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LINHA DE PRODUTOS
ANDAIME PLATAFORMA
em aço sae 1020
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ANDAIME PLATAFORMA
em ALUMÍNIO

ANDAIME PLATAFORMA
SLIM (para 1 pessoa)
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A SEGURANÇA é o ponto mais importante nos trabalhos em altura. Porém,
temos ainda a produtividade, a normatização e a qualidade como requisitos
necessários para um serviço adequado e otimizado.
Somando todos esses pontos, nasceu a MONTEEUSE.
Sempre com o conceito de MONTAR E USAR, visando a praticidade do usuário,
desenvolvemos soluções para aprimorar as áreas de manutenção e segurança do
trabalho, buscando reduzir custos excessivos com aluguel de andaimes, leadtime da mão de obra da manutenção e, claro, permitindo que o usuário se sinta
realmente seguro ao exercer sua atividade.
Consulte nossos especialistas e faça uma análise da segurança em altura da sua
empresa.
Acompanhe nossos artigos e novidades nas redes sociais.

www.monteeuse.com.br

(47) 3438-8852 | 3454-8240

contato@monteeuse.com.br

leilamonteeuse

/company/monteeuse

(81) 9.9723-4939 | (47) 99195-3002

PROJETOS ESPECIAIS

/monteeuse

Procure por: MONTEEUSE
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/monteeuse

ESCADA MARINHEIRO

ESCADA PLATAFORMA
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GRADE DE ISOLAMENTO

PÓRTICO MÓVEL (SOB MEDIDA)
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ANDAIME TUBULAR
em AÇO

CERCA ARTICULÁVEL
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DEMAIS PRODUTOS
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ANDAIME PLATAFORMA
CONFIGURAÇÕES DE ALTURA

TEMPO DE MONTAGEM: 12 a 15 minutos

DE 2 ATÉ 14 METROS

Média para torre 6 metros de altura

CARACTERÍSTICAS

QR CODE - SUPORTE TOTAL AO CLIENTE

♦ ATENDIMENTO TOTAL

MANUAIS E DOCUMENTOS ÚTEIS PARA SSMA

NR-18, NR-35 e NBR-6494

♦ Montável por módulos

de 2m e 1m de altura

Braço de carga
capacidade 50 KG

♦ Ajuste ergonômico da
platataforma de trabalho

a

cada

25cm

SISTEMA DE ENCAIXE EXCLUSIVO
♦ Ajustes de desnível de piso
com sapatas ajustáveis
♦ A c o m p a n h a
ART de fabricação
recolhida com o CREA
e memorial descritivo

ENCAIXE RÁPIDO das LATERAIS
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

BASE DE APOIO GIRATÓRIA
CONFIGURAÇÕES AJUSTÁVEIS DE ÂNGULO

O Andaime Plataforma é um produto PATENTEADO MONTEEUSE (DI 6603087-0).
Nenhuma outra empresa tem permissão legal para fornecer, fabricar e/ou comercializar
nosso produto ou qualquer estrutura semelhante que viole nossa patente. (Lei nº 9.279,
de 14 de Maio de 1996).

Em AÇO SAE 1020

♦ Capacidade de carga:
1500* kg em AÇO
*

Consultar tabela de cargas no manual

♦ Customizamos formato,
c o r, c o m p o n e n t e s
especiais, etc.

KIT OPCIONAL
RODÍZIOS 6" PU c/ trava

PADRONIZAÇÃO

♦ Área: 1,0m x 2,3m

TREINAMENTO DE DEMONSTRAÇÃO DE MONTAGEM

EM GRANDES EMPRESAS
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ANDAIME PLATAFORMA
CONFIGURAÇÕES DE ALTURA

TEMPO DE MONTAGEM: 10 minutos

DE 2 ATÉ 8 METROS

Média para torre 6 metros de altura

CARACTERÍSTICAS
♦ ATENDIMENTO TOTAL

QR CODE - SUPORTE TOTAL AO CLIENTE
MANUAIS E DOCUMENTOS ÚTEIS PARA SSMA

NR-18, NR-35 e NBR-6494

♦ Montável por módulos

de 2m e 1m de altura

Braço de carga
capacidade 50 KG

♦ Ajuste ergonômico da
platataforma de trabalho

a

cada

25cm

♦ Ajustes de desnível de piso
com sapatas ajustáveis
♦ A c o m p a n h a
ART de fabricação
recolhida com o CREA
e memorial descritivo

SISTEMA DE ENCAIXE EXCLUSIVO
ENCAIXE RÁPIDO das LATERAIS
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

BASE DE APOIO 45°

O Andaime Plataforma é um produto PATENTEADO MONTEEUSE (DI 6603087-0).
Nenhuma outra empresa tem permissão legal para fornecer, fabricar e/ou comercializar
nosso produto ou qualquer estrutura semelhante que viole nossa patente. (Lei nº 9.279,
de 14 de Maio de 1996).

Em Alumínio 6061

ESTABILIDADE NOS DOIS SENTIDOS

♦ Capacidade de carga:
300 Kg em ALUMÍNIO

KIT OPCIONAL
RODÍZIOS 6" PU c/ trava

♦ Customizamos formato,
c o r, c o m p o n e n t e s
especiais, etc.
♦ Área: 1,0m x 2,0m

TREINAMENTO DE DEMONSTRAÇÃO DE MONTAGEM

A MESMA QUALIDADE DE FABRICAÇÃO DO ANDAIME PLATAFORMA EM AÇO, COM PEÇAS AINDA MAIS LEVES!
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ANDAIME PLATAFORMA SLIM
AÇO ou ALUMÍNIO

DE 2 ATÉ 4 METROS
CARACTERÍSTICAS

TEMPO DE MONTAGEM: 5 minutos

QR CODE - SUPORTE TOTAL AO CLIENTE
MANUAIS E DOCUMENTOS ÚTEIS PARA SSMA

♦ ATENDIMENTO TOTAL
NR-18, NR-35 e NBR-6494

♦ Montável por módulos

ALÇAPÃO DE ACESSO

de 2m de altura

PISO ANTIDERRAPANTE

♦ Ajuste ergonômico da
platataforma de trabalho

a

cada

25cm

♦ Ajustes de desnível de piso
com sapatas ajustáveis
♦ A c o m p a n h a
ART de fabricação
recolhida com o CREA

SISTEMA DE ENCAIXE EXCLUSIVO
ENCAIXE RÁPIDO das LATERAIS
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

GUARDA-cORPO E RODAPÉS

O Andaime Plataforma é um produto PATENTEADO MONTEEUSE (DI 6603087-0).
Nenhuma outra empresa tem permissão legal para fornecer, fabricar e/ou comercializar
nosso produto ou qualquer estrutura semelhante que viole nossa patente. (Lei nº 9.279,
de 14 de Maio de 1996).

CONFIGURAÇÕES DE ALTURA

Proteção conforme normas regulamentadoras

♦ Capacidade de carga:
120 Kg em ALUMÍNIO
♦ Customizamos formato,
c o r, c o m p o n e n t e s
especiais, etc.
♦ Área: 1,0m x 1,2m

RODÍZIO em poliuretano com trava

ESTE ITEM ESTÁ DISPONível em AÇO ou alumínio. pode ser customizado de acordo com sua necessidade.
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ANDAIME TUBULAR
VÁRIAS CONFIGURAÇÕES DE ÁREA

PAINÉIS COM 1m, 1,5m ou 2m
GUARDA-CORPO COM PORTINHOLA
CARACTERÍSTICAS

MEDIANTE SOLICITAÇÃO

ATENDIMENTO TOTAL
NR-18, NR-35 e NBR-6494

Permite montagem
em diversas alturas

PISO ANTIDERRAPANTE

Acompanha rodízios
e sapatas ajustáveis

A c o m p a n h a
ART de fabricação
recolhida junto ao CREA

ESCADA MARINHEIRO
FÁCIL ENCAIXE

Capacidade de carga:
360 Kg em AÇO
Customizamos formato,
c o r, c o m p o n e n t e s
especiais, etc.
Configurações de área:
1,5m x 1,5m
.
1,0m x 1,0m
.
1,0m x 1,5m
.
2,0m x 2,0m
.
1,0m x 2,0m
.

GRAVAÇÃO DE LOTE CONFORME NR-18

UTILIZADO EM GRANDES EMPRESAS

CONSULTE NOSSO SETOR COMERCIAL PARA COMPOR O CONJUNTO DE ACORDO COM A ALTURA NECESSÁRIA PARA O SERVIÇO.
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CERCA ARTICULÁVEL
EXTENSÃO PADRÃO DE 03 METROS
CUSTOMIZÁVEL PARA ATÉ 10 metros
SINALIZAÇÃO EM AMARELO E PRETO
Ideal para isolamento de
área, a cerca articulável é
leve, discreta e extensível.
Seu comprimento pode ser
customizado de acordo
com a necessidade do
cliente.
Recomendamos sua
utilização em conjunto com
o andaime, para
isolamento de área e
sinalização, evitando
colisão de veículos ou
pessoas no equipamento
para trabalho em altura.

TRAVA CONTRA ABERTURA ACIDENTAL

ARMAZENAMENTO DISCRETO
OCUPA POUCO ESPAÇO

JUNÇÃO DE CERCAS
Possibilita aumentar o perímetro de isolamento

OPçÃO COM RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO
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GRADE DE ISOLAMENTO
Fabricado em chapaS e tuboS DE aço SAE 1020
Disponivel em vários tamanhos, galvanizadas ou pintadas.
Este item é muito utilizado em
eventos e indústria, na sinalização e
proteção de ambientes, limite de
acesso a determinadas áreas.
Ÿ Fabricado sob normas rigorosas

de qualidade, é modular em
peças de 1,20 m de altura por
2,00 m de comprimento,
permitindo montagens diversas
para a boa segregação de
ambientes de circulação de
pessoas.
Ÿ Possui sistema de encaixe fácil
de utilizar e pode ser usado em
ângulos de até 210 graus no
alinhamento.
Ÿ Tem acessórios como Portão de
Acesso e pode ser fornecido com
rodízios, que lhe permitem
mobilidade e fácil instalação em
terrenos e pisos irregulares.
Ÿ Pode ser personalizado nas
cores e logomarca do cliente.

LIGAÇÃO SEGURA ENTRE GRADES

PORTÃO DE ACESSO

MONTAGEM COM INCLINAÇÃO

VÁRIAS CORES E FORMATOS

LIMITAÇÃO DE ACESSO COM SEGURANÇA
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PÓRTICO SOB MEDIDA
IDEAL PARA Içamento e movimentação de peças.
O Pórtico Móvel é utilizado para
movimentação e elevação de
carga, ideal para troca de
ferramentas e descarregamento
de materiais. Sua estrutura
tubular e leve proporciona maior
agilidade no trabalho
operacional.
Projetamos o pórtico sob
medida.
Para o projeto e orçamento, é
necessário que o cliente
especifique:

A: Altura do pórtico
B: Comprimento total
C: Largura do pórtico
(esta medida passa por aprovação da
engenharia).

A talha e o troller serão definidos
conforme sua necessidade.
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ESCADA MARINHEIRO - NR12
ACESSO SEGURO COM ESTRUTURA FIXADA NA PAREDE.
ESCADA MARINHEIRO para
prédios e construções civis, com
atendimento total a NR-12.
Nosso corpo técnico analisa sua
necessidade para atendê-la da
melhor forma.
Fornecemos o material
desmontado e o gabarito do layout
de furos para fixação
(chumbamento).

CONFORME

NR-12

A MONTEEUSE é especializada
em equipamentos de segurança e
trabalho em altura. Nosso setor de
P&D (Projeto e Desenvolvimento) é
especializado nas normas NR-18,
NR-12, NR-35 e NBR-6494.
Analisamos as situações de acesso
difícil e desenvolvemos o produto
específico para sua necessidade.
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ESCADA PLATAFORMA
ESCADA MÓVEL COM PLATAFORMA DE TRABALHO - Em AÇO ou alumínio
A ESCADA PLATAFORMA é uma solução
para serviços em pequenas alturas.
Fabricada de acordo com a NR-12, temos
profissionais especializados que analisam
a necessidade do cliente e projetam a
escada completamente customizada.

CONFORME

NR-12

Pode ser fabricada em AÇO ou
ALUMÍNIO, possuindo também rodízios
para movimentação.
O cliente deve definir:
A: Altura do piso de trabalho
B: Comprimento total da escada
A largura, inclinação e altura do guardacorpo são medidas definidas por fórmulas
da NR-12.
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PROJETOS ESPECIAIS
DESENVOLVIMENTO EXCLUSIVO PARA CADA CLIENTE.
Sempre mantendo o conceito de MONTAR
E USAR visando a praticidade do usuário,
nosso setor de P&D (pesquisa e
desenvolvimento) conta com
profissionais especializados nas Normas
Regulamentadoras que regem a
fabricação desses tipos de estrutura.

CUSTOMIZAÇÕES NO ANDAIME PLATAFORMA

Nossos projetos customizados já são
referência no mercado Brasileiro, com
padronização em grandes empresas.
PLATAFORMAS ESPECIAIS GALVANIZADAS A FOGO

Estamos prontos a ouvir sua necessidade,
analisar minuciosamente e desenvolver os
projetos, fabricando a solução ideal e
adequada para sua segurança.
Conte com nossa equipe. Consulte-nos.

ENGENHEIROS E PROJETISTAS ESPECIALIZADOS

PLATAFORMA PARA SERVIÇOS EM POÇO DE ELEVADOR

PLATAFORMA PARA TREINAMENTO NR-35
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DEMAIS PRODUTOS
Nós desenvolvemos o que você precisa.
Nós temos ainda alguns produtos
complementares. São eles:

CLIENTES
ALGUNS DOS PRINCIPAIS

Ÿ Plataforma dobrável: para pequenas

alturas, prática e fácil de guardar na
mala de uma pickup.
Ÿ Suporte

para Andaime Plataforma
desmontado: Este item complementa o
Andaime Plataforma, permitindo
montagem e armazenar o produto
desmontado com organização e
estética.

Ÿ Suporte móvel de isolamento de área:

Este produto contém uma bobina de
corda ligada a cones, com fácil
movimentação. Ideal para isolar uma
área de forma rápida e prática.
A mesma qualidade e tecnologia de
fabricação que utilizamos na nossa linha
de produtos também está disponível para
escadas especiais, plataformas de
acesso, passarelas metálicas, suportes de
tubulação, passadiços, grades de
contenção e cercas articuláveis sob
encomenda.

PARCEIROS
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