AGISA
STORE
Estrutura Multifuncional Agisa.

O módulo AGISA STORE foi elaborado com base na nova tendência de implantação de Centros
Comerciais e Polos Gastronômicos, em terrenos isolados pela cidade com a ﬁnalidade de
ocupar os “vazios urbanos”, gerando bem estar e segurança para os moradores da região.
Uma solução fácil e prática para novos empreendedores que têm pressa em implantar seu
negócio, visando dessa forma, obter um rápido retorno ﬁnanceiro.

AGISA STORE
Estrutura Multifuncional Agisa.

Conheça mais:
O módulo AGISA STORE foi elaborado com base na nova tendência
de implantação de Centros Comerciais e Polos Gastronômicos, em
terrenos isolados pela cidade com a ﬁnalidade de ocupar os
“vazios urbanos”, gerando bem estar e segurança para os
moradores da região. Uma solução fácil e prática para novos
empreendedores que têm pressa em implantar seu negócio,
visando dessa forma, obter um rápido retorno ﬁnanceiro.
Os módulos têm paredes revestidas em painéis de 40mm,
possuem isolamento termo/acústico de lã de rocha entre as faces,
estrutura metálica galvanizada com pintura epóxi e resistente a
altas temperaturas. Devido à praticidade e conforto proporcionam

Nossos produtos estão dentro das normas obrigatórias e padronizadas sobre

condições ideais de ambiente para concretização do seu negócio.

rigoroso controle de qualidade, com insumos de primeiro uso, isentos de inspeções

São completamente desmontáveis, permitindo deslocamento com

técnicas necessárias para constatar que os containers não foram utilizados por

menor custo de transporte. Uma opção de logística simpliﬁcada e

décadas para transporte de produtos radioativos, fertilizantes e metais pesados. É

de utilização inteligente.

uma ótima opção devido a sua durabilidade, portabilidade e baixo custo.

Alguns modelos:

Planta Baixa:

Normativas
Nossos produtos são montados com insumos fabricados no Brasil e/ou importados da Europa, atendendo aos padrões
exigidos em Lei e Normas Técnicas:
• NR-10 (Instalações Elétricas);
• NR-18 (Condições de Trabalho);
• NR-24 (Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho);
• NR-31 (Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura).

Para ter mais informações sobre nossos produtos, acesse: www.agisacontainers.com.br
MATRIZ
Paraná | São José dos Pinhais

FILIAL
Santa Catarina | Araquari

FILIAL
Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes
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