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PORTA PALETES EVOLUÇÃO CONSTANTE

O Porta Paletes foi desenvolvido para atender 

o sistema de armazenagem seletiva, com 

um sistema verticalizado, racionalizando a 

ocupação do espaço de armazéns e lojas.

Este Equipamento disponibiliza uma série de 

conjuntos e peças dedicados a armazenagens 

e exposições de usos gerais e específicos, 

aplicados nas áreas de depósitos e vendas com 

resistências e funcionalidades

perspectiva
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CARACTERÍSTICAS
• Fabricados em Aço Estrutural ASTM-USICIVIL 300.

• Soldas feitas por processo Mig.

• Estruturas tratadas por banho de imersão em desengraxantes.

• Pintura Eletrostática.

• Longarinas com travas de seguranças nos conectores, evitando riscos de quedas durante a 

estocagem e movimentação de paletes.

• Colunas individuais interligadas por travas e fixadas ou apoiadas no piso por sapatas.

• Barras de travamento das colunas confeccionadas em perfil U de 25x25mm, fixadas à coluna 

por parafusos ou soldadas.

• Opção em acabamento galvanizado indicado para utilização em câmaras frias ou expostos a 

intempéries.

• Sapatas produzidas em aço carbono, para  fixação e distribuição da carga.



PORTA PALETES EVOLUÇÃO CONSTANTE

Atacado - Atacarejo - Lojas - Depósitos

Planta baixa

Porta Paletes 
com Longarinas e 
Gôndola Padrão

Porta Paletes 
com Longarinas e 
Gôndola Integrada

Porta Paletes 
com Longarinas 

e Longarina 
Escalonada

Porta Paletes com 
Longarinas

Cortes referentes à configuração para linhas 
simples periféricas e linhas duplas centrais.

Cortes referentes à configuração 
para linhas centrais simples

Os projetos são analisados e adequados ao melhor modelo de Porta Paletes para cada 
estabelecimento. Consulte-nos.

UTILIZAÇÃO

DIMENSÃO PADRÃO

MODELOS
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A EMPRESA

Há 30 anos no mercado a NSF vem trabalhando na constante busca da perfeição em nossos produtos e serviços que 

contam hoje com qualidade tecnológica que nos coloca entre os melhores do mundo além de apresentar o melhor custo 

benefício do Brasil.

A NSF está instalada em um parque industrial com 130 mil metros quadrados de área construída e conta com uma equipe 

de profissionais altamente treinados em todos os setores da produção para atender a clientes no Brasil e no exterior. 

NOSSA HISTÓRIA

Em 1986, a NSF iniciou suas atividades com a fabricação de equipamentos para armazenagem de produtos atendendo 

o mercado de autosserviço, compreendido por pequenos e médios supermercadistas. Em 1990, iniciou a produção 

das primeiras gôndolas e acessórios e em seguida, dos primeiros check outs, inovando design e concepção de projeto 

e adequando o produto ao mercado nacional. Para completar o portfólio de equipamentos para o autosserviço, em 

2000 começamos a produzir os primeiros gabinetes refrigerados. Investindo constantemente no setor de pesquisas 

e desenvolvimento de novos produtos e equipamentos a NSF conta hoje com linhas automáticas de produção de 

última geração em estamparia e conformação de chapas planas, equipamentos que garantem qualidade absoluta na 

repetitividade de medidas e dobras perfeitas.

Com isso garantimos sempre a melhor solução aos nossos clientes, desde a elaboração de layouts, passando pela 

produção, entrega e finalizando com agilidade na montagem e excelência no atendimento.

EVOLUÇÃO CONSTANTE

A NSF conquista o CERTIFICADO ISO 9001 no segmento de autosserviço o que lhe confere maior organização e 

produtividade. Ao longo desses 30 anos de história, nosso empenho é pela busca permanente por soluções objetivas e 

criativas que venham de encontro às necessidades da mais adequada exposição de produtos nas lojas de autosserviço.

A NSF acredita contribuir com trabalho e dedicação para a construção de uma sociedade democraticamente mais 

sólida e tem por princípio básico a lealdade e o compromisso com a verdade, quesitos básicos para a construção de 

um mundo melhor.

Nosso call center 0800 551 795 está à disposição de nossos clientes de segunda a sexta feira, das 8h00 às 18h00.

LINHAS DE CRÉDITO

NSF Indústria
Rua Giácomo Nutti, 135 - CEAT - São Carlos –SP 

Telefone: (16) 33779700
CALL CENTER: 0800 551 795

www.nsf.ind.br
comercial@nsf.ind.br


