
ESTRUTURAS 
CUSTOMIZADAS



+400 toneladas de aço processado/mês

5.000m² de área

Fluxo de fabricação em U

CNCs para cantoneiras e chapas

Corte a Laser, Dobras, Cabine de pintura

Capacidade Instalada:

Quem somos:

Fundada em 1994, a primeira e principal empresa do grupo

iniciou suas atividades no desenvolvimento de estruturas

metálicas dedicadas a demanda de telecomunicação.

Diante dos vários ciclos econômicos e o crescimento  ao

longo dos 27 anos de atuação, formou-se uma estrutura

sólida para o desenvolvimento de sua carteira de clientes

em diferentes áreas de atuação, sendo em linhas leves ou

pesadas.

O Grupo HTMS atende o mercado de energia, construção civil, mineração, refrigeração e telecomunicações

abrangendo todo o território nacional, podendo ofertar não só estruturas metálicas como serviços de

montagem e fundação.

Marcos Históricos:

+ 2.500 estruturas verticais fabricadas 

+ 9.000 toneladas processadas nos desde 2016

+ 65.000 m³ de concreto em fundações realizadas

+ 500 postes para telecomunicações  instalados no

Brasil
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PIPE RACK

Estruturas de aço voltada para indústrias, usadas para sustentação de tubulações horizontais e

verticais através de vigas e colunas. O pipe rack HTMS possui as características necessárias para

gerar o fluxo nos processos produtivos com baixo custo e agilidade de instalação.

Utilizados em petroquímicas, indústrias químicas, siderúrgicas, hidroelétricas  termoelétricas, as

estruturas atendem os mais elevados critérios de qualidade

Dimensões e capacidade definidas
pelo cliente

Projeto personalizado

Baixa necessidade de manutenção

Galvanizado a fogo e/ou pintado

Resistente e Robusto

Segurança

Adaptável em qualquer espaço

Montagem rápida

Fabricadas de acordo com as normas 

nacionais e internacionais vigentes

Mão de obra qualificada 



Acesso frontal livre

Colunas e estantes extremamente reforçadas

Estocagem de peças compridas, volumosas e

irregulares

Produtividade operacional; facilitando o fluxo

de materiais

Organização de estoque

Galvanizadas e/ou pintadas

Customizadas para necessidade de cada

cliente

ESTANTES CANTILEVER

O sistema Cantilever é a solução de armazenamento para itens de maiores dimensões, como

chapas, barras, tábuas e tubos. Simples e resistentes as estruturas são utilizadas em diversas

indústrias a fim de organizar e otimizar o espaço.



ESTRUTURAS E MEZANINOS

Desenvolvimento de projetos personalizados

Agilidade na fabricação

Implantação/montagem rápida

Versatilidade de projeto

Excelente custo-benefício

Testes e pré-montagem em fábrica

Peças galvanizadas a fogo, com alta

resistência à corrosão

Alta qualidade de acabamento

Estruturas treliçadas ou de alma cheia

Fabricadas em aço, as estruturas e mezaninos HTMS podem ser utilizados para diversas

finalidades no âmbito industrial. O projeto personalizado é o ponto forte das soluções da

HTMS, visando oferecer ótimos resultados com o melhor custo-benefício e agilidade do

mercado. Com soluções completas, os projetos são acompanhados desde a sua concepção

até a montagem e conferência em campo por profissionais dedicados e com expertise.



PASSARELAS

Agilidade na fabricação

Implantação/montagem rápida

Estruturas leves e capazes de vencer 

grandes  vãos

Versatilidade de projeto

Segurança na construção

Excelente custo-benefício

Peças galvanizadas a fogo, alta resistência a

corrosão

Testes e pré montagem em fábrica.

Diversificação, projeto personalizado.

Possibilidade de desmontagem e posterior

montagem

Opcional de cobertura

Dimensionamento e inclinação adequados

de rampa de acesso

Opcional de piso antiderrapante

Qualidade no acabamento

Fabricadas em aço, as passarelas HTMS podem ser projetadas treliçadas e em vigas de alma cheia,

utilizadas para diversas finalidades como transposições de rios, lagos, avenidas e rodovias.

Podemos fornecer desde a concepção do projeto passando por todas as etapas: projeto de

fundação, projeto executivo, projeto estrutural, fundação, fabricação, finalizando com a

montagem e entrega final da obra

Além de sua finalidade de deslocamento e acessibilidade as passarelas metálicas HTMS

apresentam diversas vantagens:



PLATAFORMA REEFER

O projeto e construção de estruturas metálicas tipo “Reefer Rack” servem para acesso, conexão

e revisão de contêineres. Estas plataformas promovem agilidade nos serviços e trazem um

ganho logístico pois permitem um grande aumento de espaço nos depósitos.

As plataformas Reefer garantem que os contêineres sejam mais acessíveis durante o

armazenamento no porto. Essas plataformas consistem em uma estrutura principal de suporte

de aço com escadas, cercas e grades.
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