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Identificação
Placas de Rua

O início da sinalização e o endereçamento de um
armazém começam pelas placas de rua. Elas
devem ser instaladas no começo, meio e fim de
cada corredor.
A demarcação de cada rua dentro de um centro de
distribuição proporciona melhor visualização para o
operador, e otimiza o processo de armazenagem.

Placas de Doca e Box

A correta identificação das Docas permite o fácil
acesso dos motoristas e operadores.
A parte interna das docas, normalmente chamadas
de box também precisam ser identificadas com
placas auto-adesivas, imantadas ou rebitadas.

Suportes Wak
Identificação de
Câmaras Frias

O suporte WAK é feito de material plástico
transparente, já vem auto-adesivo e possui o corpo
flexível, de modo que não se quebra mesmo que a
placa sofra batidas ou empurrões não prejudicando
ou amassando a sinalização.
No caso de uma batida acidental, a placa fixada
com o suporte Wak se deslocará para frente e para
trás, voltando sempre a sua posição original.
Este suporte previne a quebra das placas, seja em
armazéns, depósitos e até bibliotecas.

As câmaras frias são ambientes úmidos e de baixa
temperatura. A identificação de posições, seja em
estruturas porta-palete ou blocado é de difícil
fixação.
A Planner desenvolveu soluções específicas para
esta área, proporcionando a correta identificação
com garantia de alta durabilidade.
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Identificação
Identificação de Blocados
Suporte de Embutir

Identificação de Blocados
Suporte de Sobrepor

Os suportes para sobrepor Planner são fabricados
em alumínio de 1,5mm e 3mm de ressalto.

Os suportes para embutir Planner são fabricados
em resina que suporta alto impacto. Sua afixação é
embutida, garantindo que o suporte não terá
ressalto do piso.

Indicado para áreas com menor trânsito de
empilhadeiras, eles podem variar de acordo com a
aplicação de cada cliente.

Com diâmetro de 150 mm e 3mm de espessura, o
suporte para embutir Planner, em conjunto com as
etiquetas SilverPlate, garantem a identificação
definitiva da área de blocado.

A etiqueta que forma este conjunto é a SilverPlate,
altamente resistente a atritos de pneus de
empilhadeiras, produtos químicos, abrasão e
intempéries.

Identificação de Blocados
Placas de Longa Distância
Sinalização de Faixas
e Trânsito Interno

As placas de longa distância proporcionam total
identificação do armazém e com a grande
vantagem de não demandarem qualquer alteração
no piso.
Elas são refletivas e permitem leitura com até 12m
do coletor.
São simples de serem instaladas e facilmente
recolocadas, características importantes que a
dinâmica na gerência de uma armazém exige.

A pintura de faixas de pedestre e trânsito interno
evitam acidentes e auxiliam na convivência pacífica
entre operadores de empilhadeira, demais
colaboradores e visitantes.
A correta sinalização interna atende aos padrões
internacionais e demonstra organização e
preocupação da empresa para prevenção de
acidentes.
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Placas e Etiquetas
Etiquetas de Múltiplos Níveis
Etiquetas de Longarina

Utilizada para identificar cada posição porta-palete.
Essa etiqueta, fabricada com código de barras e
setas para direcionamento, é aplicada na longarina
logo abaixo do palete.
Dão suporte ao operador nas áreas de picking e
durante o levantamento de inventário.
Podem ser auto-adesivas ou imantadas.

Etiquetas Imantadas

Identificam todos os níveis,
da área de picking até o
pulmão de cada prédio.
Sua afixação é feita ao
alcance do operador, possui
utilização diária e permite o
p r o c e s s o
d e
armazenamento e
expedição em todos os
níveis da estrutura portapalete.

Etiquetas de Múltiplos Níveis
com Setas Bidirecionais
Desenvolvidas por
nossa equipe de
especialistas técnicos,
solucionam um
problema comum
entre nossos clientes,
o alto índice
de erro na direção das setas em arquivos de
endereçamento de armazéns. Com a utilização da
nova etiqueta de coluna o erro é reduzido a zero,
pois as setas são afixadas na etiqueta no momento
da instalação.
Solução exclusiva Planner que gera significativa
economia de tempo e de recursos financeiros.

Etiquetas para Paletes,
Caixas, Bins e Containers

Para áreas de picking ou boxes, onde a troca de
endereçamento é constante, as etiquetas
imantadas permitem uma melhor identificação da
posição, proporcionando a troca constante de
endereços sem deixar marcas e vestígios.

A Planner oferece
etiquetas especificas
para identificação de
caixas, containers,
bins e paletes.
Garantindo sempre a melhor identificação em seu
processo logístico. Dispomos de adesivos especiais
e ou alumínios de acordo com cada processo.
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Placas e Etiquetas
Placas de Segurança
Placas de Carga Máxima

Os armazéns devem
conter toda a
sinalização visual de
segurança, para facilitar o acesso dos
colaboradores e visitantes e evitar possíveis
acidentes de trabalho.

Etiquetas para Estanteria
Cada estrutura porta palet deve conter suas
identificações de tamanhos, modelos e limites de
carga. A Planner possui know - how de todos os
padrões utilizados.

Etiquetas UMA - Master
de Palete
Para a correta movimentação
dos paletes dentro do
armazém, os mesmos devem
ser identificados com as
etiquetas UMA (Unidade de Movimentação e
Armazenagem). Essas etiquetas são fabricadas
com material e cola específica para o processo de
cada cliente.

As etiquetas para estanterias foram projetadas para
agilizar na distribuição dos produtos, otimizando
tempo na identificação e localização para cada
item. A Planner desenvolve projetos específicos
conforme o processo de armazenagem de cada
operação.
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Serviços
Sinalização de Solo para
Extintores de Incêndio
Serviço de Instalação

A pintura de solo para
demarcação da área do extintor
de incêndio é usada para indicar
a localização dos equipamentos
de combate a incêndio.
De acordo com a norma NBR
12693 da ABNT, a área mínima
para demarcação do solo deve
ser:
Quadrado de 1m²
Fundo vermelho de 0,70m²
Borda amarela com largura de 15cm.

Serviço de Endereçamento
SEPIA

Dispomos de todos os materiais necessários para a
correta instalação de nossos produtos.
Com máquinas exclusivas e processos
automatizados, não demandamos operadores e
equipamentos de nossos clientes.
Nossa equipe tem o melhor desempenho por
produtividade de instalações diárias do mercado, o
que nos permite mobilidade para atender a todo
Brasil.

Com o objetivo de auxiliar nossos clientes na difícil
tarefa de criar o endereçamento de seu estoque, a
Planner desenvolveu uma metodologia de
identificação de endereços para armazéns e
almoxarifados, sejam eles blocados, estruturas
porta-paletts ou estanterias.
O software SEPIA, desenvolvido pela Planner, visa
automatizar e agilizar o trabalho de montagem do
arquivo com os códigos de endereçamento e ainda
evitar erros. A partir das informações básicas da
configuração do armazém é gerado o arquivo de
endereço para a confecção das placas de rua,
etiquetas multinível, etiquetas de inventário e
etiquetas de endereçamento da área blocada.
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Serviços
Sinalização de Trânsito
para Empilhadeiras

Pintura e Demarcação
de Piso

Todos os centros de distribuição possuem um
constante tráfego de empilhadeiras e
transpaleteiras.
Para um bom trânsito interno, é recomendado à
sinalização com setas, sinais de pare, posição de
túnel dentre outros.
Isto alerta os operados de empilhadeira sobre a
mão de direção de cada rua, a preferência nos
cruzamentos e os túneis, permitindo um bom
funcionamento e evitando possíveis acidentes de
trabalho.
A pintura de piso proporciona uma melhor
organização dos espaços, direcionando as
movimentações e prevenindo acidentes.

Plotagem de Caminhão

Plotagem de caminhões em adesivo com
impressão digital de alta definição.

Podemos identificar as seguintes áreas:
Áreas de armazenagem;
Locais para trânsito de pessoas;
Locais para trânsito de equipamentos
(empilhadeiras, paleteiras etc);
Faixas de segurança;
Sinalização de segurança;
Demarcação no contorno das estruturas portapaletes;
Áreas de estacionamento;
Pátios de manobra.
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Planner Etiquetas Especiais
Escritório São Paulo | SP
Av. Engenheiro Caetano Álvares, 530
Sala 02 - Conjunto 02
Limão - São Paulo | SP
CEP: 02546-000

Fone: 11 2824.6136 | 31 3307.7881

Fábrica e Escritório Nova Lima | MG

vendas@plannernet.com.br

Av. James, 87
Jardim Canadá - Nova Lima | MG
CEP: 34000-000

www.plannernet.com.br

