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Criando soluções 

ENTREPOSE PRANCHAÇO                                              
O pranchaço substitui o pranchão de madeira. 
Suas numerosas vantagens melhoram consideravelmente a segurança. 

 
Características 

 
> O Pranchaço tem 35 mm de espessura e 20 cm de largura. Existe com 
 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m e 2,50 m de comprimento 
> Possibilita distanciar os apoios de mais de 1,50 m sem necessidade de 
utilizar quebra vão. 
>É fabricado com aço galvanizado insensibilizando a corrosão,  

não inflamável e sem risco de podridão. 
> Os reforços nas extremidades garantem uma longa duração.  

 

 

 

Designação 
Dimensões 
 

Código Peso 
(Kg) 

Peso adm. 
(Kg/m²) 

0,20 x 1,00 m 110020-5 4,80 600 

0,20 x 1,50 m 115020-0 7,00 600 

0,20 x 2,00 m 120020-3 9,20 450 

0,20 x 2,50 m 125020-8 11,40 200 

Prego com gravidade 105020-2 - - 
 

Prego com gravidade de 

Ø 14 mm permite bloquear 

rapidamente os pisos 86 mm 
 

200 mm 
 

35 mm 
 

As vantagens comparando com pranchão de 
madeira. 
> Grande Resistência. 
>  Menos deformação. 
 > Uma superfície antiderrapante. 
 > Matéria não inflamável e sem risco de podridão. 
 > Leve, fácil de movimentar. 
 > Vão superiores a 1,50 m são permitidos sem haver 
necessidade de quebra vão.  
> Fixação segura. 
> Grande durabilidade. 
 

 

> A superfície perfurada evita estagnação dos 
líquidos e é antiderrapante. 
> A montagem é realmente simplificada pela 
fixação realizada com parafusos ou pregos com 
gravidade reforça a segurança. 
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