
 
Estante em Aramado

 
Estante modular em aramado, adequadas para 
ambientes agressivos (baixa temperatura  
e alta umidade relativa) além de proporcionar um 
excelente efeito estético. 
Estante modular em aramado, adequada para a áreas de 
exposição, venda e também para a área de estocagem. 
Outros diferenciais, da Estante Aramado, a destacar: 
- Altura regulável das bandejas. 
- Elevada capacidade de carga por bandeja. 
- Bandejas retas ou diagonais. 
- Facilidade na higienização e assepsia. 
- Diversas opções em largura e profundidade. 

 

  
  

Construída em perfis tubulares de aço, estriados por toda 
a extensão e bandejas em aramado de aço, acabamento 
em epóxi branco ou cromado. A altura das bandejas da 
Estante é regulável, inclusive dispensa ferramentas na 
hora da montagem (apenas encaixe). 

 

  
  

 
 

 
 
 

Características Técnicas 
Detalhes 
Construtivos: 

Poste: 04pçs, tubulares de aço SAE 1.064, estriado por toda a extensão 
Bandejas/Prateleira: 04 pçs, em aramado de aço com reforço nas 4 laterais  
Espaçamento: Bandejas com espaço entre elas regulável de 50 em 50 mm 
Capacidade de carga: Cada bandeja/prateleira tem capacidade para 45 kgs 
Ângulo: Disponível em ângulo reto 
Pés: Regulagem de nível 
Montagem: Dispensa ferramentas, apenas encaixado 

Acabamento:  E, Epóxi branco (adequado para uso em câmaras frigoríficas)  
C, Cromado (adequado para área de vendas) 

Aplicação: Área de exposição e venda (tipo C) e área de estocagem frigorífica (tipo E) 
ETT/AR.B.610 Dimensões 610L x 355P x 1.880A mm 
ETT/AR.B.762 Dimensões 762L x 355P x 1.880A mm 
ETT/AR.B.915 Dimensões 915L x 355P x 1.880A mm 
ETT/AR.C.610 Dimensões 610L x 355P x 1.880A mm 
ETT/AR.C.762 Dimensões 762L x 355P x 1.880A mm 

Modelos 
disponíveis: 

ETT/AR.C.915 Dimensões 915L x 355P x 1.880A mm 
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