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Angle Ranurat 

Les prestatgeries d’angle ranurat 

constitueixen la solució clàssica 

d’emmagatzematge. 

La seva versatilitat, prestacions i 

economia són les seves principals 

característiques, a les que hem de 

afegir una gamma de complements 

tals com laterals per la prestatgeria, 

calaixos, divisòries, panels carpeters. 

Els elements bàsics són les safates i els 

perfils d’angle ranurat amb els que, 

addicionalment, es dissenyen 

prestatgeries, escales, taules, armaris i 

un llarg etcètera de dispositius atès el 

caràcter de mecano dels mateixos. 

Plus-21 

Són prestatgeries funcionals i estètiques 

per a càrregues lleugeres, destinades 

principalment per a oficines, arxius, 

biblioteques … 

Prestatgeria Inox 

Són prestatgeries especialment 

destinades a l’ús alimentari. 

Les armadures estan formades per una 

estructura de tub d’acer inoxidable 

AISI-304 de 30*30*1  mm. Els travessers 

són d’acer inoxidable de 1,5 mm de 

gruix i plegats en forma de « U ». El 

anivellador és una peça roscada a la 

base que permet anivellar la 

prestatgeria.  

Els prestatges poden ser d’acer 

inoxidable llis, acer inoxidable perforat, 

o polipropilè. 
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Augmenti la capacitat del seu 

magatzem 

1

Prestatgeries de càrrega manual 

La prestatgeria per càrrega manual està 

especialment dissenyada per a 

l’emmagatzematge de tot tipus de material, amb 

gran quantitat de referències, molta rotació i pes 

no molt elevat. 

Te prestatges disponibles en fusta o xapa 

galvanitzada, regulables en alçada cada 50 mm., 

amb estructura armada amb cargols, el que li 

confereix al disseny del sistema un alt grau de 

seguretat i eficiència. 

La tipologia i configuració d’aquesta prestatgeria 

li permeten una gran varietat de composicions i 

una alta adaptabilitat als espais i requeriments del 

producte, així mateix es poden acoblar tot tipus 

d’elements per cobrir les necessitats específiques 

del client.  

2

Prestatgeries de Paletització 

Les prestatgeries de paletització són la millor 

solució per emmagatzemar paletes, ja que 

permeten un accés directe i unitari. Quan les 

paletes tenen un format homogeni, la prestatgeria 

compacta permet un aprofitament del 85% del 

volum útil. 

Es poden configurar segons les necessitats de 

cada client, simples o de doble profunditat, amb 

passadissos amples, estrets o súper estrets, amb 

una càrrega de 25 tones per bastidor .. 

2 1 
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1

Cantilever 

És el sistema òptim per l’emmagatzematge de productes llargs o pesats, 

perfils, canonades, taulers, llistons, motllures…. Ja que cap element de 

l’estructura dificulta la manipulació de la càrrega per molt llarga que 

aquesta sigui. 

Les prestatgeries cantilever estan formades per columnes estructurals 

especialment dissenyades per a aquesta funció i braços en voladís que 

suporten la mercaderia emmagatzemada. 

Per millorar l’aprofitament de l’espai i reduir la mida del passadís de treball, 

s’utilitzen prestatgeries amb rail guia per a carretons de càrrega lateral. 

2

El nostre sistema de prestatgeries està considerat com el més avançat 

tecnològicament en el mercat. El braç mòbil patentat de les nostres 

prestatgeries cantilever reuneix les principals avantatges respecte a sistemes 

tradicionals: una major superfície de suport per evitar marques i deformacions 

puntuals dels materials emmagatzemats, un passador de seguretat 

homologat, i un sistema que permet canviar l’altura dels nivells sense 

necessitat d’eines. 

Emmagatzematge de grans 
cargues 
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Lorem Ipsum Dolor 

Dupliqui l’espai 
del seu 

magatzem 

Entreplantes 

La instal·lació d’una entreplanta representa la 

solució ideal per a un millor aprofitament de la 

superfície d’una nau o establiment, podent donar 

cabuda a una, dues o diverses plantes noves, 

traient així el màxim partit de l’altura de l’edifici 

per habilitar noves àrees de treball, oficines, zones 

d’emmagatzematge, vestidors, arxius, etc .... 

Són de fàcil muntatge, robustos i sòlids gràcies al 

seu específic disseny. 

Disposen d’una amplia gamma d’accessoris de 

seguretat: baranes de protecció perimetral, portes 

d’accés de seguretat, escales d’accés... 
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Les prestatgeries ideals per l’exposició dels 

seus productes 

Prestatgeries per comerç 

Les prestatgeries d’equipament comercial amb les seves diferents possibilitats són la solució ideal per a l’exposició 

dels seus productes. 
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Divisòria M-1 

Sistema de mampara modular de 

compartimentació simple, de perfilaria 

vista de 45 mm de gruix, que destaca per 

la seva facilitat i rapidesa d’instal·lació i 

per les seves possibilitats de 

reaprofitament.  

La mampara d’oficina M-1 és un sistema 

simple, econòmic i molt fàcil i ràpid de 

muntar.  

Aquesta sèrie és la millor opció si es busca 

qualitat, rapidesa i un bon preu. 

Divisòria M-5 

Les mampares d’oficina M-5 han estat 

creades per cobrir totes les necessitats de 

funcionalitat i posseeixen un disseny sobri i 

atemporal.  

El sistema M-5 disposa d’un ampli 

programa de solucions i permet un elevat 

grau de personalització.  

És una mampara amb un sistema 

modular, de perfilaria oculta, de línies 

modernes, resistent, econòmica i a més 

aporta una alta insonorització. 

Futura 

La mampara d’oficina minimalista Futura 

ha estat creada per cobrir les necessitats 

de funcionalitat i disseny dels espais de 

treball d’avui. 

Aquesta gamma disposa d’un ampli 

programa de solucions i permet un elevat 

grau de personalització.  Es pot combinar 

amb tots els sistemes de mampares 

modulars, aportant sempre un impecable 

grau de solidesa i un aïllament acústic 

superior, aporta harmonia i proporció en 

espais de petita, mitjana i gran dimensió. 

La mampara d’oficina Futura V9 us 

permet escollir gairebé qualsevol 

material, color i textura. 
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1

Taules d’oficina 

Geometria d’espais i materials, harmonia i 

vida. 

Un conjunt de dissenys de taules per 

l’oficina contemporània per crear espais de 

treball únics i plens de vida. 
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Cadires 

Ergonomia i disseny per a cada espai de 

treball. 

Adaptabilitat en ambients distingits, 

departaments operatius, sales de reunions o 

col·lectivitats... sempre amb la constant de 

qualitat. 

Armaris d’oficina 

Organització i resistència a l’espai de 

treball 

Armaris, arxivadors, bucs.... dissenyats per 

adaptar-se a les exigents necessitats 

d’organització de l’oficina actual. 
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Armaris i Taquilles metàl·liques 

Fabricats en acer certificat EN-10130. Cada 

moble rep un tractament de fosfatació amorfa 

anticorrosiu, que proporciona als mobles llarga 

vida útil en ambients normals. Són mobles 

dissenyats per tenir major resistència, fins i tot 

davant el maltractament. 

Imprescindibles en qualsevol sector: tallers, 

magatzems, oficines, comerços ... 

Armaris i taquilles fenòliques 

Fabricats íntegrament en tauler fenòlic 

compacte gruixut, i els farratges són d’acer 

inoxidable AISI-304. És un producte d’alta 

densitat i amb un excel·lent comportament 

davant agressions mecàniques o químiques. 

Imprescindibles en sectors alimentaris, clubs 

esportius, escoles ... 

 

Armaris i taquilles inox 

Fabricats íntegrament en acer inoxidable AISI-

304 segons norma europea EN-10088.  Són 

adequats  per a recintes amb un grau 

moderat d’agents químics en l’ambient. Per 

la seva neteja només cal aigua i sabó. 

Imprescindibles en sectors alimentaris, 

laboratoris, hospitals .... i en general per a 

llocs on es precisi un alt grau d’higiene. 
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