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Produtos e Soluções
Linha Eletrônica
Linha Elétrica
Mobiliário Técnico
Soluções Customizadas
Acessórios
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Solidez

O Minirack K92 GKC foi desenvolvido para 
apresentar uma estrutura soldada estável, sólida 
e com peso reduzido. Versátil, possui flange 
inferior para passagem de fios e cabos, gabarito 
para fixação, laterais removíveis e acabamento 
com porta em aço e acrílico cristal, resultando 
em uma ótima opção para o mercado.

O Rack RP2 GKC oferece 
uma solução altamente 
competitiva para 
quem precisa instalar 
equipamentos eletrônicos 
em um gabinete 
confiável, seguro
e moderno.

Estabilidade Praticidade

O Rack Torre GKC possui uma 
excelente relação custo/benefício, 
além de ser leve e resistente. Com um 
projeto prático e inteligente, o Rack 
Torre GKC é perfeito para instalações 
eletrônicas em ambientes limpos. 

Resistência Inteligência

Rack

RP2

Minirack

K92
Rack

Torre

Linha Eletrônica

Rack

K11
Segurança

Segurança

Versatilidade

Confeccionado em 
estrutura monobloco 
soldada, o Rack K11 
GKC é ideal para 
projetos robustos 
e que não abrem 
mão da segurança e 
qualidade GKC.

Robustez

Inteligência



Linha Elétrica

A qualidade dos painéis 
também está presente nas 
Caixas Elétricas GKC, que 
possuem estrutura resistente 
e compacta, placa de 
montagem e proteção IP54.

*

Conheça os Novos Painéis Elétricos GKC

Caixa

Elétrica
As Mesas de Comando C75 GKC 
são totalmente construídas com 
chapas de aço de alta resistência, 
resultando em um produto forte 
e compacto. Seu projeto facilita 
a operação pelo trabalhador e a 
proteção IP54 garante a segurança  
de sua utilização.

Mesa de Comando

C75

Da experiência no desenvolvimento 
de soluções de alta qualidade para 
instalações eletrônicas nasceu a nova linha 
de Painéis Elétricos GKC. Elaborada 
para as mais diversas necessidades do 
mercado, a linha de Painéis Elétricos 
GKC possui gabinetes soldados ou 
parafusados, leves ou pesados, compondo 
uma ampla variedade de soluções para 
você realizar grandes projetos.

Entre em contato com a GKC
e conheça estas novidades!

Painéis Elétricos

GKC
Proteção Qualidade

Painéis Elétricos

PPA/PLA
Painéis Elétricos

PPS/PLS

Resistência Segurança

Facilidade Praticidade

Consulte as opções de portas
e placas de montagem.



Linha Elétrica Soluções Customizadas
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Dos pequenos aos grandes projetos, a GKC 
desenvolve as melhores soluções, aplicando 
alta tecnologia e know-how em engenharia 
metalúrgica.

Pequenas Grandes

Soluções

Painéis Elétricos

PPS/PLS

Rack

Custom
Racks com necessidades especiais de 
ventilação, dimensão, acesso interior, 
organização ou gabarito especial, 
Sejam quais forem os requisitos
do projeto, a GKC supera
as expectativas ao apresentar soluções 
sólidas e eficientes, sem deixar
de lado o design e a elegância.

Precisão no planejamento
e tecnologia na construção.
Assim são as soluções
customizadas GKC.

A GKC coloca à disposição toda sua 
estrutura profissional para transformar 
seus projetos em realidade, seguindo 
rigorosamente suas especificações, 
observações e necessidades.  

Seu Projeto

Realizado



Outros

Modelos
GKC

• Rack de Parede
• Rack PC Full
• Rack PC Compact
• Rack Industrial

Mobiliário Técnico

A construção modular das Mesas C72 
GKC permite a montagem de conjuntos 
que atendem aos setores:
• Segurança;
• Circuito Fechado de Televisão (CFTV);
• Vigilância. 

O projeto com cantos angulares 
assegura grande variedade de 
combinações e faz desta mesa de 
comando uma ótima opção para quem 
deseja flexibilidade, qualidade e ótimo
custo/benefício.

Mesa

C72

Com estrutura reforçada em aço e design 
moderno, as Mesas de Controle GKC aliam 

robustez e durabilidade à segurança na utilização.
Sua composição modular oferece flexibilidade para satisfazer diversas necessidades, 
permitindo que o cliente GKC tenha todas as vantagens de um sistema completo
sem abrir mão da beleza - garantida pela independência entre estrutura e 
acabamento e pela diversidade de composições de madeira.

Mesa de

Controle

Desenhados para uso em laboratórios, linhas de produção, oficinas e postos
de manutenção, os Postos de Operação GKC são flexíveis em sua configuração. 
Modulares, são expansíveis ao permitir a formação dos mais diversificados 
conjuntos de atendimento profissional. Com os Postos de Operação GKC,
o dia-a-dia da sua empresa ficará muito mais prático e ágil.

Posto de

Operação

Serv

Rack

A nova linha Serv Rack GKC foi desenvolvida 
especialmente para ambientes de rede, centrais de 
comunicação e organização técnica de laboratórios. 
Seu projeto em módulos dá ao cliente GKC uma 
ampla flexibilidade na configuração, permitindo a 
expansão, redução ou alteração do mobiliário. As 
soluções Serv Rack GKC apresentam, também, grande 
variedade de acessórios, transformando o ambiente 
profissional em um lugar elegante e funcional.

Flexibilidade

Design

Design e Versatilidade
A Nova Linha de Mobiliários Técnicos GKC



telefone 11 4176.6000
fax  11 4361.6922
rack@gkc.com.br

www.gkc.com.br

Mesa de

Controle

Serv

Rack


