AGISA
COOL STATION
Estrutura Multifuncional Agisa.

O módulo AGISA COOL STATION foi elaborado para atender aos empreendimentos comerciais
que precisam estar constantemente atualizados para acompanhar as tendências da moda,
seja por questão operacional ou até mesmo, por uma busca de beleza estética comercial.
Diante dessa demanda, criamos para nossos clientes uma solução rápida e funcional, para
situações onde a reforma precisa iniciar mas o comercial não pode parar de faturar.

AGISA COOL STATION
Estrutura Multifuncional Agisa.

Conheça mais:
O módulo AGISA COOL STATION foi elaborado para atender aos empreendimentos
comerciais que precisam estar constantemente atualizados para acompanhar as
tendências da moda, seja por questão operacional ou até mesmo, por uma busca de
beleza estética comercial. Diante dessa demanda, criamos para nossos clientes uma
solução rápida e funcional, para situações onde a reforma precisa iniciar mas o
comercial não pode parar de faturar.
Adequados e convenientes para qualquer tipo de situação. Práticos e versáteis, podem
ser acoplados uns aos outros, em qualquer disposição, visando atender o layout
desejado e a metragem necessária para suprir a demanda de clientes atuais do
empreendimento, evitando assim, que haja queda de faturamento durante o processo.
Atendemos rapidamente a qualquer solicitação, com os melhores prazos e materiais à
escolha dos clientes, onde poderão optar entre módulos revestidos com chapa
galvalume, chapa EPS, painéis importados termo-acústicos preenchidos em lã de
rocha, entre outros.

O melhor custo-benefício do mercado atual, nosso módulo
atende às normas obrigatórias e padronizadas, onde todos
são montados sob rigoroso controle de qualidade. Tudo para
proporcionar condições ideais de trabalho, atuando em
paralelo a realização da reforma de seu empreendimento
comercial.

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

41| 3555.3669 - 41| 3555.3706
comercial.pr@agisacontainers.com.br

47| 3433.0103
comercial1.sc@agisacontainers.com.br

81| 3479.1377
comercial.pe@agisacontainers.com.br

