
A Tedesco Sistemas de Armazenagem 
promove soluções que se adaptam a 
qualquer tipo de carga, tanto por peso 
como por volume, além de permitir 
a verticalização do espaço de forma 
simples e seletiva, facilitando o acesso 
às mercadorias. 



PORTA-PALLETS

Este sistema se adapta a qualquer tipo de carga, tanto por peso como por volume. 
Permite a verticalização do espaço de forma simples e seletiva, facilitando a retirada das 
mercadorias com o acesso direto aos pallets.
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Elementos Básicos 
das Estanterias 
Porta-Paletes

01 - Montantes
02 - Longarinas
03 - Trava de Segurança
04 - Distanciador
05 - Chumbador
06 - Calço para Nivelar

07 - Protetor de Coluna
08 - Protetor de Montante
09 - União entre Montantes
10 - Travessa Apoio Pallet
11 - Planos em Madeira ou Metálicos
12 - Planos em Tela Aramadoa
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DRIVE-IN / DRIVE-THROUGH

Utilizado para armazenar produtos de baixa variedade de itens e grandes quantidades de 
pallets, permite a máxima utilização do espaço disponível. Esta instalação de estanteria é 
formada por ruas internas de carga, com verticalização em vários níveis, com redução no 
número de corredores.
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ESTOQUE DINÂMICO  / PUSH-BACK

Neste sistema as mercadorias são armazenadas em plataformas ou pistas de roletes. 
Desenhados em plano inclinado de modo que a peça se desloque de forma independente, o 
produto é inserido por um lado e desliza por gravidade para o lado contrário que segue ao 
corredor de saída. Desta maneira evitam-se interferências entre o trabalho de reposição e o 
trabalho de descarga ou retirada. Indicado para o sistema First In – First Out (FIFO).
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fLOw-RACK

Perfeito para cargas leves, permite a rotação dos materiais (sistema FIFO). Uma vez que a 
primeira caixa ou mercadoria entrar é a primeira a sair.
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MEZANINO / ESTANTE PISO ELEVADO

Formado por colunas e vigas, é utilizado para ampliar a área existente aproveitando a 
altura do prédio aumentando em dois ou mais níveis. Pode receber vários tipos de piso 
(piso metálico,wall,made wall e stiel dect) e sua capacidade de carga é variável conforme a 
necessidade do cliente.
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CANTILEVER

Formado por colunas e braços, permite armazenar produtos com dimensões, formas e volumes 
variados, tais como tecidos em rolo, madeiras e perfis metálicos.
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PORTA BOBINAS

Sua construção permite o armazenamento de bobinas de aço, rolos de fios ou cabos. Para 
facilitar o manuseio, pode ser projetado conforme o tamanho, peso ou dimensão do produto a 
ser armazenado.

TEDESCO SISTEMAS DE ARMAZENAGEM



DIVISóRIAS INDUSTRIAS

Formado por vários painéis de tela ou chapa, permite a separação de ambientes com a 
utilização de portas e portões de correr e guichês.

porta guichê chapa / chapa chapa / tela tela / tela

RACKS / CONTAINERS

Projetados e fabricados de acordo com as dimensões e peso da mercadoria a ser armazenada 
e movimentada. São empilháveis permitindo o aproveitamento do espaço vertical existente.

RACK RDT   01 RACK RDT   07RACK RDT   08

RACK RDT   03 RACK  TELADO RTT 01RACK RDT   05 RACK  TENTOR CLT  02
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Pavilhões Metálicos • Mezanino 
Passarelas • Projetos especiais 

Por contar com equipamento de última geração e alta tecnologia, a Tedesco oferece agilidade 
ao processo de fabricação e montagem de estruturas metálicas.
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