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Montagem sem o auxílio de ferramentas especiais

Rápido de montar

Fabricado sob projeto

34$

Produto padrão


CM

Prateleiras reguláveis em altura a cada 15 cm

kg

Capacidade de carga máxima do módulo deslizante

kg

Capacidade de carga máxima da prateleira

R

Grades laváveis na lava-louça

Adequado para ambientes refrigerados

!,
!)3)


Alumínio anodizado

Aço inoxidável AISI 304

Garantia

Limpeza do ambiente fácil e rápida

Embalagem termorretrátil

Material reciclável
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im|92
Estantes | Carrinhos
As estantes modulares e os carrinhos do sistema
IM 92 representam a solução ideal para quem precisa
organizar, transportar, expor e aumentar da melhor
maneira o espaço de armazenagem disponível em
conformidade com as normas de higiene. As áreas
de aplicação do sistema IM 92 vão do catering ao
setor hoteleiro, das câmaras frigoríficas a todo o setor
alimentício, do setor farmacêutico aos armazéns em
geral. Totalmente fabricadas em liga de alumínio
anodizado ou em aço inoxidável, garantem a
inalterabilidade no tempo contra a corrosão provocada
pela água e umidade e um elevado padrão de higiene.
Graças à sua estabilidade e solidez, não precisam de
fixações ou ancoragens especiais. Suportam cargas
pesadas com uma flexão mínima.
A extrema simplicidade e rapidez de montagem,
conseguida graças ao sistema de encaixe patenteado
pela Italmodular, permite uma montagem rápida e fácil
sem o auxílio de ferramentas especiais.
O design elegante e a ampla gama de medidaspadrão garantem uma grande adaptabilidade,
permitindo muitas combinações com uma
considerável economia de espaço e uma ótima
relação qualidade/preço.
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HYGIÈNE ALIMENTAIRE

im|92


CM

226

400
kg

R

!,

-30°÷ +70°

12-20 µm

5
years

Estante aérea deslizante

Otimize mais espaço.
A primeira que desloca os
limites do espaço disponível.
Até 90% a mais de superfície
de armazenagem no mesmo
espaço.

Este novo modelo de estante representa a solução ideal para
organizar e aumentar o espaço de armazenagem disponível.
Seu sistema inovador e patenteado de deslizamento aéreo, fluido
e silencioso, faz dela a escolha ideal para aumentar de 25% a 90%
o espaço de superfície de armazenagem em comparação com
uma estante tradicional.
Fabricada em liga de alumínio anodizado com prateleiras de
polietileno ou alumínio, esta versão de estantes proporciona
maior ganho em termos de espaço utilizável, maior economia na
instalação de equipamentos frigoríficos e de refrigeração que
resulta em economia de energia elétrica, e, graças ao seu sistema
de suspensão, a operação de limpeza de todo o chão é mais
rápida e fácil, garantindo assim maior higiene do ambiente.
O design moderno e elegante, a estabilidade segura, a facilidade
de montagem e a elevada capacidade de carga fazem dela
a solução ideal para quem precisa organizar e aumentar da
melhor maneira o espaço disponível para as diferentes exigências
de aplicação.
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O primeiro sistema de estante deslizante que
pode aumentar o seu espaço de armazenagem
em até 90% a mais em comparação com uma estante fixa.

Um sistema de deslizamento fluido e silencioso.
Uma qualidade de deslizamento fluido com um
movimento suave e silencioso.

Um sistema para todos os usos realizável
em qualquer tamanho.
Devido à sua versatilidade, o sistema aumenta e organiza
o espaço em áreas de aplicação múltiplas e a ampla gama
de medidas-padrão garante uma grande adaptabilidade,
permitindo numerosas combinações com uma considerável
economia de espaço.
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Principais setores de aplicação
Alimentício
Refrigeração industrial
Catering
Hoteleiro
Farmacêutico
Hospitalar
Móveis de escritórios
Armazéns

Exemplo de aumento da superfície
de armazenagem em câmara de 10x5,7 m
Máxima estabilidade e alta
capacidade de carga.
Graças à sua estabilidade e
solidez, não precisam de fixações
ou ancoragens especiais e
suportam cargas pesadas com
uma flexão mínima. Cada módulo
deslizante tem uma capacidade de
carga de aproximadamente 400 kg
equivalentes aos 1600 Kg para um
módulo padrão.

Estante fixa

+90%

Estante aérea deslizante
229

A solução perfeita para organizar e aumentar
o espaço de armazenagem disponível.

Fácil e rápida de montar.
A extrema simplicidade de montagem, conseguida
graças ao sistema de encaixe patenteado pela
Italmodular, permite uma montagem simples e
rápida sem o auxílio de ferramentas especiais.

Inalterável no tempo.
Totalmente fabricada em liga de alumínio anodizado
12 e 20 mícrons com prateleiras de polietileno ou
alumínio e materiais plásticos atóxicos garante
inalterabilidade no tempo contra a corrosão
provocada pela água e umidade.
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Dados técnicos
(valores expressos em mm)

* : Variáveis
Configuração básica em 4 módulos
Módulo base deslizante
(Kg)

A (mm)

B (mm)

H (mm)

N°

1505

557

1700

4

400

Outras configurações possíveis
Módulo deslizante
A (mm)

Elevado padrão de higiene.

532

As superfícies lisas e
arredondadas, os perfis fechados,
a total ausência de espaços e
fissuras onde se possa alojar a
sujeira, assim como a suspensão
inovadora do chão, que permite
uma limpeza mais fácil e rápida do
ambiente, garantem um elevado
padrão de higiene.

620

(Kg)

B (mm)

H (mm)

373

1550

475

1700

577

2000

N°

708
798
886
974

400

1062

3 ÷ 13

1152
1240
1330
1505
:
A:
B:
H:
N°:
M:

Capacidade máx.
Comprimento da prateleira
Largura
Altura
Número máx. de prateleiras
Módulo deslizante

Opcional

Barra retentora.

Separador.

Sinalizador.
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easy compact

Estante aérea deslizante
EASY COMPACT.
A solução ideal para quem deseja
mais espaço de armazenagem,
higiene elevada e mais economia.

34$
232

Este sistema de estante deslizante patenteado, denominado EASY
COMPACT, representa a solução ideal quando se deseja organizar,
aumentar e utilizar da melhor maneira o espaço disponível,
especialmente em ambientes médio-pequenos, com cargas leves
e com um custo de investimento mais vantajoso que permite um
retorno econômico em um curto espaço de tempo. Esta versão de
estante deslizante, aproveitando os trilhos centrais de deslizamento
e as duas estantes laterais como suporte fixo, oferece uma grande
versatilidade de composição, facilidade de movimentação das
mercadorias, ótima capacidade de carga, estabilidade segura e
higiene elevada.


CM

250
kg

R

!,

-30°÷ +70°

12-20 µm

5
years

Superfície variável.
Graças ao trilho de deslizamento regulável, o comprimento da
estante pode variar 400 mm, adaptando-se dessa forma a diferentes
ambientes. Com apenas três comprimentos de trilho, é possível cobrir
comprimentos de 2300 a 2700 mm (trilho de 2245mm), de 2700 a 3100
mm (trilho de 2645 mm), de 3100 a 3500 mm (trilho de 3045 mm).

Elevado padrão de higiene.

Dados técnicos
(valores expressos em mm)

* : Variáveis

Os dois módulos centrais
completamente elevados
facilitam a limpeza do chão,
garantindo uma higiene
elevada.

Configuração básica em 5 módulos
2 módulos fixos + 3 módulos deslizantes
(Kg)

Estabilidade segura e ótima
capacidade de carga.
Cada módulo deslizante ou fixo,
composto por quatro prateleiras,
oferece estabilidade segura com
uma capacidade de carga de
250 kg.

A (mm)

B (mm)

H (mm)

N°

1505

475

2095

4

250

Outras configurações possíveis
A (mm)

(Kg)

B (mm)

H (mm)

N°

2095

4 ÷ 10

974
1062
1152
1240

373

1330

Um sistema realizável e adaptável a qualquer
composição.
Aproveitando as duas estantes laterais como
suporte, podem-se unir outras estantes fixas
mesmo posteriormente, permitindo, graças à sua
modularidade, muitas composições para organizar da
melhor maneira o espaço disponível.

Facilidade de movimentação.
A característica dos trilhos centrais
de deslizamento e das duas
estantes laterais como suporte
fixo permitem uma movimentação
fácil das mercadorias, otimizando
e organizando da melhor maneira
o espaço disponível em qualquer
ambiente.

250

1505

475
577

1682
1770
1858
1946

:
A:
B:
H:
N°:
M:
f:

Capacidade máx.
Comprimento da prateleira
Largura da prateleira do módulo deslizante
Altura
Número máx. de prateleiras
Módulo deslizante
Módulo fixo

Opcional

Barra retentora.

Separador.

Sinalizador.
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D021384

HYGIÈNE ALIMENTAIRE

im|92

34$
234


CM

90÷260
kg

R

!,

-30°÷ +70°

20 µm

!)3)


Estante modular

Organize o seu espaço
como preferir.

10
years

Devido à sua grande versatilidade, este sistema de estante organiza
e otimiza o espaço em qualquer ambiente. Fabricada em liga de
alumínio anodizado, com prateleiras de alumínio, polietileno ou aço
inoxidável AISI 304, garante inalterabilidade no tempo contra a
corrosão provocada pela água e umidade, assim como um elevado
padrão de higiene. A qualidade do sistema de estantes modulares
IM 92 é de fato garantida pelas marcas internacionais NF e NSF. O
design elegante, a alta capacidade de carga, a máxima estabilidade,
a facilidade e rapidez de montagem são algumas das peculiaridades
desse sistema de estantes que, aliado a uma ampla gama de
medidas-padrão, garantem uma grande adaptabilidade, permitindo
numerosas combinações com uma economia considerável de espaço
em diferentes necessidades de aplicação. Além disso, graças ao
“Shelving Optimization”, um software fácil de usar que a Italmodular
fornece a seus revendedores, é possível escolher, em poucos
minutos, a solução decorativa mais adequada à aplicação desejada,
visualizando em 3D a solução e o seu orçamento, sem ter que perder
tempo com tabelas ou cálculos manuais desnecessários.
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A solução ideal para racionalizar e organizar
o espaço de armazenagem disponível.

O software para o cálculo
automático
da composição.
Fácil e rápido de usar,
permite compor
e visualizar em 3D
a solução com o seu
orçamento.

Um sistema personalizável em qualquer tamanho.
Devido à sua grande versatilidade, o sistema organiza e otimiza o
espaço em numerosas áreas de aplicação e a ampla gama de
medidas-padrão garante uma grande adaptabilidade, permitindo
numerosas combinações com uma considerável economia de
espaço.
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Principais setores de aplicação
Alimentício
Refrigeração industrial
Catering
Hoteleiro
Farmacêutico
Hospitalar
Móveis de escritórios
Armazéns

Garantida ao longo do tempo.
Totalmente fabricada em liga de
alumínio anodizado 20 mícrons
com prateleiras de alumínio ou
polietileno e na versão em aço
inoxidável AISI 304, garante a
inalterabilidade no tempo contra
a corrosão provocada pela água
e umidade.

Simples e rápida de montar.
A extrema simplicidade de montagem, conseguida graças ao sistema
de encaixe patenteado pela Italmodular, permite uma montagem simples
e rápida sem o auxílio de ferramentas especiais.
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Estante em aço inoxidável

Elevado padrão de higiene.
As superfícies lisas e arredondadas,
os perfis fechados, a total ausência de
espaços e fissuras onde se possa alojar a
sujeira garantem um elevado padrão
de higiene.

Grande estabilidade e alta capacidade de carga.
Graças à sua estabilidade e solidez, não precisam
de fixações ou ancoragens especiais e suportam cargas
pesadas com uma flexão mínima. Uma prateleira de 100
cm tem uma capacidade de carga de aproximadamente
200 kg.
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Dados técnicos
(valores expressos em mm)

(Kg)

Gastronorm

Alumínio

Polietileno

Prateleiras intercambiáveis.
Fornecidas nas três versões, em
alumínio anodizado 20 mícrons,
polietileno e aço inoxidável,
caracterizam-se por sua fácil
extração, pelo design elegante
e moderno e pela facilidade de
limpeza que garante uma higiene
perfeita. Além disso, nos modelos
com larguras 373 mm e 577 mm,
as prateleiras e as grades podem
ser substituídas pelas bandejas
gastronorm.

A (mm)

260

532

250

620

240

708

230

798

220

886

B (mm)

H (mm)

210

974

190

1062

373

1550

170

1152

475

1700

150

1240

577

2000

140

1330

120

1505

110

1682

100

1770

90

1858

80

1946

:
A:
B:
H:
N°:

N°

3 ÷ 13

Capacidade da prateleira linear
Comprimento da prateleira
Largura
Altura
Número máx. de prateleiras

Opcional

Rodízio giratório com
ou sem freio Ø 100 mm.

Barra em aço inoxidável Ø 15 mm
para pendurar embutidos.

Barra retentora.

Separador.

Sinalizador.
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34$
240


CM

80÷180
kg

R

!,

-20°÷ +70°

20 µm

Carrinhos

CARRINHO EXPOSITOR.
A solução expositiva funcional e versátil.
Um carrinho destinado à exposição e armazenagem de
qualquer tipo de produto. Um sistema prático e elegante que
permite expor da melhor maneira caixas de frutas e verduras,
garrafas de vinho, cestos para pães, cestos de flores etc.
Fabricado na versão em alumínio anodizado e disponível com
prateleiras de alumínio ou polietileno, caracteriza-se por sua
robustez, estabilidade, praticidade e durabilidade no tempo.
Dotado de 4 rodízios pivotantes em aço zincado com trava, o
carrinho é particularmente seguro e fácil de manobrar mesmo
durante o transporte de uma carga completa. Fácil e rápido de
montar, pode ser fornecido em uma ampla gama de medidas e
adapta-se a qualquer solução expositiva.

3
years

CARRINHO MODULAR.
O transporte estável e prático.
Este carrinho foi projetado e construído para transportar
todos os tipos de produtos, alimentícios ou não, da área de
descarga para o armazém. Fabricado na versão em alumínio
anodizado, adequado para o contato com os alimentos,
caracteriza-se por seus excelentes dotes de robustez,
estabilidade e praticidade. Os rodízios pivotantes em aço
zincado com trava, tornam o carrinho particularmente seguro
e fácil de manobrar mesmo quando totalmente carregado.
Design elegante, silencioso e disponível em uma ampla gama
de medidas-padrão com prateleiras de alumínio anodizado 20
mícrons ou polietileno, representa a solução perfeita para as
diferentes exigências de aplicação.
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A solução perfeita para transportar, expor e armazenar.

Robusto e estável.
Suporta cargas elevadas com uma flexão
mínima. Uma prateleira de 1152 mm tem uma
capacidade de carga de 110 kg.

Adaptável a qualquer solução expositiva.
Um sistema prático e elegante disponível em uma ampla gama
de medidas que permite economizar espaço e expor da melhor
maneira caixas de frutas e verduras, garrafas de vinho, cestos
para pães, cestos de flores e tantas outras soluções expositivas.

Prateleiras intercambiáveis adequadas para
o contato com alimentos.
Fornecidas em duas versões, em alumínio anodizado 20 mícrons
e polietileno, caracterizam-se por sua fácil extração, pelo design
elegante e moderno e pela facilidade de limpeza que assegura
uma higiene perfeita, garantindo a sua idoneidade para estar em
contato com os alimentos.
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Dados técnicos
(valores expressos em mm)

Carrinho expositor

Principais setores de aplicação
Alimentício
Refrigeração industrial
Catering

A (mm)

C (mm)

160

798

907

140

886

995

130

974

1083

120

1062

110

1152

100

1240

1349

90

1330

1439

80

1505

1614

(Kg)

Hoteleiro

B (mm)

D (mm)

1171

450

500

1261

560

600

B (mm)

D (mm)

N°

3÷5

Carrinho modular

A (mm)

C (mm)

180

708

817

160

798

907

140

886

995

373

418

130

974

1083

475

520

120

1062

1171

577

622

110

1152

1263

A (mm)

C (mm)

D (mm)

B (mm)

E (mm)

620

684

729
475

520

(Kg)

Silencioso, seguro
e fácil de manobrar mesmo
quando totalmente carregado.
Os rodízios pivotantes em aço
zincado com trava tornam
o carrinho particularmente
seguro, silencioso e fácil de
manobrar mesmo durante
o transporte de uma carga
completa.

Estrado
Estrado em alumínio anodizado ideal para manter os
gêneros alimentícios sem contato com chão, como
previsto na norma higiênico-sanitária.
Disponível com ou sem rodízios. Capacidade até 250 kg.
Certificado NF e NSF.

N°

2÷6

Estrado

(Kg)
250
220

886

950

995

190

1062

1126

1171

150

1240

1304

1349

:
A:
B:
C:
D:
N°:

Capacidade da prateleira
Comprimento da prateleira
Largura
Dimensão total
Dimensão total
Número máx. de prateleiras
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Montagem sem o auxílio de ferramentas especiais

Rápido de montar

Fabricado sob projeto

34$

KGM

Produto padrão

Capacidade de carga máxima kg/m

Adequado para ambientes refrigerados

!,

Alumínio anodizado

Garantia

Embalagem termorretrátil

Material reciclável
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im|09
Via aérea | Armação | Gancheiras
As vias aéreas, as armações, as gancheiras do
sistema im|09 representam a solução ideal para
transportar, pendurar e armazenar a carne em
câmaras frigoríficas de qualquer tipo e dimensão.
Fabricados totalmente em liga de alumínio anodizado
12 mícrons e materiais plásticos atóxicos, garantem
inalterabilidade no tempo e um elevado padrão de
higiene. Um sistema componível estável, sólido, fácil
e rápido de instalar, que pode adaptar-se às mais
variadas exigências de espaço.
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im|09

!,

150÷600
kg/m
-20°÷ +70°
246

12 µm

Via aérea

O transporte de carnes com um
deslizamento fluido, silencioso,
prático e seguro.

3
years

A via aérea mg 09 é o sistema componível que representa
a solução ideal para equipar o moderno setor de entrepostos
frigoríficos, sendo particularmente indicado para pendurar,
transportar e armazenar a carne no interior das câmaras frigoríficas
e locais de processamento. As vantagens oferecidas são: economia
na instalação, praticidade e segurança de higiene, garantida pelo
uso de alumínio anodizado e materiais plásticos atóxicos. Um
sistema componível estável, sólido, resistente à carga e às
solicitações, dotado de deslizamento fluido e silencioso.
De montagem simples e rápida, este sistema, completo com todos
os acessórios que permitem uma composição livre da estrutura,
garante uma grande adaptabilidade às mais variadas necessidades.
Além disso, o novo sistema de mudança em três vias patenteado
permite mover a carne em três direções com extrema simplicidade,
trabalhando de forma totalmente prática e segura, e eliminando as
perdas de tempo a cada mudança de direção.
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O sistema componível ideal para transportar e pendurar.

Resistência elevada à carga,
estável, silencioso.
Um sistema componível resistente à
carga e às solicitações, estável,
sólido e com deslizamento dos
ganchos fluido e silencioso.
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Um sistema higienicamente seguro.
Totalmente fabricado em liga de alumínio anodizado 12 mícrons
e materiais plásticos atóxicos, garante inalterabilidade no tempo
contra a corrosão provocada pela água e humidade e um
elevado padrão de higiene.

Grande praticidade de uso.
O sistema de mudança em três
vias patenteado permite mover a
carne em três direções com
extrema simplicidade,
trabalhando de uma forma
totalmente prática e segura, e
eliminando as perdas de tempo a
cada mudança de direção.

Fácil e rápido de montar.
De montagem simples e rápida e
completo com todos os acessórios
que permitem uma composição livre
da estrutura, este sistema oferece
economia na instalação e grande
adaptabilidade a cada tipo de
necessidade de aplicação.
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Acessórios para via aérea

Prateleira gradeada. Prateleira de
alumínio a ser fixada aos
montantes. Pode ser fixa ou
dobrável.

Corte Térmico Anticondensação.
Instalado perto da porta da câmara
frigorífica, interrompe a condução
térmica dos metais, reduzindo a
formação de condensação.
Fabricado em material plástico.

Code 09.RIG
Code 09.00420

Desvio angular. Permite desviar
o curso da via aérea com uma
angulação que varia de 0° a 45°.
Code 09.00350

Corte Térmico Portante
Anticondensação. Instalado perto
da porta da câmara frigorífica,
interrompe a condução térmica
dos metais, reduzindo a formação
de condensação e evitando
estruturas de sustentação atrás da
porta. Fabricado em material
plástico.
Code 09.00425

Dispositivo de abaixamento
manual da via aérea. Permite a
ligação de via aéreas de
diferentes níveis. Fabricado em
alumínio anodizado, é
personalizado de acordo com as
inclinações e desníveis.
Code 09.00470

Dispositivo de inserção de
polias. Instalado na extremidade
da via aérea IM 09, facilita a
extração e inserção das polias.
Estrutura em alumínio fundido.
Code 09.00365

Trava de Polia. Trava mecânica em
aço inoxidável para travar a polia e
permitir o processamento da
carne.

Junta horizontal com mola para
trilho aéreo. Permite a interrupção
da via aérea perto de portas
corrediças. Estrutura em aço zincado. O acionamento da junta é
efetuado pela porta.
Code 09.00430

Junta autoniveladora para trilho
aéreo. Funcionamento manual,
rotação vertical, dimensão total
reduzida (~300 mm), usada perto
de portas seccionais, portas de
enrolar, monta-cargas etc.
Code 09.00460

Junta Vertical para carga e
descarga. A junta é portante e
permite estender a via aérea do
ponto de carga cerca de 850 mm.
A rotação é manual. Estrutura em
aço zincado.

Code 09.01080
Code 09.00450
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Balança Eletrônica P.E. 300.
Precisão 1/3000. Capacidade de
carga 300 kg, divisão 100 g.
Visualização digital do peso.
Tensão de alimentação 220 V, 50
Hz. Seção de pesagem 300 mm.
Estrutura em aço zincado.

Descensor Automático Elétrico.
Permite levantar ou abaixar cargas
penduradas na polia.
A capacidade nominal é de 200
kg. Motor 380 V, 50 Hz, 0,45 Kw.
Painel elétrico B.T. com botoeira.
Estrutura em aço zincado. Altura
total máxima por debaixo do trilho
aéreo: 650 mm.

Code 09.00300
Code 2.02570

Talha Elétrica. Talha elétrica de
corrente Capacidades de carga
padrão 125/250/500 kg. Completa
com caixa recolhedora de corrente,
painel elétrico B.T. com botoeira.
Motor 380 V, 50 Hz.

Transportador de corrente
elétrico. Permite a ligação das
vias aéreas de diferentes níveis. O
desnível varia de um mínimo de
300 mm a um máximo de 1500
mm. Capacidade de carga de 350
kg/m, Motor 380 V, 50 Hz, 0,75
Kw. Estrutura em aço zincado.

Code 4.001009 \ 4.001010 \ 4.001020
Code 09.01050

Encaixe fixo para talha.
Code 09.00480

Trecho de via aérea móvel
pneumático. Permite o
deslocamento vertical de um
trecho de trilho aéreo
(comprimento de 2,5 m
aproximadamente), facilitando
a passagem de empilhadeiras,
carrinhos etc.
Code 09.00520

Trole (carro) manual
para talha.
Code 4.001100

Separador elétrico. Ideal para
facilitar o corte de carcaças de
bovinos e suínos. Motor elétrico
380 V, 50 Hz, 1 Kw. Painel elétrico
B.T. com botoeira. Dimensões:
Comprimento 1700 mm (abertura
1500).

Code 8.004022

Gancho inoxidável para talha.
Code 7.000231

Braço hidráulico para carga e descarga.
Permite a carga e descarga de carne fresca
dos camiões para a via aérea. Estrutura em
alumínio Anticorodal. Ancoragens
personalizadas. Funcionamento
servoassistido com unidade hidráulica
incorporada. Painel elétrico B.T. Capacidade
máx. 150 kg, motor elétrico 380/220 V, 50
Hz, 0,8 Kw, raio de operação 2260 mm,
ângulo de rotação 270° e curso vertical 2000
mm.
Code 8.004150
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12 µm

Armação

O sistema componível
para pendurar e armazenar.

A armação autoportante do sistema IM 09, certificada com a
marca NF, representa a solução ideal e funcional para pendurar e
armazenar carnes no interior das câmaras frigoríficas de qualquer
tipo e dimensão sem precisar furar os painéis. Constituído por
perfis em liga de alumínio anodizado 12 mícrons e componentes
intercambiáveis e adaptáveis entre si, este sistema permite
compor livremente a armação adaptando-a às próprias exigências.
Um sistema moderno, estável, sólido, fácil e rápido de montar,
adequado para o contato com os alimentos em conformidade com
as normas vigentes.

3
years
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A solução estável, sólida e moderna para pendurar e armazenar.

Padrão de higiene elevado.
As superfícies lisas e arredondadas, os perfis fechados, a total
ausência de espaços e fissuras onde se possa alojar a sujeira
garantem um elevado padrão de higiene.

Resistência elevada à carga, estável e seguro.
Um sistema componível moderno, resistente à carga, estável,
sólido e que não precisa de fixações ou ancoragens especiais no
interior das câmaras frigoríficas.

254

Simples e fácil de montar.
A extrema simplicidade de
montagem, conseguida graças ao
sistema de encaixe, permite uma
montagem simples e rápida sem o
auxílio de ferramentas especias.

Garantida ao longo do tempo.
Totalmente fabricada em liga de
alumínio anodizado12 mícrons e
materiais plásticos atóxicos, garante
a inalterabilidade no tempo contra
a corrosão provocada pela água e
umidade.

Um sistema componível
personalizável em qualquer
tamanho.
Devido à sua grande versatilidade,
o sistema permite uma composição
livre no interior de câmaras
frigoríficas de qualquer tipo e
dimensão.
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Gancheira para teto.
Capacidade 50÷200 kg/m
HYGIÈNE ALIMENTAIRE
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Gancheiras

Soluções adaptáveis para parede
ou teto, fixas ou deslizantes.

A armação autoportante do sistema IM 09, certificada com a
marca NF, representa a solução ideal e funcional para pendurar e
armazenar carnes no interior de câmaras frigoríficas de qualquer
tipo e dimensão sem precisar furar os painéis. Constituído por
perfis em liga de alumínio anodizado 12 mícrons e componentes
intercambiáveis e adaptáveis entre si, este sistema permite
compor livremente a armação adaptando-a às próprias exigências.
Um sistema moderno, estável, sólido, fácil e rápido de montar,
adequado para o contato com os alimentos em conformidade com
as normas vigentes.

3
years
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A solução ideal para completar o guarnecimento
de talhos, charcutarias e supermercados.

Gancheira em suporte vertical. Capacidade 50÷200 kg/m

Garantidas ao longo
do tempo.
Totalmente fabricadas em
liga de alumínio anodizado e
materiais plásticos atóxicos
garantem a inalterabilidade
no tempo contra a corrosão
provocada pela água e
umidade.
Gancheira de parede. Capacidade 50÷200 kg/m

Gancheira de parede leve. Capacidade 60 kg/m
258

Simples e rápido de montar.
Um sistema personalizável em
qualquer tamanho.
Devido à sua grande
versatilidade, o sistema permite
uma composição livre no
guarnecimento de talhos,
charcutarias e supermercados em
tamanhos diferentes para
diferentes capacidades de carga.

A extrema simplicidade de
montagem, conseguida graças
ao sistema de encaixe, permite
uma montagem simples
e rápida sem o auxílio de
ferramentas especiais.

Padrão de higiene elevado e seguro.
As superfícies lisas e arredondadas, os perfis fechados, a
ausência total de espaços e fissuras onde se possa alojar a
sujidade garantem um elevado padrão de higiene.

Gancheira deslizante para parede. Capacidade 50÷300 kg/m

Gancheira deslizante para teto. Capacidade 50÷300 kg/m
259
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PROTECT LINE
Proteção componível em aço inoxidável

A solução ideal para a proteção
de balcões.
Design elegante, componível
e robusta.

O sistema IM 97 PROTECT LINE representa a solução ideal para a
proteção dos balcões frigoríficos dos supermercados e superfícies
comerciais contra o choque de carrinhos de compras e carrinhos
transportadores de mercadorias. Totalmente fabricado em aço
inoxidável AISI 304 e material plástico à prova de choque, garante
robustez, proteção contra impactos e inalterabilidade no tempo.
O sistema modular foi projetado sem cantos vivos, sem placas,
sem solda e com a característica estética de que nenhuma fixação
é visível. A extrema simplicidade de montagem permite uma
montagem rápida e fácil.
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A solução ideal para completar o guarnecimento
de talhos, charcutarias e supermercados.

1 pé completo h 185
Em material plástico à prova de choque
2 canto completo regulável 70°/135°
Em material plástico à prova de choque
3 união de comprimento
Em material plástico para a união do tubo
de aço inoxidável
4 tampa de fechamento
Em material plástico à prova de choque
para tubo de aço inoxidável
5 tubo de aço inoxidável aisi 304 ø 48,3 x 1,5
6 proteção para cantos

6
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Proteção para
cantos e quinas.

Fácil e rápida de montar.
Componível em qualquer
tamanho, caracteriza-se pela
extrema simplicidade e rapidez de
montagem.

Padrão de higiene elevado
e seguro.
As superfícies lisas e arredondadas,
os perfis fechados, a total ausência
de espaços e fissuras onde se
possa alojar a sujeira garantem um
elevado padrão de higiene.

Limpeza fácil, higiene absoluta.
Estes perfis de união de forma arredonda
fabricados em alumínio anodizado 20 mícrons
aplicam-se em ambientes onde a proteção de
cantos e quinas é exigida e é necessário respeitar
um elevado padrão de higiene. A extrema
simplicidade de fixação, que pode ser realizada
com o uso de silicone, rebites ou buchas de aço
inoxidável, faz dela a solução ideal para as mais
variadas aplicações.

Um sistema personalizável
em qualquer tamanho.
Inalterabilidade no tempo.
Totalmente fabricada em aço
inoxidável AISI 304 e material
plástico à prova de choque garante
a inalterabilidade no tempo contra
a corrosão provocada pela água e
umidade.

Graças à sua grande versatilidade, o sistema
permite uma composição livre para proteger cantos
e quinas de paredes e pisos em todos os ambientes
que exigem um elevado padrão de higiene.
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Certificações

YEARS

GUARANTEED

34$

Marca NF Higiene Alimentar atribuída por:
AFNOR CERTIFICATION
11, AV. Francis de Pressensè
93571 Saint-Denis la Plaine Cedex – FEsta marca certifica a conformidade do produto
segundo a referência NF 301
Características certificadas:
- Aptidão à limpeza

Atribuída por NSF INTERNATIONAL P.O.
BOX 130140 ANN ARBOR MICHIGAN 48113
0140 U.S.A.
Esta marca certifica a conformidade do produto
segundo os padrões NSF ANSI & RCV 02
Características certificadas:
- Aptidão à limpeza
- Aptidão ao funcionamento
- Avaliação toxicológica e verificação de
idoneidade dos materiais
- Verificação anual dos produtos certificados
- Contato direto com os alimentos na versão
grades em alumínio

HYGIÈNE ALIMENTAIRE
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Garantia
A garantia é limitada aos componentes que apresentam defeitos
de fabricação e contra a corrosão provocada pela água e
umidade. A garantia não terá validade em caso de danos
causados por uso indevido e/ou negligência do usuário, por
eventuais sobrecargas de peso, por agentes atmosféricos, pelo
uso de produtos químicos, ácidos e sal. A garantia não cobre
o transporte de peças de reposição nem a mão de obra de um
eventual técnico.

Embalagem
Para garantir a melhor proteção dos produtos e otimizar o espaço
durante a expedição e armazenagem, as laterais das estantes e
as prateleiras do sistema IM92 são embaladas separadamente,
protegidas com papelão e seladas com uma camada de filme
plástico termorretrátil. Uma garantia a mais para manter a
integridade do produto.
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Rua do Olival nº4
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2665-376 Milharado
Tel. +351 219 668 320
Fax +351 219 662 745
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