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Maximize seu espaço construindo para cima – não para fora. A Janus 

oferece uma linha completa de soluções verticais de armazenamento 

para ajudá-lo a aproveitar seu espaço e obter maiores lucros. 

A construção para cima permite aumentar o espaço de locação sem 

investir no alto custo dametragem quadrada adicional... 

CARACTERÍSTICAS Essa é a vantagem que a Janus oferece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Todas as lajes existentes devem ser testadas por engenheiros com relação ao aumento das cargas. 
Requisitos de espaço vertical livre mínimo de 381mm. 

 

 

MEZANINOS DE PISO COMPLETO 

 Adaptado para piso de concreto ou de 
polipropileno19mm T/G Ft-Madeira 
compensada ou aço 

 Carga nominal no piso 125 lbs/pol² 

 Suporte para execução do layout e projeto 

 Disponíveis desenhos de área total 

 

 

MEZANINOS PARCIAIS 

 Sobre e abaixo de estruturas isoladas 
individuais 

 Sobre e abaixo de armários 

 

 

PLATAFORMAS 

 Adaptado para piso de concreto ou de 
polipropileno19mm T/G Ft-Madeira 
compensada ou aço 

 Concreto (fornecido e aplicado por outro 
fabricante) 

 

 

PAREDE PARA SUPORTAR CARGAS 

 Carga pontual em grade nominal de 3000 x 
3000 mm  para o sistema, ou  

 Sistema de parede para suportar cargas no 
centro de 3000mm. 

 

Plataforma metálica de 76mm com 
concreto ou madeira compensada 

Sistema de corredor da Janus 

Cabeceiras do corredor 

Parede para suportar cargas 

Portas de enrolar 
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Uma equipe de peritos experientes em portas 
está pronta e disponível para ajudá-lo com 
unidades fabris na costa leste e oeste. 

VERTICAL 
Soluções em Armazenamento 

 

ARMÁRIOS 
Os armários oferecem uma utilização rentável detodo o espaço 

da unidade, ou como unidades alternativas empilháveis para 
pequenas necessidades de armazenamento.  

Nossos armários são de construção personalizada para utilizar 
cada metro quadrado de espaço de armazenamento possível. 

Eles são duráveis o bastante para suportar a maioria das cargas 
do piso. Os armários para armazenamento de vinhos também 
estão disponíveis para este nicho de mercado em expansão. 

Portas onduladas disponíveis em cores padrão.  
Portas alinhadas e divisórias também estão disponíveis na nossa 

coleção com acabamento de madeira de carvalho francês. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTANTES 
As estantes oferecem a tão 

desejada melhora organizacional do 
armazenamento dentro da própria 

unidade. São fabricadas de 
galvalume bitola 20. 

Estantes com vários níveis 
disponíveis.  

Divisória horizontal 



 

 

produto superior  +valor reconhecido 

Janus International Corporation 
 
A Janus International Corporation é especializada na produçãode 
componentes para instalações de armazenamento que vão de portas de 
enrolar a sistemas de corredores autoalimentados. A experiência e suporte 
oferecidos ao cliente desde o projeto do mix de unidades até o registro de 
saída final da planta é o que diferencia a nossa forma de trabalhar. Nossa 
atenção meticulosa aos detalhes com as impressões, processos de produção, 
expedição e instalação, oferece a cada um de nossos clientes a garantia de 
que eles estão adquirindo o melhor produto disponível no mercado. É essa 
qualidade e atendimento que faz com queos clientes da Janus voltem sempre. 
 
 
 

{matriz} p.o. box 567 
temple, georgia 30179 

{fábricas} 
134 east luke road temple, 
georgia 30179 
+ 
1256 brittmoore road 
houston, texas 77043 
+ 
13374 west peoria avenue 
surprise, arizona 85379 

{centro de distribuição} 15330 
valley view ave suite 5 la 
mirada, california 90638 

Tel1 866 562 2580  
Fax1 770 562 0328  
www.janusintl.com.br 

JANUSINTERNATIONAL 


