SUPER 1/2/3
ES TA N T ES DE EN CA I X E
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NÍVEIS DE CÁLCULO E SEGURANÇA
A utilização correta do produto, no que respeita
ao design e estudo técnico, responsabiliza quer
o fornecedor quer o cliente.
A METALSISTEM recomenda aos seus clientes
que seja observado o seu código de práticas
e de utilização dos produtos.
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A METALSISTEM declina qualquer responsabilidade
pelo uso inadequado ou não autorizado dos produtos
e seus acessórios.

d) Placas indicadoras das Capacidades de Carga
Deverão ser colocadas em locais visíveis, indicando
a série do produto, o ano de fabrico, a carga máxima
admissível por vão, por prateleira e por metro quadrado
(no caso das plataformas ou instalações com dois
pisos), bem como a unidade de carga e a distância
entre o pavimento e o primeiro nível de armazenagem.
e) Normas de segurança dos racks
No caso de estantes estáticas, para cargas manuseadas
manualmente em que a altura é superior a 3 metros
ou excede 5 vezes a sua profundidade, os bastidores
deverão ser fixados ao pavimento (utilizando o pé
metálico Ref. 67006). Deverão também ser utilizados
fixadores de parede (ver figura 2). Não é permitida
a utilização de bastidores cuja altura exceda em 8 vezes
a sua profundidade, excepto quando estes bastidores
suportam corredores de circulação ou se encontrem
fixados a paredes ou equivalentes. A utilização de cruzetas
de estabilização (verticais e horizontais), é obrigatória
quando os racks metálicos têm mais de 3 metros
de altura, com menos de 4 vãos ou quando a distância
entre prateleiras seja superior a 700mm. Os bastidores
deverão ser fixados ao pavimento utilizando pés
metálicos (Ref. 67006) e os travamentos auto blocantes.
Como alternativa, poderão ser utilizados fixadores
de parede, de bastidor ou similares. Esta alternativa
é válida apenas para casos em que as paredes
oferecem garantias de boa estabilidade e resistência.
Em regiões sujeitas a fenómenos sísmicos,
esta solução não será permitida. Para cálculos
de segurança específicos, deverá ser consultado o
Departamento Técnico da METALSISTEM.
f) Design da instalação
Os sistemas de armazenagem SUPER 1/2/3, deverão
ser utilizados apenas para cargas manuseadas
manualmente e não para armazenagem de paletes,
com empilhadores e outro equipamento circulante,
em instalações com dois pisos. A METALSISTEM
declinará toda a responsabilidade por uso indevido
ou não autorizado dos produtos e acessórios.

a) Capacidade de Carga do Pavimento
A capacidade de carga do pavimento deverá ser
verificada antes da instalação da estante metálica.
b) Instalação do Equipamento
Deverá ser instalado por pessoal especializado.
Os bastidores deverão ser montados estritamente
de acordo com o Diagrama de Instalação da página
seguinte. Deverá ser prestada particularmente atenção
à montagem e localização dos acessórios de segurança.

g) Instalações com 2 Pisos e Plataformas
Este tipo de instalações deverá ser projetado
exclusivamente com bastidores SUPER 3 e deverão
estar em conformidade com as recomendações
de segurança. No caso de plataformas
com pavimentos contínuos (ver pág. 5 - CASO “B”),
os bastidores deverão ser construídos de acordo
com o diagrama, utilizando exclusivamente
travamentos diagonais, sendo a distância entre
os centros das cruzetas de 264mm, colocados
até ao nível da plataforma. Os bastidores deverão
ser construídos com travamentos auto blocantes e pés
metálicos (Ref. 67006), sendo fixados ao pavimento.
A capacidade de carga máxima dos corredores
de circulação em instalações de 2 pisos é de 300Kgs.
A largura máxima dos corredores é de 1200mm, sendo
o comprimento máximo de cada vão de 1500mm.
Os bastidores deverão ser equipados com barras
espaçadoras (Ref. 67401).
h) Software de Referência
Os cálculos teóricos são baseados no EUROCODE 3,
utilizando os factores de segurança recomendados
pela F.E.M. As normas adaptadas para os materiais
são: EN 10204 e EN 10147.
i) Cálculos
Executados com software ANSYS, baseado em
elementos finitos.
j) Capacidade de Carga dos Bastidores
Calculados em conformidade com os seguintes
critérios: O primeiro nível de prateleira não deverá
exceder 700mm desde o pavimento e os níveis
seguintes não deverão exceder os 500mm; A estante
deverá ser constituída por um mínimo de 4 vãos ligados
entre si. Os bastidores deverão ser fixados ao pavimento.
j) Capacidade de Carga por Prateleira
É definida para cargas uniformemente distribuídas,
em toda a área da prateleira, com deflexão máxima
de 1/200. Deverão ser utilizados freios de segurança.

c) Alinhamento dos racks
Após a instalação é necessário proceder
aos alinhamentos verticais e horizontais dos racks
metálicos. O desvio vertical não deverá exceder 1/200
da altura dos racks (valor máximo 15 mm).
O desvio horizontal não deverá exceder 1/300
do comprimento do vão (ver figura 1).
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m) Instalações Especiais
O Departamento Técnico da METALSISTEM, está
à disposição dos seus clientes para projetar qualquer
instalação especial. A METALSISTEM reserva-se
no direito de introduzir alterações técnicas ao produto.
Características e dimensões fornecidas nesta brochura
são meramente indicativas.

DIAGRAMA DE MONTAGEM
DOS BASTIDORES
320 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800mm de profundidade
LEGENDA

Travamentos Diagonais e Horizontais
Travamentos Auto Blocantes

ESTRUTURAS COM DOIS PISOS
Nas instalações com corredores
suspensos, os bastidores deverão
ser construídos de acordo
com o diagrama - CASO “A”.
Instalações com plataformas
metálicas com pavimentos contínuos,
os bastidores deverão ser construídos
de acordo com o diagrama - CASO “B”.
Em ambos os casos, os bastidores
das estantes metálicas deverão ser
fixados ao pavimento, utilizando os
pés metálicos (Ref.67006)
e os travamentos auto blocantes.
Escadas construídas com elementos
standard, integradas em instalações
de 2 pisos, deverão ser reforçadas,
utilizando pilares do sistema
de armazenagem SUPER 3 (Ref. 99230).
A METALSISTEM recomenda
que todas as normas de segurança
referidas neste catálogo sejam
observadas, de acordo com
as especificações descritas
nesta brochura.

CASO “A”
Instalação com dois pisos, com corredores suspensos

CASO “B”
Plataformas com pavimentos contínuos

A capacidade máxima de carga
sobre os corredores de circulação
é de 300Kg/m2. A largura máxima
dos corredores não deverá exceder
1200mm. O comprimento máximo
dos vãos não deverá exceder 1500mm.
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A EMPRESA HOJE
Os produtos METALSISTEM são
hoje utilizados em instalações
espalhadas pelo Mundo.
Após mais de 30 anos
de atividade, valorizamos
a elevada confiança depositada
pelos nossos clientes, como
prova da qualidade dos nossos
produtos. Os componentes
dos Sistemas de Armazenagem
são produzidos em linhas
de produção totalmente
automatizadas. O processo
de laminagem a frio, desenvolvido
pela METALSISTEM, destina-se
à obtenção de componentes
leves, mas de extrema resistência.
Leveza, resistência e modularidade,
a par com facilidade de integração
e expansão de instalações já
existentes, são alguns
dos factores de sucesso
dos Sistemas de Armazenagem
produzidos pela METALSISTEM.
Soluções de armazenagem para
um vasto campo de aplicações,
são assim concebidas graças
a um forte investimento em
investigação e desenvolvimento.
Todos os produtos METALSISTEM
estão sujeitos a testes regulares
e rigorosos. Estes testes são
abrangentes não só a cargas
distribuídas, mas também
a cargas concentradas.
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O PRODUTO
Os sistemas de armazenagem
SUPER 1/2/3, totalmente ajustáveis,
foram concebidos para a
armazenagem de cargas ligeiras
e médias. Também recomendados
para a construção de plataformas
metálicas (com o sistema SUPER 3).
O design dos vários componentes
resulta de testes rigorosos
e do elevado conhecimento
desenvolvido ao longo dos anos
no ramo de estruturas metálicas.
Esta experiência permite à
METALSISTEM oferecer produtos
inovadores de elevada qualidade
a preços altamente competitivos,

apresentando soluções técnicas
aos problemas de armazenagem
mais importantes, como rapidez de
instalação, baixos custos e elevada
capacidade de carga. Estas
características permitem elevadas
capacidades de carga, utilizando
aços de espessuras reduzidas.
A utilização de aço galvanizado
de elevada qualidade, assegura
um elevado nível de durabilidade.
Os elementos estruturais da série
1/2/3 são produzidos a partir de aço
de elevada elasticidade, certificado
de acordo com a norma EN 10204 3.1B.
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A Segurança e a Qualidade
do produto foi desde sempre
o objectivo principal da METALSISTEM,
tendo sido reconhecido pelo TÜV
Product Service, em Munique,
uma das mais exigentes instituições
da C.E. no campo da Qualidade
e Certificação de Produtos.
O produto enquadra-se nos requisitos
da Lei de Segurança do Equipamento.
Graças ao seu design high-tech,
os Sistemas de Armazenagem
SUPER 1/2/3 são atrativos
e proporcionam soluções únicas,
mesmo em ambientes domésticos,
conforme exemplos à esquerda.
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INSTRUÇÕES DE
INSTALAÇÃO
PÉS/SAPATAS
Com a ajuda de um alicate, para guiar
as duas alhetas, encaixar o pé no bastidor,
batendo com um martelo. Os pés plásticos
deverão ser utilizadas apenas para o
Sistema de Armazenagem SUPER 1 (Ref. 1).
Existem também pés plásticos duplos
indicados para estantes duplas. Estes
poderão ser também utilizados como
topos para bastidores duplos (Ref. 29).
Terão de ser utilizados pés metálicos
reforçados (Ref. 16) nas seguintes
situações:
- na construção de plataformas ou
instalações de 2 pisos com corredores
suspensos;

- na construção de escadas, debaixo
dos pilares destas;
- se a altura da estante metálica for
superior a 3 metros ou exceda em 5
vezes a sua profundidade.
Nos restantes casos, poderão ser
utilizadas as sapatas standard.
Os pés metálicos deverão
ser instalados conjuntamente
com os travamentos auto blocantes.

TRAVAMENTOS
Para a montagem dos travamentos
dever-se-á consultar o diagrama
das págs. 4/5, para determinar
a sua posição e quantidade.
Inserir os travamentos horizontais
e diagonais nos encaixes do bastidor,
introduzindo a parte mais larga
da abertura nas proeminências,
mantendo o travamento perpendicular
ao bastidor. Bater no sentido da base
do bastidor até que a parte mais
estreita encaixe completamente (Ref. 2).
Para completar a instalação as patilhas
fixadoras deverão ser fechadas
nos travamentos autoblocantes.
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VIGAS
Utilizando o bastidor já completamente
montado, encaixar as vigas nas patilhas
interiores, batendo com um maço junto
ao bastidor (Ref. 3).

Após a montagem das vigas, em casos
específicos, deverão ser utilizados os
freios de segurança (ver pág. 21 Ref. 22).

Para armazenagem de pneus ou
materiais circulares, que são colocados
diretamente sobre as vigas, existe um
perfil de PVC, para montagem nas
ranhuras das vigas, para evitar danificar
os produtos armazenados (ver pág. 21
Ref. 21).
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PRATELEIRAS
Existem prateleiras com 12mm de
espessura, com 450, 600 e 900mm de
largura e com profundidades que variam
entre os 320 e 700mm.
As prateleiras com 25mm de espessura
têm 300mm de largura e profundidades
que variam entre os 400 e os 700mm
(Ref. 5-6).

PRATELEIRAS EM AGLOMERADO
Utilizando nos clips indicados, poderão
ser utilizadas prateleiras em aglomerado
de 12 ou 18mm de espessura (Ref. 8).
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CONTENTORES MODULARES
Inserir os contentores da esquerda
para a direita e uni-los, inserindo
a extremidade inicial na extremidade
final do contentor anterior.
Para instalar os contentores
corretamente, a viga traseira deverá
estar mais alta que a viga frontal
2 encaixes (Ref. 10).
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Encaixar as divisórias nas ranhuras,
fazendo pressão para baixo (Ref. 9).
Os contentores modulares e as
divisórias têm uma profundidade
máxima de 800mm.
A capacidade dos contentores
modulares poderá ser aumentada
através da utilização de anteparas
posteriores e anteriores com 200
a 300mm de altura.
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DIVISÓRIAS

Existe um vasto leque de divisórias para
os sistemas de estantes metálicas.

DIVISÓRIAS VERTICAIS MÓVEIS

Foram concebidas para separar materiais
soltos (Ref. 11) e são constituídas pelos
seguintes componentes: um par de clips
(esquerdo/direito) e divisória vertical,
disponível para todas as profundidades
de bastidor, em duas alturas diferentes
(H=100mm / H=200mm).
Estas divisórias poderão ter também
formato trapezoidal (H=100mm /H=200mm).

TULHAS-PRATELEIRA

Estas incluem uma antepara frontal e
traseira de 100mm de altura, colocada
numa prateleira normal, com divisórias
que variam entre os 320 e os 600mm de
profundidade (Ref. 13).

BLOCOS DE GAVETAS

As gavetas modulares são totalmente
integráveis nos sistemas de armazenagem
SUPER 1/2/3, sendo fixadas diretamente
nos bastidores.
Representam uma vantagem competitiva
na armazenagem de pequenos artigos.

Anteparas com 100mm de altura à frente
e com 200mm atrás, são encaixadas
com as divisórias (Ref. 14/15).
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CAIXAS EM PVC · SÉRIE BULL
Caixas em PVC com abertura
frontal, estão também disponíveis,
para armazenagem de pequenos
artigos.

DIVISÓRIAS VERTICAIS FIXAS

Disponíveis em três alturas diferentes:
244 - 344 - 444mm.
Podem ser inseridas na prateleira
em qualquer posição, por intermédio
de clips montados nas vigas H47
(Ref. 16).
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DIVISÓRIAS DE TUBO
TELESCÓPICO

São utilizadas para separação de
componentes cilíndricos ou materiais
de difícil armazenagem, tais como
vidros, pneus, para-brisas, etc.
Compreendem 2 tubos, introduzidos
um no outro. São fixados à prateleira
superior da estante metálica por meio
de um parafuso MX8 MM.
Devem ser utilizados no mínimo 2 tubos
por cada divisão (Ref. 17).

DIVISÓRIAS PARA TUBOS DE
ESCAPE

Estas divisórias para o sistema de
estantes metálicas METALSISTEM
foram concebidas para separação
de tubos de escape, condutas,
etc. São utilizadas verticalmente ou
horizontalmente e encaixadas nas
vigas ao longo do seu comprimento
(não são indicadas para suportar
cargas suspensas).
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ACESSÓRIOS
TOPOS DE PROTEÇÃO EM PVC
São utilizados nos topos dos
bastidores (Ref. 20).

VIGAS TUBULARES OVAIS

Destinam-se à armazenagem de vestuário,
sendo compatíveis com a maioria dos
suportes, oferecendo uma solução
competitiva também para materiais
suspensos por ganchos (Ref. 19/20).
As estantes podem ser simples ou duplas
e equipadas com prateleiras para
armazenagem mista. As vigas tubulares
ovais, aplicadas nos travamentos especiais,
por si só não oferecem estabilidade
suficiente às estantes no plano horizontal.
Deverão ser sempre combinadas
com vigas no topo e na base.

ARMAZENAGEM DE PNEUS

As vigas tubulares ovais poderão ser
utilizadas também na armazenagem
de pneus (ver pág. 10). Nestes casos,
deverá ser consultada a informação técnica
de modo a identificar o uso correto e a
capacidade de carga adequada. No caso
de armazenagem de pneus sobre as
vigas, deverão ser utilizados apenas
bastidores e vigas da Série SUPER 3.
Vão máximo permitido 1200mm.
Profundidade do Bastidor máxima 400mm.
Deste modo será garantida a segurança
da estante metálica, evitando
a deformação torcional das vigas.

PERFIL EM PVC PARA
PRATELEIRAS EM VIDRO

É inserido nas vigas de modo
a proteger prateleiras em vidro
ou materiais delicados (Ref. 21).

CAVILHAS DE SEGURANÇA

Servem para prevenir que as vigas
e as prateleiras não se desloquem
acidentalmente (Ref.22).

PORTA ETIQUETA

Pode ser instalado nas vigas H47 ou
H80. Dimensões 100 x 40mm (Ref. 23).
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CLIPS PARA ESTANTES DUPLAS
Estes acessórios para as estantes
metálicas são utilizados para fixar
estantes duplas, melhorando
a estabilidade. Os Clips são fixados
a meio da altura da estante (Ref. 24).

CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VIGAS
EM ESTANTES DUPLAS
São utilizados para prevenir
o deslocamento acidental das vigas
nas estantes duplas (Ref. 25).

PAINÉIS LATERAIS E TRASEIROS
H25
Os painéis laterais e traseiros das
estantes metálicas são produzidos
em duas dimensões standard (200
e 300mm de largura) e em alturas
variáveis de 1485 - 1940 - 2480mm
(Ref. 26). Construídos de forma
modular em qualquer dimensão,
equipados com perfis de remate com
secções em U ou H (Ref. 26).

18

No caso de os painéis
laterais/traseiros serem de altura
inferior aos bastidores, utilizam-se
as juntas em “H” para atingir a
altura desejada (Ref. 31).

Existem painéis de encaixe laterais
e traseiros H25, semelhantes aos
descritos anteriormente, com
superfície perfurada (de acordo
com o Standard Europeu), com
orifícios de 5mm de diâmetro e
25mm de distância entre centros
de furos. São utilizados clips
de fixação especiais para os painéis
traseiros (art. 68108, Ref. 27)
e laterais (art. 68107, Ref. 28).
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PAINÉIS TRASEIROS H12
PARA ESTANTES DUPLAS

Estes painéis para as estantes
metálicas são produzidos
em módulos com 600 e 900mm
de largura e em altura variáveis
de 1485 - 1940 - 2480mm (Ref. 29).
No caso de estantes duplas,
é possível qualquer combinação
em altura, colocando um par
de vigas SUPER 1 nos pontos
de junção, conforme mostra
o desenho no canto inferior
esquerdo (Ref. 31).
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COBERTURA LATERAL

Este tipo de cobertura pode ser
utilizado para individualizar vãos
dentro de uma estante com vários
corpos e está disponível para todas
as profundidades.
A cobertura lateral é montada
por entre os travamentos diagonais
dos bastidores.
Utilizando a junta em forma de H,
poder-se-ão combinar vários
painéis, de modo a obter a altura
desejada (Ref. 30).
Quando se utiliza a cobertura
lateral, os travamentos horizontais
deverão ser substituídos
por diagonais.
Os desenhos em baixo e ao lado
explicam o design e a instalação
dos vários componentes das
coberturas laterais.

7

7
Prof.: 320 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800
197 / 297

25
68

CLIP DE FIXAÇÃO
PARA PAINEL
LATERAL H25

PAINEL LATERAL H25

TRAVAMENTO

VIGA

PAINEL TRASEIRO H25
14
297

CLIP DE FIXAÇÃO
PARA PAINEL TRASEIRO

VIGA

PAINEL TRASEIRO H12 PARA ESTANTES DUPLAS
DISTÂNCIA ENTRE OS CENTROS DOS PILARES: 905 / 1205 / 1505 / 1805
COBERTURA LATERAL: 840 / 1140 / 1440 / 1740

VIGA
600 / 900
COMPRIMENTO DA VIGA: 900 / 1200 / 1500 / 1800
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INSTALAÇÕES COM 2
PISOS E CORREDORES
DE CIRCULAÇÃO
SUSPENSOS

68

Comprimento nominal
do vão +6mm

34

(CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL
= 300DAN/M2)

Profundidade total =
Profundidade nominal
do bastidor +10mm
Profundidade total =
Profundidade nominal do bastidor +20mm

Instalações com 2 pisos, ainda que
variadas e complexas, são concebidas
combinando materiais ligeiros,
mas de elevada resistência, evitando
qualquer tipo de ligação, por meio
de parafusos ou soldaduras.

Nos projetos de instalações com 2 pisos,
consideram-se os desenhos
e pormenores do desenho acima
referido. Adotar sempre os cálculos
e códigos de segurança descritos
nas páginas 4 e 5.
Comprimento Máximo do vão
prateleira - 1500mm
Comprimento Máximo do corredor de
circulação - 1200mm

MONTAGEM DOS TRAVAMENTOS QUANDO SE UTILIZA SUPORTES H58 COM SECÇÃO
EM T PARA SUPORTE DOS CORREDORES DE CIRCULAÇÃO DENTRO DOS BASTIDORES
COMPRIMENTO - 900MM: NÃO SE UTILIZAM TRAVAMENTOS
1500mm

COMPRIMENTO - 1200MM: 1 TRAVAMENTO AO CENTRO DA VIGA H58
COMPRIMENTO - 1500MM: 1 TRAVAMENTO AO CENTRO DA VIGA H58
Nota: Os travamentos a utilizar nos corredores de circulação, ligando duas vigas T H58, devem ser pedidos
com 10mm a menos, relativamente aos utilizados em bastidores. Na construção das escadas, deverá ser
colocado 1 travamento debaixo de cada degrau, ligando as duas vigas T H58 de suporte. A capacidade de
carga da viga T H58 está referida na Adenda Técnica.

H 58

96

Colocar o travamento
ao centro
22

Distância
entre encaixes - 100mm

PRANCHAS EM AÇO

As prateleiras das estantes
metálicas podem ser fornecidas
com três tipos de superfícies:
estriadas, ranhuradas e lisas,
com painéis de compensação e
acessórios de fixação. As pranchas
em aço são inseridas nas vigas T H58,
suportadas pelos apoios (Ref. 32).
Existem 2 tipos de pranchas em aço:
para corredores através das estantes
e para corredores ao longo
das estantes.
Os pedidos deverão fazer referência
ao comprimento do respectivo
travamento a utilizar na construção
do corredor ou do bastidor.

Estriado
Ranhurado
Liso
Painéis de
Compensação

ABRAÇADEIRA DE APOIO - A 90º

As vigas T H58, podem ser colocadas
formando ângulos de 90º, utilizando
metade de um fixador de parede
(Art. 65022) (Ref. 34) e metade de
suporte de viga T H58 (Art. 65022)
(Ref. 33). Fixadores de parede estão
também disponíveis,
proporcionando uma fixação
dos bastidores às paredes,
garantindo a sua estabilidade (Ref. 34).
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTALAÇÕES EM 2 PISOS

Existem 2 tipos de vigas com secção
em T, para suporte de corredores de
circulação, nas instalações de estantes
metálicas com 2 pisos: um, colocado
no lado exterior do bastidor da estante,
apoiado sobre suporte de corredor,
entre níveis de prateleira, sendo o outro
colocado no interior dos bastidores,
permitindo continuidade do corredor de
circulação (Ref. 38) das estantes.
Os encaixes existentes nas vigas T H58,
permitem a sua ligação através de
travamentos, sendo 10mm mais estreitos
que os utilizados nos bastidores (Ref. 35).
Para reduzir o ruído, existe um perfil
em PVC auto adesivo, o qual é colocado
entre os perfis com secção em T e
as pranchas em aço (Ref. 37) das
prateleiras.
Para uma correcta montagem das vigas T
nos corredores (Art. 67015), os travamentos
deverão ser colocados na sua face
inferior a uma distância entre si de cerca
de 800mm (Ref. 35/36).
Para evitar arestas cortantes, os
perfis T de suporte dos corredores,
deverão terminar 20mm, para além dos
bastidores, sendo colocados topos em
PVC (Ref. 42).
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Para ligar bastidores entre si nas
estantes duplas, deverão ser utilizados,
os suportes de corredores, dobrando
as duas alhetas existentes (Ref. 37).
Deverá ser considerado nos projetos
de instalações em dois pisos, que
a profundidade de cada bastidor e a
largura de cada corredor será sempre
10mm superior, que o comprimento
do travamento a utilizar.
Deverá ainda ser considerado
que ao calcular o comprimento total
das estantes metálicas, deverá ser
adicionado 6mm por vão
(ver página 26). Quando se utilizar
qualquer tipo de estrado, os painéis
serão 4mm mais estreitos que os
travamentos utilizados na construção
de corredores. Em qualquer dos casos,
na construção de instalações em 2
pisos, deverão apenas ser utilizados
bastidores SUPER 3.
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RODAPÉS
Existem 3 tipos de rodapés: para uso
na direção das vigas, no topo de um
corredor entre pilares embutidos,
ao longo de um bastidor entre dois
bastidores.
Os rodapés são fabricados a partir de
tubos ovais (idênticos aos utilizados
nos varandins), fixados aos pilares dos
bastidores, preenchidos com chapa de
aço, fixada por meio de parafusos auto
perfurantes.
Para os pedidos dos rodapés e suas
dimensões, deverão ser observadas
as instruções da página 48 da Adenda
Técnica. É obrigatória a utilização de
clips de retenção.

Na direção das vigas, estão disponíveis
anteparas com 200 e 300mm (Art. 64016
- 64040). Estas anteparas apresentam as
extremidades dobradas com ranhuras
para encaixe nos bastidores (Ref. 39).

REFORÇO DE BASTIDOR

Pilares utilizados para fixação de corrimãos
devem ser equipados com barras
de reforço (Ref. 50).
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CORRIMÃO
Nos corrimãos e protetores centrais
são utilizados perfis de secção oval.
Nos pedidos deverão
ser observadas as instruções
da página 48. A utilização de clips
de fixação e topos superiores
em PVC é obrigatória.
Corrimãos em instalações
de 2 Pisos podem também
ser construídos utilizando perfis
com secção em U com encaixes
esféricos em PVC. Estes encaixes
podem também ser utilizados
nas extremidades dos corrimãos.

CORRIMÃOS DE ESCADAS

Graças ao suporte de corrimão,
os corrimãos nas escadas podem
facilmente ser fixados
aos pilares dos bastidores,
sem necessidade de furações.
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ESCADAS
Podem ser construídas utilizando
componentes standard. O comprimento
dos degraus é especificado como nas
pranchas em aço, com uma dimensão
entre pilares.
Os degraus serão fixados com 2 clips
especiais (art. 69829). Para melhorar
a estabilidade e a capacidade de carga
da escada, devem ser instaladas vigas
H58 com secção em “T”, montando
um travamento por baixo de cada
degrau. Estes travamentos serão 10mm
mais estreitos do que os utilizados para
a montagem dos bastidores standard.

INCLINAÇÃO

INCLINAÇÃO
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REFORÇO
DE PILAR

DEGRAU/
PRANCHA EM AÇO
H58 - 15/10

VIGA TUBULAR

VIGA H47

ANTEPARA

PÉ METÁLICO

TUBO
DE CORRIMÃO
COM SECÇÃO
EM “U”

SUPORTE COM
SECÇÃO EM “T”
PARA CORREDOR

CLIP

TRAVAMENTO
DE SEGURANÇA

TRAVAMENTO
A SER MONTADO
SOB CADA
DEGRAU

ABRAÇADEIRA
PARA PILAR
REFORÇADO

Deverão ser utilizados bastidores
reforçados (art. 99230 = Pilar SUPER 3,
soldados com um perfil em U no lado
frontal), quando os pilares não são
ligados por meio dos travamentos
de bastidor.

INCLINAÇÃO

É recomendável utilizar os bastidores
com os travamentos normais,
sempre que possível.
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PAVIMENTOS METÁLICOS

As vigas das estantes metálicas
com secção T podem ser utilizadas
como de suporte dos pavimentos (Ref. 55).
Podem ser construídos pavimentos
de qualquer dimensão utilizando perfis
“H”, para as juntas ou “U”, para
as extremidades (Ref. 52-53).

As vigas para corredores com 70mm
(Art. 992538), representam
uma solução alternativa às vigas T-H58,
permitindo a colocação das pranchas
no sentido longitudinal dos corredores
de circulação (Ref.57).
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As vigas T são colocadas em paralelo,
no lado exterior do bastidor da estante,
apoiadas num suporte específico e
no lado interior dos bastidores, por
encaixe.
As pranchas são apoiadas sobre
as vigas T e fixadas por meio
de um grampo (Ref. 54).
As pranchas deverão ser ligadas
entre si por meio de parafusos 6x20,
utilizando ranhuras existentes.
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SIMPLY SUPER - MONTE VOCÊ MESMO - KITS DE ESTANTES SEM PARAFUSOS
“SIMPLY SUPER”

São kits de estantes metálicas
fáceis de montar, concebidas
para a utilização em ambientes
domésticos, ideais para
a armazenagem na garagem.
SIMPLY SUPER encontra-se
disponível em duas alturas
diferentes - 1840 e 1576mm com 4 ou 5 níveis
de prateleiras em altura.
Os vãos iniciais são facilmente
ampliados através
de prateleiras com 900mm
de comprimento e 400mm
de profundidade, com
intervalos de 33mm de altura.
SIMPLY SUPER é produzido com aço
de elevada elasticidade, certificado, de acordo
com a norma EN 10204 3.1B.

CAIXAS DE PLÁSTICO - SÉRIE BULL
CORES

•
 •
•
•
•

VERDE
AZUL
VERMELHO
AMARELO
CINZA

BULL 1

BULL 2

BULL 3

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Caixas em plástico com abertura frontal de estrutura muito
resistente.
Facilmente empilháveis.
Ampla porta etiqueta frontal.
Fabricadas em poliuretano, para utilização em ambientes de
-40º até 80º.
Inquebráveis.
Resistente a ácidos, óleos, solventes e detergentes.
Linha ergonómica com pegas para manuseamento.
Base plana e antiderrapante.
Rebordo sobre a parte posterior para encaixe nos painéis
metálicos.
Cores brilhantes e design atrativo.

BULL 3

BULL 4
BULL 4/D

•
•
•
•
•

BULL 1

BULL 5

•
•
•
•
•

BULL 6
BULL 6/D

•

•

BULL 2

C. 105 x P. 88/70 x H. 54

C. 105 x P. 167/140 x H. 82

Embalagem com 100 unidades

Embalagem com 48 unidades

BULL 4

BULL 5

C. 144 x P. 237/190 x H. 123

C. 205 x P. 345/270 x H. 164

C. 298 x P. 485/400 x H. 189

Embalagem com 38 unidades

Embalagem com 24 unidades

Embalagem com 12 unidades

BULL 4/D
PODE SER
EQUIPADA
COM 1, 2 OU 3
DIVISÓRIAS

BULL 6/D
BULL 6

BULL 7/D
BULL 7

DISPONÍVEL SEM
DIVISÓRIA FIXA

DISPONÍVEL COM
DIVISÓRIA FIXA

C. 406 x P. 345/270 x H. 164

C. 372 x P. 600/460 x H. 250

C. 442 x P. 700/540 x H. 300

Embalagem com 8 unidades

Embalagem com 4 unidades

Embalagem com 4 unidades

* = Elemento de ligação horizontal
(apenas para BULL 6-6/D e BULL 7-7/D)
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BULL 7
BULL 7/D

Sistemas Globais de Armazenagem
LISBOA
Trav. Sanguinho das Sebes, nº 8 - Bairro das Sesmarias
2710-094 SINTRA
Tel.: 219 150 189 / 219 156 710 - Fax: 219 150 101
Email: geral@endal.pt

www.endal.pt

PORTO
Tel.: 229 756 047
Email: porto@endal.pt
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