
Soluções para Bibliotecas



Mais que móveis.
Um ambiente perfeito 
para o conhecimento.
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Acreditamos inteiramente que para cuidar da história do ser humano
é preciso preservar os livros em segurança.
Fiéis desde o nascimento, construímos novos capítulos de história
a mais de 20 anos. Transformar ambientes nós conseguimos,
e através da inspiração buscamos a inovação. Com todo esse incentivo
preservamos o trabalho intelectual produzido pela humanidade.
Nossa história tem um começo, um meio, mas o fim não faz parte
do roteiro, ela continua através de cada um de nós.



Estabilidade
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A segurança dos usuários e colaboradores 
vem em primeiro lugar.

Por isso a certificação nos termos da NBR 13961/2010 é tão importante, ela 
define os métodos de ensaios que identificam se o produto não vai tombar 
(efeito dominó),  também determina se o móvel suporta a carga que será 
depositada, se o acabamento é de qualidade e não oferta perigo com 
cantos e arestas cortantes, bem como se tem qualidade para o uso ao longo 
do tempo. A engenharia da linha Fênix é o segredo para conseguir reunir 
todos esses pressupostos 



Otimização 
de espaço
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Como otimizar os recursos financeiros em seu projeto?

Quanto vale o m² construído em sua cidade? Multiplique esse número pelos 
metros de sua sala e confirme que cada centímetro utilizado vale muito para 
ser desperdiçado.
 Verifique a quantidade de livros que você deseja armazenar. Com esses dados 
é mais fácil de contabilizar quantas estantes necessita e verificar qual estilo de 
estante otimiza espaço e recursos.



Versatilidade
no layout
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A biblioteca é um organismo vivo, logo, 
poder mudar a disposição dos seus mobiliários é uma necessidade. 

A estabilidade das estantes Fênix que possuem pés niveladores e 
laterais únicas lhe permitem criar um espaço diferente sempre que 
desejar. Quer estantes na diagonal? Quer dividir as filas de estantes? Ou 
deseja espalhar pela sala? Você pode! Os pés niveladores se adaptam a 
superfície, as laterais são únicas, você não precisa desmontar, ou 
encaixar acessórios para que fiquem bonitas, nem precisará fazer 
higienização constantemente entre as colunas, pois não haverá vãos 
vazios entre elas para facilitar a proliferação de insetos.
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Agora é com você! 
Avalie porque a Fênix 
é extraordinária..
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Laterais arredondadas: Além da beleza e segurança que as dobra 
arrendodadas oferecem, elas são responsáveis pela estrutura da 
estante. Isso é, cada lateral estrutural já tem o acabamento que 
dispensa o uso de painéis de fechamento para dar o 
embelezamento. Também não  precisa de  apoio de outra estante, 
ela é autossuficiente. Você pode mexer e pode mover  livremente 
pelo ambiente, elas são versáteis e a utilização de roscas embutidas 
sextavadas garantem que não vão afrouxar com o tempo.

Bandeja: Graças as nossas laterais únicas, conseguimos aproveitar  o 
espaço das bandejas que são as responsáveis por armazenar os livros. 
Enquanto as estantes do mercado só conseguem apresentar bandejas 
de 93cm de largura por conta da perda de espaço com laterais duplas, 
nós ofertamos bandejas com 99,8cm  e como não temos perda de 
espaço com laterais extras de fechamento, entregamos a você uma 
estante que lhe concede vantagem de 10% no espaço.

Pés niveladores: Fixados na base das laterais, onde é sustentado  
todo o peso da estante. Por isso não existe efeito dominó e por isso 
temos laudo de estabilidade nos termos da NBR 13961/2010.
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Estante para livros 

Simples: 100 x 200 x 32 cm
Cód. 3FE104

04 prat.

Dupla: 100 x 200 x 58 cm
Cód. 3FE208

08 prat.

Estante Expositor

Dupla: 100 x 200 x 58 cm
Cód.2FE208

08 prat.

Simples: 100 x 200 x 45 cm
Cód. 2FE104

04 prat.

Estante Multimídia

Dupla: 100 x 200 x 58 cm

DVDsCDs
18 prat. 

Cód. C4FE220 Cód. D4FE208

08 prat.

Simples: 100 x 200 x 32 cm

DVDsCDs

Cód. C4FE110 Cód. D4FE104

09 prat. 04 prat.

Descrição técnica completa dos produtos em metalpox.com.br
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Módulo de Devolução

 

Estante Expositora
MINI

Ideal para janelas Ideal para janelas

Dupla: 100 x 100 x 58 cm
Cód. 3FE202MINI

02 prat.

Simples: 100 x 100 x 32 cm
Cód. 3FE101MINI

01 prat.

Dupla: 47 x 200 x 58 cm
Cód. 3FEM208

08 prat. 

Simples: 47 x 200 x 32 cm
Cód. 3FEM104

04 prat. 

Simples: 100 x 100 x 32 cm

 

Cód. 2FE101MINI
01 prat.

Dupla: 100 x 100 x 58 cm
Cód. 2FE202MINI

02 prat.

Estante para Livros
MINI

Descrição técnica completa dos produtos em metalpox.com.br
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K I D S Estante para Livros

Móvel: 100 x 150 x 58 cm
Cód. 3FEKM206

06 prat. 

Dupla: 100 x 150 x 58 cm

 

Cód. 3FEK206
06 prat.

Simples: 100 x 150 x 32 cm
Cód. 3FEK103

03 prat.

Simples: 100 x 150 x 45 cm
Cód. 2FEK103

03 prat.

Dupla: 100 x 150 x 58 cm
Cód. 2FEK206

06 prat.

Móvel: 100 x 163 x 58 cm
Cód. 2FEKM206

06 prat.

Estante Expositora K I D S 

K I D S 
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Estilo clássico
Qualidade Metalpox!
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Laterais: Sistema clássico, robusto e versátil. Sem 
necessidade daqueles reforços em X que dão aparência 
pesada, a engenharia da Piatã consegue manter a 
estabilidade com leveza estética pela utilização do sistema de 
rosca embutida sextavada que além de facilitar na montagem, 
traz segurança evitando efeito dominó.

Bandeja: O sistema de cremalheiras, traz mais condições de 
ajuste da altura da prateleira de acordo com o tamanho do 
livro. Cada uma destas prateleiras Piatã, possuem 100cm de 
largura sendo que você pode utilizar 100% deste espaço para 
acomodar os livros e sem se preocupar com o peso, pois a 
capacidade de carga é de 100 quilos cada. Elegância aqui é 
traduzida em otimização de espaço físico.

Pés Niveladores: Sua estrutura robusta provém das suas 
laterais em “T”, que possuem niveladores em sua base, o que 
permite uma distribuição de carga igualitária com segurança e 
equilíbrio.



Estante para Livros Estante Expositora
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Dupla:104 x 200 x 58 cm
Cód. 3PIF212**

Simples: 104 x 200 x 32 cm
**Cód. 3PIF106

Dupla: 104 x 200 x 58 cm
**Cód. 2PIF210

Simples: 104 x 200 x 32 cm
Cód. 2PIF105**

Cód. 3PI212* *Cód. 3PI106 *Cód. 2PI210Cód. 2PI105*

*Base Aberta **Base Fechada

10 prat. 05 prat. 10 prat.05 prat. 
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Dupla: 104 x 150 x 58 cm

 

Cód. 3PIK210
06 prat.

Simples: 104 x 150 x 32 cm
Cód. 3PIK105

03 prat.

Dupla: 100 x 150 x 58 cm
Cód. 2PIK208

06 prat.

Simples: 100 x 150 x 38 cm
Cód. 2PIK104

03 prat.

K I D S Estante para Livros K I D S Estante Expositora
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Laterais retangulares em L: Aqui não são usadas 
colunas, aqui temos laterais! O seu depósito de 
documentos, ou sua sala de manutenção, podem adotar 
uma cara nova com a linha Égide, as laterais são super 
resistentes, coloridas fazendo do ambiente um local mais 
bonito e organizado.

Bandeja, base e chapéu: Três dobras, as bandejas da 
linha Égide foram feitas para suportar até 140 kg de 
documentos, livros, revistas, ou o que a sua necessidade 
determinar, pois ela é multiuso. E o mais importante, o 
encaixe das prateleiras nas laterais é preciso e dispensa 
o uso de parafusos e porcas. Ah! No sistema Égide, sua 
estante multiuso tem base e chapéu o que permite maior 
segurança e estabilidade do móvel e você pode usar 
como nível de armazenagem.

Pés Niveladores: Localizados na base da lateral, isso 
significa estabilidade dos pés à cabeça, a estante Égide 
é robusta e segura, seu sistema de pés niveladores 
garante que ela se adapte a qualquer piso sem balançar.
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Cód. 6EG3005

Estante Multiuso 2M

Profundidade: 30cm

92,5 x 200 x 30 cm

05 prat.

Profundidade: 45cm

Estante Multiuso 2M

92,5 x 200 x 45 cm
Cód. 6EG4505

05 prat.

Profundidade: 45cm

Estante Multiuso 2,4M

92,5 x 240 x 45 cm
Cód. 6EGX4507

07 prat.
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Segurança que auxilia 
na proteção do ambiente 
com flexibilidade.
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Antena: Tecnologia de detecção Eletromagnética de 
alta precisão, processamento digital e detecção 
dinâmica multi-fase, garantem precisão na identificação  
e proteção para seu acervo.

Base: A base e antena são integradas, isso possibilita 
flexibilidade no seu uso. Não é necessário nenhum tipo 
de fixação no chão, você pode tirar e colocar facilmente 
em qualquer lugar, quando quiser.
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Antena de Segurança com 
Detecção Eletromagnética (EM)

100 x 180 x 60 cm
*Dimensões da Antena com Base

Cód. 7EM.ANT

Ativador | Desativador
para Fitas EM

28 x 12 x 23 cm
Cód. 7EM.ATV

Fitas de Segurança 
Eletromagnética (EM)

Livros 6,5”: 16,5 cm
Cód. 7EM.FITA6.5

Livros 5”: 12,7 cm
Cód. 7EM.FITA5

CD/DVD: 11,4 cm de diâmetro
Cód. 7EM.FITA.CD
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ACESSÓRIOS



Carrinho anatômico
e ergonômico 
é cheio de simpatia
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Ergonomia: O carrinho possui rodízio extremamente 
silêncioso pois é da categoria hospitalar, também possui 
travas que são acionadas com os pés. quatro rodas com 
travas, caso houver a necessidade de  paradas no meio do 
caminho. A ergonomia do carrinho  se dá pela inclinação 
dos seus braços que são laterais proporcionando ao 
usuário conforto ao movimentá-lo em uma postura  ideal, 
sem danos a saúde.

Design: O carrinho foi projetado para facilitar o dia a dia dXs 
bibliotecáriXs. Por isso, não é a toa que ele é o acessório  
preferido delXs. O conceito foi desenvolvido com base em 
um design que além de arrojado fosse funcional, silencioso e 
ergonômico.
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ACESSÓRIOS

Carrinho Ergonômico
para Transporte de Livros

58 x 126 x 75 cm
Cód. 5FE080

 

Painel Sinalizador

Testeira Dupla: 50 x 52 x 2 cm
Cód. 1FE040+1FE041.2

Testeira Simples: 25 x 52 x 2 cm
Cód. 1FE040+1FE041.1
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ACESSÓRIOS

Painel Sinalizador Bibliocantos
Porta Etiqueta

Magnético

Testeira Dupla: 50 x 52 x 2 cm
Cód. 1FE040+1FE041.2

 Testeira Simples: 25 x 52 x 2 cm
Cód. 1FE040+1FE041.1

Esquerdo: 15 x 20 x 13 cm
Cód. 1PI012E 

Direito: 15 x 20 x 13 cm
Cód. 1PI012D 

Normal: 10 x 20 x 13 cm
Cód. 1PI010

20 x 3 x 0,5 cm
Cód. PEM1

Magnético: 10 x 20 x 13 cm
Cód. 1PI011
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ACESSÓRIOS

Expositor de Mesa

13,5 x 15 x 23 cm
Cód. 1PI013

 

Caixa para Periódicos
Fundo aberto

13,5 x 15 x 23 cm
Cód. 1PI020 

Módulo de Estudo Individual
Simples

80 x 75,5 x 55,8 cm
Cód. 5FE501.SE 

Divisória
Lateral

58 x 30,5 cm
Cód. 1FE022 

Frontal

58 x 40 cm
Cód. 1FE021 

Duplo

80 x 75,5 x 112 cm
Cód. 5FE501.DE 
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ACESSÓRIOS

Descrição técnica completa dos produtos em metalpox.com.br

Mesa de Estudo em Grupo
02 Lugares

80 x 75,5 x 80 cm
Cód. 5FE052 

04 Lugares

120 x 75,5 x 80 cm
Cód. 5FE054 

06 Lugares

160 x 75,5 x 80 cm
Cód. 5FE056 



Cores disponíveis 
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O processo ocorre da seguinte forma:

1 2 3

A técnica utilizada para a pintura de todos os produtos Metalpox é 
pulverização eletrostática. Esse processo tem total influência sobre a 
qualidade e duração, tanto da pintura, quanto do produto em si.

1

2

3

Banho Químico

Banho Químico

Pulverização Eletrostática

Pulverização
Eletrostática

Polimerização da Tinta

Polimerização
da Tinta

Anti-ferruginoso, fosfatizante e 
desengraxante ele prepara a 
peça para receber a tinta.

A tinta a pó recebe uma carga 
elétrica, assim, quando 
pulverizada sofre atração e se 
junta com a peça.

A peça é aquecida a 220ºC 
durante cerca de 20 minutos 
para que q tinta penetre nas 
micro porosidades da superficie.

Branco Cinza Cristal Azul RoyalBege Preto AmareloVermelhoVerde Laranja
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Laudos Técnicos

Como funcionam?

Laudos da Metalpox

São obtidos através de testes feitos em laboratórios, os 
quais submetem os produtos a altos esforços e tensões 
intermitentes que duram meses, no caso da pintura são 
expostos a substâncias abrasivas e degradantes.
Caso a peça mantenha as condições iniciais após a 
aplicação desses esforços, o produto ganha um 
certificado, que atesta a qualidade do produto.

Os produtos da Metalpox são fabricados em matrizes especiais, passam por 
vários estágios, inclusive alguns manuais para que se possa obter acabamento 
impecável. E quem atesta todos esses pressupostos são os laudos com base 
nas NBRs (Norma Técnica brasileira) emitidos por laboratórios acreditados 
pelo INMETRO.

O que são?
São certificados produzidos em laboratórios 
credenciados pelo INMETRO que garantem que o 
produto possuí uma característica específica, testada e 
comprovada.

NBR 8094 NBR 8095 NBR 8096
RESISTENTE
A MARESIA

RESISTENTE
A UMIDADE

RESISTENTE
A POLUIÇÃO

NR 17 NBR 10443
ERGONOMIA

NBR 13961
PINTURA

ELETROSTÁTICA
ESTABILIDADE

E SEM ARESTAS CORTANTES

Contato

publico@metalpox.com.br
(49) 98811-2693

(49) 3382-1100



(49) 3382.1100
metalpox.com.br


