
SISTEMAS DE 
ARMAZENAGEM



Soluções à Medida

Com a experiência e conhecimento adquiridos ao longo de 

mais de 40 anos de existência, sempre em estreita relação 

com os seus clientes, a Kind concebe e produz sistemas 

de armazenagem de excelente qualidade, que permitem a 

optimização do seu espaço, do mais simples sistema de arquivo 

até ao mais complexo armazém automático. 

Ano após ano, fomos desenvolvendo soluções personalizadas 

para clientes em várias atividades económicas tais como 

a indústria alimentar, farmacêutica, têxtil, calçado, sector 

automóvel, grandes superfícies, centros logísticos, centros 

hospitalares, agropecuária, câmaras municipais, tribunais e 

muitos outros.
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1200m2

DE ÁREA

COBERTA

200t

TRANSFORMAÇÃO

POR SEMANA

1500

ORÇAMENTOS 

POR ANO

+10.000

CLIENTES 

SATISFEITOS
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Sistemas de Armazenagem

Estantes para Paletização e Cargas Pesadas

Convencional

Compacta drive-in e drive-through

RS KIND

Dinâmico

Bases Móveis

Armazenagem Automática

Estantes para Picking-Cargas Ligeiras e Médias

Picking Manual cargas médias

Picking Manual cargas ligeiras

Picking Dinâmico

Picking Automático

Plataformas

Cantilever

Arquivo rolante
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Estantes

1.  PALE TIZAÇÃO CONVENCIONAL

> Sistema que se adapta a qualquer tipo de carga, local ou 

movimentação.

> Acesso direto a todas as referências.

> Possibilidade de regulação dos níveis de carga em altura.
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Estantes

2. PALE TIZAÇÃO COMPACTA 

DRIVE-IN & DRIVE-THROUGH

> Utilizado quando existe muita quantidade de paletes a 

armazenar e poucas referências.

> Máxima rentabilidade do espaço de armazenagem eliminando 

os corredores entre estantes.

> Permite sistema F.I.F.O. e L.I.F.O.
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Estantes

3. PALE TIZAÇÃO COMPACTA 

SISTEMA RS KIND

> Sistema de armazenagem compacto

> Tempos de operação de armazenagem reduzidos.

> Permite armazenar grandes profundidades de paletes.
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Estantes

4. PALE TIZAÇÃO COMPACTA 

SISTEMA DINÂMICO

> Sistema compacto com deslocação da mercadoria por 

gravidade.

> Óptima rotação de paletas em sistema F.I.F.O. ou L.I.F.O.

> Excelente capacidade de armazenagem.
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Estantes

5. PALE TIZAÇÃO COMPACTA 

BASES MÓVEIS

> Sistema de armazenagem convencional com motorização 

elétrica.

> Permite o uso de um único corredor para acesso a todos os 

módulos.

> A mais elevada capacidade de armazenagem com acesso 

directo a cada palete.
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Estantes

6. PICKING MANUAL - CARGAS MÉDIAS

> Estrutura semelhante às estantes de paletização convencional.

> Utilizado para armazéns de picking manual.

> Permite a armazenagem de mercadoria fragmentada ou em 

pequenas caixas.

> Permite a adaptação de pisos intermédios para acesso superior.
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Estantes

7. PICKING MANUAL - CARGAS LIGEIRAS

> Solução para items a armazenar com um peso baixo.

> Este tipo de estantes também admite corredores de acesso aos 

níveis superiores.
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Estantes

8. PICKING DINÂMICO

> Sistema que permite a deslocação da mercadoria por 

gravidade.

> Excelente rotação de produto, em sistema F.I.F.O.
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Estantes

9. PICKING AUTOMÁTICO

> Armazenagem automática para pequenas cargas tipo 

“miniload”.

> Excelente gestão de armazém com inúmeras referências para 

picking.

> Eliminação de erros de expedição.
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Plataformas

> Grande aproveitamento de altura útil do armazém.

> Grande versatilidade na armazenagem.
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Cantilever

> Grande versatilidade na armazenagem de cargas longas e 

volumosas.

> Grande amplitude de cargas.
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Arquivo Rolante

SISTEMA MECÂNICO E ELÉ TRICO

> Sistema de arquivo compacto com necessidade de apenas um 

corredor de acesso.

> Ideal para a falta de espaço, aumentando até 80% a capacidade 

de um arquivo convencional.

> Várias alternativas e opções de configuração.

> Possibilidade de movimentação mecânica e elétrica com um 

simples toque.
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Inspecção e Certificação

Serviço de inspeção e certificação técnica a estruturas de arma-

zenamento dos seus clientes, por forma a garantir o cumprimento 

da norma EN15635.

Assistência Pós-Venda

A resposta rápida às solicitações dos nossos clientes é uma 

preocupação constante. Por esta razão, desenvolvemos trabalhos 

de montagem ou reparações, bem como inspecções técnicas 

periódicas anuais.

Serviços

Contacte
+351 234 729 240

Agendamos a 
inspecção ao 

armazém

Obtenha o 
certificado anual 

de revisão

Armazém
seguro e certificado
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U M A  M A R C A  L E V I R A  I N T E R N AT I O N A L

KIND - Perfis e Derivados, S.A.

Rua das Sudas, 127

3770-067 Oiã

+351 234 729 240

comercial@kind.pt

www.kind.pt


