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tecnologia além do aço



MEZANINO

      O sistema de armazenagem do tipo Mezanino é uma solução que 
aproveita a altura do local, promovendo um aumento da área útil através 
de um ou mais níveis de pisos, disponibilizando novas locações para 
estoques, armazenamento de materiais e maquinários, escritórios, dentre 
outras muitas possibilidades.

          A capacidade de carga do Mezanino é dimensionada de acordo com 
as necessidades específicas de cada cliente, sendo os Mezaninos 
fornecidos com as placas de pisos e opcionais como escadas, 
guarda-corpos (inclusive de abertura para acesso com empilhadeira), 
elevadores de carga, protetores de colunas, dentre outros diversos 
acessórios.

     Os Mezaninos da Rodipa possuem a característica de ampliar o 
aproveitamento volumétrico do espaço através da adição de mais níveis 
de pisos. Seja para o seu escritório, loja ou indústria, o Mezanino é a 
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a solução ideal para uma eficiente, limpa e rápida maximação de espaços!

   O Mezanino da Rodipa é totalmente projetado pelo nosso 
Departamento de Engenharia para satisfazer a sua particularidade 
específica. Nossas equipes são formadas por profissionais altamente 
qualificados, motivados e treinados para atender sempre as suas 
necessidades, levando em conta as suas restrições peculiares. Nosso 
experiente time está sempre pronto para receber mais um novo desafio e 
solucionar o seu problema de forma criativa, inteligente, eficaz e com 
máximo custo-benefício!
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VANTAGENS

- Montagem simples e limpa;

- Rápida multiplicação da 

área disponível;

- Ligações parafusadas 

(sistema totalmente 

desmontável);

- Altamente customizado a 

cada cliente;

- Serve como complemento 

a outros sistemas de 

armazenagem;

- Adaptável a diversos tipos 

de sistemas construtivos 

(pisos, acabamentos, etc.);

- Uso compatível com 

empilhadeiras.
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APLICABILIDADE

- Armazenagem de produtos, 

máquinas e materiais;

- Escritórios;

- Consultórios;

- Academias;

- Restaurantes;

- Estacionamentos;

- Bibliotecas;

- Dentre outras diversas.
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Seu estoque mais eficiente e
seguro. Maximize seus resultados.
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CANTILEVER

          Organize e maximize o seu espaço com 
os Cantilever's Rodipa

          O sistema de armazenagem do tipo Cantilever é a estrutura ideal 
para o armazenamento de materiais de grande comprimento (tanto de 
mesmas medidas quanto variadas), tais como perfis de aço, tubos, barras, 
dentre outros.

          O Cantilever também pode ser projetado para o armazenamento de 
máquinas e equipamentos diversos, permitindo fácil acesso para a 
colocação e retirada dos materiais estocados (manualmente ou com o 
auxílio de uma empilhadeira), sendo, ainda, uma estrutura 
completamente desmontável. Suas dimensões, lay-outs e capacidade de 
carga são dimensionadas para cada necessidade de uso específico, 
tornando-a uma solução totalmente customizada a cada cliente.
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      O Cantilever da Rodipa possui a característica 
de ampliar e organizar espaços de forma 
simples, rápida e limpa, uma vez que é 
totalmente desmontável. Seja para armazéns, 
indústria ou comércio, em todos os casos os 
ganhos logísticos são rapidamente percebidos 
pelo usuário.

Mais espaço e organização 
para a sua empresa
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Amplia a qualidade e o 
controle do seu estoque

Seja a sua empresa uma indústria metalúrgica, aeronáutica, fabricante de 
tubos ou pertencente à quaisquer segmentos que necessitem de um 
estoque eficiente, certamente o Cantilever irá auxiliá-lo a obter ganhos 
logísticos, reduzindo custos e, assim, majorando a sua competitividade!
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VANTAGENS

- Ligações parafusadas (sistema 

totalmente desmontável);

- Altamente customizado a 

cada cliente;

- Auxilia no controle de 

estoques;

- Ideal para armazenamento 

de perfis, tubos, madeiras, 

barras, maquinários, dentre 

outros.

APLICABILIDADE

- Metalúrgica;

- Indústria Aeronáutica;

- Fornecedores de perfis, barras 

e tubos de aço;

- Dentre outras diversas 

possibilidades.
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PORTA PALETES

       O Sistema de Armazenagem do tipo Porta-Paletes é uma das soluções 

mais comuns para o armazenamento de grandes quantidades e 

variedades de produtos de forma paletizada, promovendo a 

verticalização e, consequentemente, o melhor aproveitamento do 

espaço. Permite acesso rápido a quaisquer cargas armazenadas, 

possibilitando plena seletividade através da utilização de empilhadeiras. 

Podem, ainda, ser utilizadas passarelas de piso entre os planos da 

estrutura, formando o que é conhecido como Porta-Paletes com Piso 

Intermediário, destinado a operações manuais.
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         Utilizar o sistema de armazenagem do tipo Porta-Paletes irá transformar 
o seu espaço, permitindo um grande aproveitamento volumétrico e total 
capacidade logística.

Seu espaço otimizado
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Seu estoque às suas mãos

O Porta-Paletes é ideal para quem precisa maximizar a capacidade de 
estocagem, majorando o controle do armazém e obtendo ganhos 
logísticos através da possibilidade de se obter total seletividade de 
paletes.



APLICABILIDADE

- Atacadistas;

- Mercados;

- Armazéns;

- Indústrias;

- Dentre outros.
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VANTAGENS

- Montagem simples e 

rápida;

- Ligações parafusadas 

(sistema totalmente 

desmontável);

- Altamente customizado a 

cada cliente;

- Auxilia no controle de 

estoques;

- Acesso direto a todos os 

paletes, facilitando a entrada 

e saída de mercadorias.
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DIVISÓRIAS METÁLICAS

         As Divisórias Metálicas constituem uma linha de produtos destina-
da à organização de espaços fabris. Tais equipamentos podem ser con-
feccionados em chapa e tela, chapa e chapa, e, tela e tela, podendo, 
ainda, possuir portas de correr ou com dobradiças, balcões de atendi-
mento, etc.

Setores mais bem definidos
         A delimitação de áreas e setores dentro de sua empresa traz diver-
sos benefícios, permitindo maior controle de acessos, maximizando a 
organização e delimitando isolamentos visuais.

Complemento a outros Sistemas
         A Divisória Metálica da Rodipa pode também atuar como comple-
mento a diversos outros Sistemas de Armazenagem, garantindo que as 
suas necessidades sejam totalmente atendidas!
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APLICABILIDADE

- Indústrias;

- Comércios;

- Armazéns.

- Dentre outros.

VANTAGENS

- Separação de ambientes;

- Organização de espaços;

- Delimitação de acessos;

- Restrições visuais 

oportunas.
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O olhar clínico e preciso de nossa equipe contribuindo para a sua 

prevenção de acidentes!

Muito antes das normas aplicáveis a sistemas de armazenagem sequer 

existirem no Brasil, a Rodipa já disseminava a cultura da Inspeção Anual 

Especializada, haja vista ela ser prevista em normas americanas e 

europeias há bastante tempo.

Assim, com muita honra podemos afirmar que fomos um dos pioneiros 

nesse tipo de avaliação no Brasil. Até mesmo por isso, sem falsa modéstia, 

possuímos um dos serviços mais completos do segmento!

Muito além de meramente cumprir o previsto na NBR 15524-2, os nossos 

experientes e motivados profissionais realizam a Inspeção Especializada 

INSPEÇÃO E LAUDO
PARA PORTA PALETES



realmente comprometidos com a maximização da segurança do 

armazém do cliente, contribuindo para uma elevação nos padrões de 

conservação estrutural, operacional e de cumprimentos normativos.

Se necessário, também podemos oferecer o serviço de Engenharia 

Reversa, determinando a capacidade estrutural do sistema de 

armazenagem de acordo com as normas cabíveis.

Soma-se a tudo isso o fato de termos desenvolvido uma cultura 

organizacional norteada por parcerias de longo prazo, onde, 

gradativamente, auxiliamos os nossos estimados clientes a aprimorarem a 

sua segurança.

Ao longo de nossa história, acumulamos uma vasta experiência para 

realizar a Inspeção de forma realmente diferenciada!
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Maior segurança para você (inclusive jurídica)!

A equipe da Rodipa irá auxiliar a sua empresa através de inspeções, 

análises, estudos, e laudos técnicos especializados, destinados a contribuir 

para a evolução estrutural, operacional e normativa do seu armazém, 

minimizando a probabilidade de ocorrência de incidentes e acidentes. E, 

caso eles infelizmente ocorram, você certamente estará mais protegido 

juridicamente, pois terá cumprido o previsto na NBR 15524-2 e outras 

aplicáveis.

Equipes altamente capacitadas!

As equipes envolvidas nas atividades de inspeção Especializada dos 

Sistemas de Armazenagem são formadas por um corpo técnico 

comprometido e motivado, dispondo de Engenheiros Civis especializados 

em estruturas metálicas e sistemas de armazenagem com pós-graduação 

em Engenharia de Segurança do Trabalho e Engenharia de Avaliação e 

Perícia.



Prevenção de acidentes é nosso maior objetivo!

A Rodipa objetiva sempre evitar o acidente. Por isso, buscamos contribuir 

para a evolução da segurança estrutural e operacional de nossos clientes.

Para que isso seja possível, analisamos as estruturas, promovendo toda a 

sorte de assessorias e consultorias, sanando as dúvidas técnicas plausíveis 

através de metodologias únicas e diferenciadas, as quais permitem uma 

aproximação grande para com o cliente, criando uma atmosfera de con-

fiança e comprometimento mútuo.

Além disso, através de estudos de benchmarking, levamos para a sua 

empresa as melhores práticas e processos de segurança aplicáveis ao seu 

armazém.

Como um de nossos diferenciais, garantimos uma assessoria por e-mail e 

telefone, durante toda a vigência do relatório (01 ano) para auxiliar o ins-
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pecionado a sanar dúvidas de pequena complexidade relacionadas aos 

sistemas de armazenagem.

Por que preciso fazer a inspeção das minhas estruturas?

A Inspeção Anual Especializada é essencial para uma operação segura, 

verificando a necessidade de troca ou manutenção de componentes, 

mudanças operacionais, instalação de acessórios de segurança ou, em 

casos extremos, até mesmo o isolamento da área de armazenagem.

Todas as estruturas do armazém devem ser inspecionadas?

Sim. Todas as estruturas de armazenagem devem ser inspecionadas e 

avaliadas conforme as indicações da ABNT NBR 15524-2 de 2007, sendo 

aplicável, por similaridade, a Porta-Paletes, Drives, Push-Backs, Cantile-

vers, Mezaninos, Mini-Porta-Paletes, Estantes Metálicas, ou quaisquer 

outros sistemas de armazenagem formados por estruturas afins.

POR TUDO ISSO
(E MUITO MAIS!), 
QUANDO PENSAR 
NA SEGURANÇA 
DO SEU ARMAZÉM, 
LEMBRE-SE DA 
RODIPA! CONTE 
SEMPRE 
CONOSCO!



CONTATO


