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Vantagens

CaraCterístiCas

Segurança garantida na montagem

Acesso ao andaime por escada acoplada Acesso por plataforma com alçapão Circulação de pedestres segura

Plataforma de trabalho e apoio em execução de cobertura

•	 Versátil e flexível. Infinidade de estruturas diferentes são possíveis.

•	 Rápido e simples de montar, com poucos elementos.

•	 Compatível com o Andaime de Quadro DORPA (grande número de 

elementos comuns).

•	 Proteção contra a corrosão mediante a galvanização a quente: excelente 

acabamento superficial e grande durabilidade.

•	 Segurança

- Poste de segurança para proteção coletiva. Montagem desde o nível 

inferior e proteção de quedas para acessar o nível superior. Poste de 

segurança certificado segundo a norma EM 795 (proteção contra queda 

em dispositivos de encaixe)

- Guarda Corpo para proteção exterior e interior. Acessos seguros 

mediante a plataformas com alçapão ou com escadas acopladas (segundo 

a altura do andaime)

- Proteção a terceiros: passagens de pedestres e viseiras. Permitem a livre 

circulação de pedestres e veículos sem nenhum tipo de risco

- Plataformas anti-deslizantes e sistema imperdível com pino de 

segurança (impede movimentos acidentais)

•	 Módulos de 0,35; 0,7; 1,02; 1,5; 2; 2,5 y 3 m de largura.

•	 Larguras habituais como andaime fachadeiro: 0,7 e 1,05, com 2 m de 

altura entre as plataformas.

•	 Plataformas de classe 4, 5 ou 6 segundo a EN 12810-1/2 e 

EN 12811-1/2/3.

Utilizado como plataforma de trabalho, proteção, acesso ou suporte, tanto em obras novas como em recuperação.

Montagem simples, grande rigidez e estabilidade.

BRiO 
ANdAIME MuLTIdIrECIoNAL

•	 Certificado segundo as normas europeias EN 12810-1/2 e EN 12811-1/2/3.

•	 Certificados de produto:

Restauração de fachada irregularBaseado em postes verticais com discos a cada 50 cm
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BRiO - ANdAIME MuLTIdIrECIoNAL

Manutenção de reservatórios

Escada de acesso em execução de pilares

•	 Capaz de alcançar grandes alturas.

•	 Movimentação com grua.

•	 Superfície de acesso estável e segura.

•	 Larguras de escada de 0,70 m e 1,02 m, de acordo com as necessidades.

•	 Diferentes possibilidades de saídas.

•	 Montagem de escadas acopladas ao andaime.

Vantagens

Acessos seguros a qualquer ponto.

3 x 1,5 (4 postes) com plataforma suplementar ou plataforma patamar.

3 x 1,4 (6 postes).

3,4 x 1,5 (8 postes).

eSCADAS

Execução de lajes em balanço de maneira segura

Utilizável como escoramento de fôrmas. Mais informações no item de 

escoramentos.

CiMBRe BRiO

Torres de andaime para concretagem de pilares

•	 Permitem plataformas de trabalho até 12 m de altura sem estabilização.

•	 Fixas ou móveis.

•	 Içáveis e movimentadas por grua.

TORReS De ANDAiMe

Restauração de geometrias complexasRestauração de fachadas

Aplicação habitual para plataformas de trabalho e acessos em fachadas 

regulares e irregulares.

COBeRTURA De FACHADAS / 
GeOMeTRiAS iRReGUlAReS

soluções

Permite vencer geometrias curvas. Alta segurança em qualquer tipo de 

trabalho (manutenção industrial...).

SOlUÇõeS CiRCUlAReS
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BRiO - ANdAIME MuLTIdIrECIoNAL

Aplicações de lazer e espetáculos

Carros Móveis

Andaime suspenso para criação de plataformas de trabalho abaixo de coberturas

Restauração de pontes

SOlUÇõeS eSPeCiAiS

Manutenção em indústrias petroquímicas

Plataformas de trabalho e acessos seguros para todas as necessidades de 

manutenção industrial.

ANDAiMe PARA A iNDúSTRiA

Fachada estabilizada com o andaime BRIO

Orientado para o mercado de recuperação e manutenção de edifícios, 

combina simplicidade e segurança.

eSTABiliZAÇãO De FACHADAS

Proteção para trabalhos de borda em telhado

Soluciona a proteção de borda de telhado, necessitando adicionalmente de 

uma rede ou fechamento perimetral metálico. Proteção de borda certificada 

segundo o órgão NF em base a Norma EM 13374:2004, classe C.

PROTeÇãO De BORDA De TelHADO

Passarela de pedestres segura

Estruturas temporárias com larguras adequadas a cada necessidade. 

Proporcionam tráfego seguro aos pedestres.

PASSARelAS / eSCADAS PúBliCAS

Geração de espaços de trabalho para recuperação

Garantem o espaço aberto, confortável e protegido em trabalhos de 

restauração, pavilhões, etc. Pré-montagem no solo e elevação com grua. 

Elementos: vigas e apoios, chapas de cobertura e elementos padrão do 

Andaime BRIO.

COBeRTURAS

soluções

Manutenção e construção na indústria de mineração
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