
PRESTATGERIES
CÀRREGUES 
LLEUGERES 



ANGLE RANURAT 
Les prestatgeries de angle ranurat són un sistema fàcil, 
senzill i econòmic per a l'emmagatzematge manual 
de tot tipus de productes, ja que estan dissenyades 

per suportar fins a 150 kg per nivell.  

El seu muntatge és molt senzill, només cal encaixar els 

seus components sense necessitat d'eines especials. 

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 a la prestatgeria, calaixos, divisòries, panels 

carpetes... 





Els elements bàsics de les prestatgeries d'angle ranurat 
són les safates i els perfils amb els que, addicionalment, 
es dissenyen prestatgeries, escales, taules, armaris i un 

llarg etcètera de dispositius atès el caràcter de 
mecano dels mateixos.  

La família de prestatgeries de angle ranurat es 
subministra en acabat pintat o galvanitzat. 

Avantatges: 
ü  Fàcil muntatge. 
ü  Sistema pràctic i econòmic per a les mes diverses 

aplicacions. 
ü  A d a p t a b l e  a  t o t e s  l e s  n e c e s s i t a t s 

d’emmagatzematge. 
ü  Disposa de multitud de complements. 

Components: 
ü  Barra. 
ü  Prestatge. 

ü  Escaire. 
ü  Cargol. 

ü  Peu.  
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Components Addicionals: 
ü  Rodes. 
ü  Calaixos. 

ü  Separadors. 
ü  Xapes. 

ü  Portes. 
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MIDES PRESTATGES 

LLARG mm AMPLE mm 

600 200 

300 

400 

500 

600 

700 200 

300 

400 

500 

600 

800 200 

300 

400 

500 

600 

900 200 

300 

400 

500 

600 

1.000 200 

300 

400 

500 

600 

MIDES BARRES 

MODEL LLARG mm 

TS-35 2.000 

2.500 

3.000 

4.000 

TS-40 2.000 

2.500 

3.000 

4.000 



PLUS-21 
Prestatgeries funcionals i estètiques per a càrregues lleugeres, destinades principalment per a oficines, 
arxius, biblioteques .... 
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 a 
cobrir les necessitats específiques del client. 





Avantatges: 
ü  Immillorable relació qualitat - preu 
ü  Gran resistència de càrrega. 

ü  Fàcil muntatge. 
ü  Possibilitat de graduar els nivells. 

ü  Gran varietat de components, per classificar els materials. 
ü  Possibilitat de la instal·lació de passarel·les per accedir als nivells superiors. 

Components Addicionals: 
ü  Panell lateral bastidor llis. 
ü  Panell lateral bastidor perforat. 

ü  Panell central bastidor. 
ü  Tabica separadora. 

ü  Calaixos. 
ü  Retenidors amb separadors. 
ü  Prestatge extraïble 

ü  Portes abatibles 
ü  Sòcol. 

Components: 
ü  Puntal. 
ü  Riostra. 

ü  Creu de arriostrament. 
ü  Suport prestatges. 

ü  Prestatges.  
 

1 
 

3 
 4 

 5 
 

Colors: 
 
Blanc 

 
Gris clar 
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MIDES PRESTATGES 

LLARG mm AMPLE mm 

642 150 

200 

250 

360 

400 

986 150 

200 

250 

360 

400 

1.310 150 

200 

250 

360 

400 

MIDES PUNTALS 

ALÇADA mm FONS mm 

1.000 257 /300 / 360 / 400 / 500 / 514 / 600 / 720 / 800 

1.200 257 /300 / 360 / 400 / 500 / 514 / 600 / 720 / 800 

1.400 257 /300 / 360 / 400 / 500 / 514 / 600 / 720 / 800 

1.600 257 /300 / 360 / 400 / 500 / 514 / 600 / 720 / 800 

1.800 257 /300 / 360 / 400 / 500 / 514 / 600 / 720 / 800 

2.000 257 /300 / 360 / 400 / 500 / 514 / 600 / 720 / 800 

2.200 257 /300 / 360 / 400 / 500 / 514 / 600 / 720 / 800 

2.400 257 /300 / 360 / 400 / 500 / 514 / 600 / 720 / 800 

2.600 257 /300 / 360 / 400 / 500 / 514 / 600 / 720 / 800 

….. 



PRESTATGERIES INOXIDABLES 
Prestatgeries funcionals i estètiques de acer inoxidable i polipropilè, especialment dissenyades per a ús alimentari. Multiplicarà l’espai 

de la seva cambra frigorífica, cuina o magatzem. 



Les carcasses estan formades per una estructura d’acer 
inoxidable AISI-304 de 30*30*1mm, amb una alçada de 1.800 
mm. 

Les safates tenen una fondària de 300, 400 o 500 mm, i poden 
ser de tres tipus: 

ü  Acer inoxidable d’1 mm llis, acabat mat 2-B 
ü  Acer inoxidable d’1 mm perforat, acabat mat 2-B 
ü  Polipropilè d’ús alimentari 

 

Components Addicionals: 
ü  Rodes inoxidables. 

Components: 
ü  Carcassa. 
ü  Suport safata. 

ü  Safata. 
ü  Peus. 
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PRESTATGERIES SENSE CARGOLS 
Les prestatgeries modulars es caracteritzen pel seu fàcil muntatge, ja que tots els elements encaixen de forma 
ràpida sense necessitat de cargols. 
Estable, sòlida i resistent; idònia per a càrregues lleugeres i mitjanes. 





La senzillesa de la seva estructura i la facilitat de 
muntatge, la converteixen en la prestatgeria més 
assequible del mercat. 

Es fabriquen amb materials i acabats de gran qualitat. 
La pintura epoxi garanteix un acabat perfecte i 

durador. 

Components: 
ü  Puntal. 
ü  Llarguer. 

ü  Travesser. 
ü  Arriostrat. 

ü  Aglomerat. 
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Colors: 
 
Puntals 

 
Llarguers 
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Avantatges: 
ü  Fàcil muntatge. 
ü  S’adapta a qualsevol espai. 

ü  Flexibilitat per adaptar-se a les dimensions de la 
unitat de càrrega. 

ü  Accés unitari a cada referència. 
ü  Perfecte control dels estocs. 
ü  Baix cost. 

ü  Totalment modulables. 



MIDES PUNTALS 

1.000 mm 

1.500 mm 

2.000 mm 

2.500 mm 

MIDES LLARGUER 

1.200 mm 

1.500 mm 

1.800 mm 

MIDES TRAVESSER 

600 mm 

800 mm 

1.000 mm 

MIDES ARRIOSTRAT 

600 mm 

800 mm 

1.000 mm 



Polígon Industrial Pla de Baix – Carretera Sant Joan les Abadesses, 76 
17800 OLOT (Girona) 

972 264 758 / 972 237 876 / 619 402 270 

info@fiosa.cat      -      www.fiosa.cat 


