Soluções Inteligentes
em Galpões Lonados

Locação de galpões lonados,
com a melhor relação
custo benefício do mercado.

A Macrogalpões é uma empresa do Grupo Rentank, que atua há mais de 25 anos
no segmento de Galpões Lonados Estruturados para armazenagem temporária.
Com mais de 2 milhões de m² instalados em todo o Brasil e no Exterior, nossa
experiência nos permite oferecer soluções inteligentes e proporcionar aos nossos
clientes agilidade, qualidade, segurança e eficiência no armazenamento de produtos
dos mais diversos segmentos do mercado.
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Características do Produto
Estruturas:
Nossos galpões são formados por pórticos treliçados
de aço carbono, com tratamento anticorrosivo, por meio
de zincagem por imersão a quente (galvanização a fogo),
e utilizam perfis de alumínio para ancoragem das lonas.
O processo de galvanização a fogo garante alta
resistência à corrosão, chegando à vida útil de até 40
anos dependendo da utilização.
Nossos galpões oferecem de 5 m a 11m de pé-direito livre
acomodando de forma eficaz a mercadoria empilhada,
possibilitando a boa disposição dos porta-pallets,
e permitindo uma boa verticalização do espaço para
armazenagem, facilitando o rápido acesso por parte
dos colaboradores e equipamentos para movimentação
de cargas.

Membrana Técnica (lona) de alta
resistência:
Fechamentos
de
cobertura,
laterais
e
frontais
feitos com membranas técnicas vinílicas de alta
resistência, com propriedade auto-extinguível, com
aditivação antimofo e antioxidante, desenvolvida para
proporcionar maior durabilidade. Proteção blackout que
impede a passagem de raios UV e IV. A intercalação de
membranas técnicas (lonas) translúcidas e membranas
técnicas (lonas) opacas no teto do galpão, permite maior
incidência de luz natural proporcionando economia de energia
elétrica. Durabilidade estimada de até 10 anos.
Acesso / Ventilação padrão: O acesso é por meio de portões
corrediços de 5 metros de largura fixados por trilhos
superiores, podendo ser instalados nas frontais ou nas
laterais dos galpões. A ventilação é feita por aberturas
na parte superior das laterais do galpão, sendo possível
também a utilização de janelas, exaustores eólicos e
climatizadores.
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Dimensões dos galpões:
Modelo standard Flex: Dimensões – Frontal/ Largura

Modelos Flex
Medida frontal
10 m

5,15 / 6,15 m

Pé direito

Altura Central

15 m

5,15 / 6,15 m

7,5 / 8,5 m

20 m

5,15 / 6,15 m

8,3 / 9,4 m

25 m

6,15 m

10,2 m

30 m

6,15 m

11 m

35 m

6,20 m

11,9 m

6,20 m

12,7 m

40 m

Comprimento modular múltiplos de 5m

Projetos Especiais Maxi
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Modelos Maxi
Medida frontal

Pé direito

Altura Central

20 m

11,00 m

13,67 m

25 m

8,20 m

11,66 m

25 m

11,00 m

14,34 m

30 m

8,20 m

12,33 m

30 m

11,00m

15,11 m

20 m

8,20 m

11,11 m

Comprimento modular múltiplos de 5 m
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6,7 / 7,7 m

Por que locar os Macrogalpões?

Galpões

Lonados

X

Galpões de

Alvenaria

Compare as diferenças:

Menor custo
Sem necessidade de
investimento em CAPEX

Custo elevado (obra civil)
Gera ativo imobilizado (CAPEX)

Redução imposto predial

Obrigatoriedade imposto predial

Mínimo impacto ambiental

Impacto ambiental elevado

Sistema de locação permite
estocar em planta, em curto
espaço de tempo

Estocagem disponível apenas
após construção (liberações e
licenças)

Instalação em qualquer tipo de
piso, não requer fundações

Exigência de fundações para
instalação

Rapidez na montagem, 300 m²/dia

Tempo maior de montagem

Sistema modular customizável,
facilidade para ampliar ou
reduzir

Sistema fixo, não havendo
possibilidade de customizações
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Acessórios:

Calha de Interligação

Módulo de Interligação: Utilizado para promover o acesso
coberto entre dois ou mais galpões. Ideal para a junção dos
galpões.
Calha de Interligação: Fabricadas com membrana técnica,
coletam e drenam a água da chuva.

Janela ventilação

Janelas de Ventilação/Exaustores Eólicos: Promovem uma maior
ventilação natural no interior do galpão, proporcionando
melhor conforto térmico.

Eólicos

Treliça de 10 metros: O acessório possibilita vãos de
acesso maiores. Ideal para passagem de carretas que
precisam se movimentar dentro do galpão, e também para
armazenagem de equipamentos de grande porte.
Frontal Recuada: Para projetos que requerem atividades fora
do galpão. Oferece proteção contra chuva e sol durante as
operações de carga e descarga externas.

Treliça 10 mts

Marquise: Pequenas coberturas que geralmente são colocadas
nas portas dos galpões para proteção contra a chuva.

Frontal recuada

Linha de Vida: Equipamento de proteção para realização
de trabalho em altura. Ancoragem segura de fácil
movimentação.
Iluminação em LED: Reduz até 90% do consumo de energia.
Ilumina perfeitamente os espaços com baixo custo e alta
durabilidade.

Linha de Vida

Iluminação

Iluminação Vapor Metálico (Convencional): Iluminação potente e
com alto brilho.
S.P.D.A. e Aterramento: Instalação do Sistema de Proteção
contra Descargas Atmosféricas e aterramento dos quadros
de iluminação e estrutura metálica.
Sistema
provisório
de
prevenção
e
combate
a incêndios: Sistema composto por reservatórios para reserva
de incêndio, bombas, tubulações, pontos de hidrante
e mangueiras, sistema de alarme, extintores, sinalizações,
luminárias de emergência, etc. De caráter provisório, poderá
ser locado juntamente com o galpão lonado.

Sistema de Prevenção
de Incêncio

Climatizadores

Climatizadores: Promovem conforto térmico ao ambiente,
diminuindo a temperatura dentro dos galpões em até 9ºC.
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Alguns de nossos clientes:

Grupo Rentank
MACROGALPÕES

Com uma equipe especializada para atender em
todo o Brasil, desenvolvemos projetos especiais
de acordo com a necessidade de cada cliente.
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• Siderurgia

• Papel/Celulose

• Operador Portuário

• Operador Logístico

• Óleo/Gás

• Mineração

• Infraestrutura

• Indústria

• Fertilizantes

• Café

• Automotiva

• Açúcar/Etanol

Principais segmentos de atuação:
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