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Entrepose Andaimes

1935 : A sociedade anônima

Entrepose foi criada para promover

e instalar a gama de produtos do

primeiro acionista principal, o fabri-

cante de tubos vallourec.

1982 : criação do crAb, sistema

de ligação por chaveta rápida auto-

basculante. Desenvolvimento de

uma gama de materiais de

andaimes e escoramentos totalmen-

te compatíveis.

1996 : A Entrepose Andaimes até

então um departamento da

Entrepose torna-se sua filial.

1997 : A certificação ISo 9001

consagra a política de garantia de

qualidade da Entrepose

Echafaudages.

1998 : criação da EMI, entidade

dedicada à distribuição dos produ-

tos Entrepose Andaimes e Mills

(frança) a nível internacional. 

2006 : criação da filial Entrepose

Andaimes, entidade dedicada à

aplicação dos produtos da

Entrepose no brasil.

História        perfil

A Entrepose Andaimes é especiali-

zada na concepção até a monta-

gem, com projetos, venda,

locação e treinamentos dos utiliza-

dores de andaimes e escoramen-

tos.

líder no mercado francês, a socie-

dade tem mais de 400 colabora-

dores e um estoque para locação

de mais de 30 000 toneladas de

material.

A partir de uma rede de 3 filiais, a

Entrepose Andaimes tem à dispo-

sição dos seus clientes uma gama

completa de materiais adaptada a

todas as suas necessidades, para

os setores da construção, obras

públicas, indústria e eventos.

forte de uma experiência de mais

de 70 anos como utilizador - insta-

lador nas obras de toda natureza,

a Entrepose Echafaudages desen-

volveu com o sistema crAb uma

gama completa de materiais de

andaimes e escoramentos poliva-

lentes e compatíveis entre eles.
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restauração de torres de igreja paris frança.

Em 1937, a Entrepose monta

um  andaime de 117 metros

na torre norte da catedral de

chartres na frança.

restauração opéra garnier paris frança.
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organização

A fabricação

Uma fábrica própria situada na

região da bourgogne - frança cer-

tificada ISo 9002, fabrica toda a

gama crab.

A sua unidade de galvanização

oferece acabamentos de qualida-

de aos materiais.

A Entrepose fabrica uma gama

convencional de materiais de

andaimes e escoramento e pode

também realizar produções especí-

ficas complementares, de modo a

atender às necessidades pontuais

da sua clientela.

A venda

o departamento de vendas está à

sua disposição para estudar suas

necessidades e fornecer de forma

adequada suas obras. 

A Entrepose Andaimes disponibiliza

pelo seu conhecimento e experiência

vários serviços como :

- projetos de financiamento,

- projetos técnicos específicos,

- treinamentos,

- gestão do estoque.

A  locação

com um estoque para locação de

30 000 toneladas, a Entrepose

Echafaudages é a principal empre-

sa de locação de materiais tubu-

lares de aço galvanizado.

com a manutenção contínua do

nosso estoque fornecemos mate-

riais controlados e conforme as

normas.

Em função das suas necessidades

podemos fazer qualquer estudo

técnico.

para conservar o material em

bom estado, fazemos manutenção

dos nossos equipamentos e dos

nossos parceiros.
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restauração de igreja na Europa. Andaimes para parada de petroquímica. Andaime para suporte de lona decorativa paris frança.

fabricação dos

postes e unidade

de galvanização.



organização

A Entrepose Andaimes pode acom-

panhar a montagem dos andaimes

alugados e projetados pelos seus

profissionais, assistindo os monta-

dores em todas as etapas da mon-

tagem desde a preparação até a

verificação.

Uma verificação sistemática do

estado do material é efetuada

antes de disponibilização nos

pátios da Entrepose Andaimes. 

Montagem

os serviços técnicos asseguram a

integralidade dos estudos, cada

projeto pode ser acompanhado de

uma memória de cálculo: uma veri-

ficão e assistência técnica benefi-

ciam os nossos comerciais e

clientes.

Engenheiros e  técnicos estão a

sua disposição para:

Analisar  sua necessidade,

conceber, resolver suas pro-

blemáticas, organizar seus

projetos e justificar a estrutu-

ra.

- A criação de animações 3D

para os treinamentos.

Softwares : Autocad 3D

– robot - 3D Studio Max...

A Entrepose Andaimes disponibili-

za aos seus clientes os softwares

NoEMI e NoEMI+ (em francês).

Nossos software NoEMI permite

realizar contagens e projetos de

andaimes. NoEMI+ fornece

memórias de cálculo para

andaimes com menos de 24 m de

altura.

projetos logística

Nosso objetivo é ter uma reativi-

dade eficaz em função da deman-

da, sobretudo para a indústria e

refinarias que necessitam uma

grande quantidade de andaimes.

Nosso software de gestão dos

estoques, especialmente criado

para nossa atividade, permite

visualizar em tempo real as dispo-

nibilidades de cada elemento em

todas as filiais.

Nossa rede de 3 filiais permite

atender qualquer necessidade em

qualquer lugar do país.
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Andaime para restauração de fachada belo Horizonte Mg passarela fórmula 1 São paulo - Sp



Assegurar a segurança dos monta-

dores como também dos utiliza-

dores é nosso comprometimento

principal afim de satisfazer nossos

clientes. 

Nossos comprometimentos se

concretizam pela certificação de

que :

- em nossa organização, com o

comprometimento de todos os nos-

sos colaboradores, fomos certifica-

dos ISo 9001 para a totalidade

de nossas atividades. 

Nosso comprometimento com a

segurança é reconhecido e assim

nossas  unidades que prestam ser-

viços a indústria estão certificadas

M.A.S.E..

www.entrepose.com.br

A formação

fruto da experiência adquirida

desde sua criação em 1935 e

atendendo as exigências das nor-

mas européias, a Entrepose

Echafaudages criou uma escola

com diversos treinamentos para

seus funcionários e clientes, esses

treinamentos abrangem as ativi-

dades e conhecimentos da empre-

sa para os setores de:

- Montagem de andaimes,

- Utilizadores,

- verificadores,

- projetos básicos.

Qualidade e segurança

- nossos produtos são certificados

conforme as normas Nf EN 2810

- 12811 e possuem também os

certificados de conformidade

vigentes a marca Nf, controlada

pela AfNor.
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gasômetro frança Andaimes para manutenção de aviões frança Andaime para restauração de grua frança



Atividade

A Entrepose Andaimes fornece

serviços adequados às suas

necessidades.

para empresas de todo o tipo,

suas soluções são aplicáveis tanto

à pessoa física como multinacio-

nais :

- proteção para trabalhos sobre 

telhados,

- andaimes suspensos (sem apoios

no solo),

- andaimes “cobertura”,

- andaimes para renovações de 

fachada,

- andaimes para trabalhos sobre 

monumentos históricos com 

remoção e/ou colocação de 

pedras,

- andaimes reforçados para

manutenção nas fachadas,

- andaimes para construção de 

paredes de tijolos e concreto, 

- escoramento de lajes …

- andaimes com rodízios e auto-

estáveis,

- tablados de trabalho,

- torres escadas para acessos a 

obras,

- cercas,

- acessos, apoios para paletes

com materiais…

construção, Monumento históricos, construção pesada
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Acesso a obras

A Entrepose Andaimes realiza

todos os tipos de acessos a obras :

andaimes de serviço, plataformas

de trabalho, torres para elevação

de materiais, torres escadas de

acesso, passarelas  …

Acessos públicos provisórios

A Entrepose Andaimes realiza

todos os acessos necessários aos

deslocamentos seguros durante

suas obras: passagem de

pedestres, escadas para público,

passarelas, rampas de acesso, cer-

cas  ...

Escoramentos 

A Entrepose Andaimes realiza seus

escoramentos para construção

pesada.

proteção para trabalhos sobre telhados numa fachada frança Andaime para restauração do campanário da

catedral de Estrasburgo frança 

restauração de fachada belo Horizonte Mg

Andaime para restauração e alargamento de ponte frança

Escoramento de viaduto

em portugal



Andaimes para parada de refinaria frança.

www.entrepose.com.br

Indústria

os andaimes da gama crab se

adaptam a todas as exigências

das indústrias em matéria de aces-

sos provisórios, em todos os

setores de atividade  :

- petroquímica,

- aeronáutica,

- estaleiros navais,

- siderúrgica,

- nuclear,

- agroalimentar,

- celuloses …

propomos uma gama completa de

acessórios dedicados às necessi-

dades da indústria  :

- pranchas de aço,

- pisos para ângulos,

- pisos para ângulos  variáveis,

- alçapões dobráveis …

Eventos

A Entrepose Andaimes em locação,

venda e assistência na montagem aten-

de todas as necessidades de estruturas

para :

- palcos para concertos,

- manifestações esportivas,

- salões e exposições …

A Entrepose Andaimes realiza todos os

tipos de estruturas :

- tablados,

- arquibancadas,

- torres de som e luz,

- escadas para público,

- passarelas,

- suportes de lonas decorativas e publi-

citárias,

- suportes para telas,

- suportes para cenários de teatro ou

cinema…
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Andaime para pintar uma esfera frança. Arquibancadas para 24 000 pessoas no grande prêmio de fórmula 1 em

Mônaco Estruturas complementares, escadas e passarelas, suporte para telas.

palco Sp Eventos - Sambodromo São paulo Sp

Suporte tela gigante

para o grande prê-

mio de fórmula 1

Mônaco.

Andaime para manutenção de plata-

forma Angra dos reis rj



Materiais : 
gama crab
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o sistema crab é constituido por

uma pinça com chaveta auto-bascu-

lante que se engata num estribo no

poste.

Quando a pinça da travessa entra

em contato com o estribo do poste,

a chaveta báscula automaticamente

e assegura uma fixação instantânea.

Uma simples batida com um martelo

na chaveta assegura a resistência na

ligação.

o sistema de travamento assegura

uma perfeita fixação de ângulo

reto entre travessas nos principais

eixos.

A travessa no estribo pode ser monta-

da em qualquer ângulo  

± 90 graus sem ângulos mortos.

o nó crAb permite a fixação simultâ-

nea de 8 elementos : 4 travessas e 4

diagonais.

o sistema crab permite com uma

travessa guardar a distância entre

eixos entre dois postes de diâme-

tros diferentes (49, 57 ou 

60 mm).

Esta vantagem possibilita a utili-

zação das mesmas travessas, dia-

gonais e pisos em todos os nossos

sistemas equipados com nós crab.

o sistema crab é utilizado no

andaime com tubo  Ø 49 mm, nos

escoramentos crabétai e

touréchaf com tubo de 

Ø 57 mm e no escoramento

crabtour com tubo de Ø 60 mm.

Uma quantidade reduzida de ele-

mentos diferentes facilita a gestão

do material. Nosso andaime multi-

direcional Multicrab pode assim

sobrepor e misturar postes de diâ-

metros diferentes em função das

cargas a serem suportadas.

o sistema crab

o sistema crab é constituído de uma pinça com cha-

veta auto-basculante que engata num estribo soldado

no poste.

Andaime para demolição de chaminé

São paulo.

Andaime para a restauração da igreja em

Argel Argélia.

poste Ø 60 mm

= =

poste Ø 48,3 mm
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o Multicrab é um andaime 

multinível e multidirecional, total-

mente compatível com os equipa-

mentos da gama crab.

Este material pode ser utilizado em

todos os tipos de atividades e tem

numerosos acessórios que permitem

a montagem e desmontagem em

segurança e se adapta a todas as

situações.

Multicrab

Multicrabalu

o Multicrabalu é um andaime mul-

tinível e multidirectional de alumínio

de concepção idêntica ao Multicrab

de aço. Muito leve, facilita a monta-

gem desmontagem.

proteção para trabalhos
sobre telhados

A Entrepose Andaimes assegura a

proteção com o material Multicrab e

um equipamento especial para tra-

balhos sobre telhados.

o dispositivo proposto foi justificado

e testado em laboratórios pelo

cEbtp (laboratório estadual

francês). 

coberturas provisórias

As coberturas provisórias são rea-

lizadas com vigas de alumínio ou

aço. Elas permitem criar vãos

grandes e podem ser montados

manualmente nas obras ou pré-

fabricadas no solo e montadas

com guindaste ou grua.

crabescal

Escadas de obras

A escada de serviço crabescal

convém a todas as necessidades

provisórias para suas obras.

concebido com elementos do

Multicrab, se adapta em todos os

materiais da gama crab é utilizado

também em estrutura independente,

fixa ou suspensa. pode ser integrado

no andaime ou montado em torres

separadas.

Escada para público

conforme as últimas normas

(européias), recomendações e

medidas legislativas e regula-

mentares, as escadas para

público crabescal asseguram

um nível de segurança máxima. 

com suporte, degraus totalmen-

te fechados, guarda-corpos,

tudo montado com o sistema de

ligação crab.

largura : 1,00 m - 1,50 m -

2,00 m.
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trabalhos de manutenção dentro de

shopping em belo Horizonte Mg

Andaime para manutenção de aviões frança.

Andaimes com proteção para trabalhos

sobre telhados frança. Escada provisória

para estação ctpM

em São paulo Sp.

cobertura de um edifício em paris frança. Escada construção de silos no ceará. Escada de acesso para construção

de um silo em Arcos Mg



Materiais : 
A gama crab

outros 
equipamentos

presto

o presto é um andaime para

fachadas com quadros H que ofe-

rece a seus utilizadores  :

- segurança coletiva na montagem,

- rapidez de montagem,

- simplicidade dos elementos,

- competitividade.

Self - lock

A torre de quadros Self-lock é

montada muito simplesmente com

quadros pré-fabricados, encaixa-

dos alternativamente uns nos

outros. os encaixes dos montantes

proporcionam uma esquadria do

conjunto e rigidez importante.

touréchaf

A touréchaf é uma torre de esco-

ramento com segurança integrada

ideal para a construção.

crabétai

o crabétai é um escoramento mul-

tinível multidirecional .

No poste são soldados estribos a

cada 0,50 m de altura, possui

uma flauta que permite um primei-

ro  ajuste antes do forcado, as tra-

vessas e diagonais do Multicrab

asseguram a ligação entre elemen-

tos.

carga nominal : 3,5 toneladas por

poste.

crabtour

o crabtour é um escoramento

multidirecional constituído de qua-

dros triangulares.

todos os tipos de escoramentos

podem ser realizados.

os triângulos são montados para

formar torres, vãos ou volumes.

Incorporam estribos que permitem

interligar as torres com travessas e

diagonais do Multicrab.

carga nominal : 6 toneladas por

poste.
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Escoramentos para a construção do

aeroporto de toulouse frança.

Escoramento de viaduto portugal. Andaime para mauntenção de fachada em

lisboa portugal.

o quadro incorpora uma travessa

superior e uma inferior, uma esca-

da de acesso e um sistema de tra-

vamento automático. Incorpora

estribos que permitem interligar as

torres, criar plataformas com pisos

metálicos e acessos, com os ele-

mentos do Multicrab.

para a junção das vigas na parte

superior, os pisos são montados

com consoles e plataformas do

Multicrab.

carga nominal : 6 toneladas por

poste.
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tubos e abraçadeiras

permitem a montagem de andaimes

e escoramentos sofisticados.

com uma gama completa de abraça-

deiras e com um domínio total adqui-

rido durante numerosos anos, a

Entrepose Andaimes projeta estrutu-

ras das mais complexas com este

equipamento. 

Quifix

O Quifix é uma abraçadeira  ortogo-

nal com chaveta. Permite a fixação

de dois tubos de mesmo diâmetro

cruzados a 90°.

Alguns exemplos de utilização :

- armazenamentos,

- garagens,

- abrigos,

Arquibancadas

As arquibandcadas são adapta-

das para receber o público para

eventos esportivos e culturais.

Elas são compatíveis com os mate-

riais Multicrab e crabétai.

A configuração da arquibancada

pode ser adaptada ao evento

sempre garantindo uma segurança

absoluta.

palcos e tablados

Nossos palcos e tablados são com-

plementos dos materiais crab

para a realização de estruturas

para eventos.

Acessórios de segurança

A Entrepose Echafaudages desenvolveu

uma larga gama de acessórios de segu-

rança para atender numerosas especifi-

cidades :

- trabalhos sobre telhados: Sauvetoit,

- pisos com ângulos variáveis: variopan

- pranchas de aço: pranchaço 

- guarda-corpos de montagem e segu

rança …
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Escoramento de fachada em São paulo Sp. Arquibancadas do “water park” nos jogos olímpicos de

beijing.

Acesso sobre telhados com o material

Sauvetoit.

plataforma para ângulos

variopan variáveis.

Andaimes para a construção de prédios frança.

tablado para evento em São paulo Sp.



No Brasil :

Minas Gerais    : (031) 3343 8900

Rio de Janeiro  : (021) 2169 7600

São Paulo        : (011) 3534 8900
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Entrepose échafaudages,
presente em todos os continentes

A N D A I M E S

vENDA - locAÇÃo - MoNtAgEM

ANDAIMES,

EScADAS,

EScorAMENtoS.

AprESENtAÇÃo v01-brAS– 03/12 – rE
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espanHa
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américa
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polinÉsia francesa

ilHa Da reunião


