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Com mais de 20 anos de tradição, a Gondopar é especializada na 

fabricação de equipamentos, gôndolas, checkouts e acessórios para 

estabelecimentos do mercado de varejo e autosserviço. Os processos 

automatizados com equipamentos de última geração proporcionam 

maior qualidade, precisão, capacidade produtiva e versatilidade, 

principalmente nos segmentos de farmácia, drogaria, perfumaria, 

material de construção e supermercado.

Por meio de projetos bem elaborados, pautados pela criatividade, 

experiência e qualidade técnica, nosso objetivo é oferecer produtos 

com excelência comprovada que atendam todas as necessidades da 

sua loja, em todo o território nacional.

Solidez que garante confiança
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Soluções inteligentes que garantem o melhor aproveitamento 
do espaço nos mais variados tipos de estabelecimentos, 
proporcionando durabilidade, fácil manutenção, flexibilidade e 
conforto na operação para os lojistas. Combinando múltiplos 
materiais, como: aço, vidro, madeira e acrílico. Com displays 
iluminados, os produtos trazem áreas para comunicação visual 
e comercialização de espaço publicitário. 

Sob medida para o seu negócio
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G1 Gôndola de Parede

• Painel Inclinado de 560 mm com Testeira de Iluminação para
comercialização de espaço publicitário.

• Acabamento Lateral em madeira e Painel de Fundo Liso em aço.
• Armário da Base em aço com Porta Basculante e fechadura.
• Prateleira Reta em aço com Porta Etiqueta.

Gôndolas
Detalhe do sistema de abertura.
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• Base + 6 Prateleiras para altura de 2200 mm.
• Base + 7 Prateleiras para altura de 2400 mm.
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G2 Gôndola de Parede G3 Gôndola de Parede

• Display Arredondado de 300 mm com Frontal Curvo em acrílico e Iluminação
para comercialização de espaço publicitário.

• Painel de Fundo Liso em aço.
• Prateleira Reta em aço com Porta Etiqueta.

• Painel Inclinado de 560 mm com Canaleta de Iluminação para comercialização
de espaço publicitário.

• Acabamento Lateral e Painel de Fundo em madeira.
• Armário da Base em madeira com Gaveta e corrediça telescópica.
• Prateleira Reta em vidro.

Detalhe do sistema de abertura.

• Base + 6 Prateleiras para altura de 2200 mm.
• Base + 7 Prateleiras para altura de 2400 mm.

• Base + 6 Prateleiras para altura de 2200 mm.
• Base + 7 Prateleiras para altura de 2400 mm.
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G4 Gôndola de Parede

• Testeira Arredondada em aço e acrílico de 140 mm com Iluminação
para comunicação visual.

• Chapa Lateral e Painel de Fundo Liso em aço.
• Armário da Base em aço com Porta Basculante e fechadura.
• Fechamento em Vidro com Porta Deslizante e fechadura.
• Prateleira Reta em vidro.

• Painel de Propaganda com 515 mm para comercialização de espaço publicitário.
• Revestimento de Parede sem Base, com Painel de Fundo Liso em madeira.
• Prateleira Reta em aço sem Porta Etiqueta (opcional).

G5 Gôndola de Parede

Detalhe do sistema de abertura.

• Base + 6 Prateleiras para altura de 2200 mm.
• Base + 7 Prateleiras para altura de 2400 mm.

• Base + 9 Prateleiras para altura de 2400 mm.
• Base + 10 Prateleiras para altura de 2500 mm.
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O uso do sistema de conexão paralelo com cantos de 90° 
potencializa o aproveitamento de espaço de exposição na 
loja. Gôndolas e balcões permitem a comercialização de 
espaço publicitário.

Soluções inteligentes



G6 Gôndola de Centro G8 Gôndola de Centro

G7 Gôndola de Centro G9 Gôndola de Centro

• Porta Cartaz em acrílico de 240 mm com
efeito neon (opcional) para comercialização
de espaço publicitário.

• Ponta de Gôndola com Podium Curvo e
Painel de Fundo Liso em aço.

• Prateleira Reta ou Curva em aço com Porta
Etiqueta.

• Capa Superior em acrílico de 85 x 230 mm com
Iluminação para comercialização de espaço
publicitário.

• Ponta de Gôndola Concept com Podium Curvo e
Painel de Fundo Liso em madeira e aço.

• Prateleira Reta em aço ou Curva em vidro.

• Capa Superior com acrílico de 100 mm e
Iluminação para comunicação visual.

• Ponta de Gôndola com Podium Semi Curvo e
Painel de Fundo Liso em aço.

• Prateleira Reta ou Semi Curva em vidro com
Iluminação (opcional).

• Testeira Curva com acrílico de 140 mm,
Iluminação para comunicação visual e
Fechamento Lateral em madeira e vidro.

• Ponta de Gôndola Armarinho Vitrine com Podium
Semi Curvo e Painel de Fundo Canaletado em aço.

• Prateleira Semi Curva em vidro com Iluminação
(opcional).
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• Podium Semi Curvo + 3 Prateleiras para altura de 1200 mm.
• Podium Semi Curvo + 4 Prateleiras para altura de 1400 mm.

• Base + 4 Prateleiras Retas para altura de 1400 mm.
• Podium Curvo + 4 Prateleiras Curvas para altura de 1400 mm.

• Base + 4 Prateleiras Retas para altura de 1200 mm.
• Podium Curvo + 4 Prateleiras Curvas para altura de 1200 mm.

• Base + 4 Prateleiras Retas para altura de 1200 mm.
• Podium Semi Curvo + 4 Prateleiras Semi Curvas para altura de 1200 mm.

Prateleiras com 250 mm e 200 mm de profundidade para 
criar o efeito pirâmide.

• Porta de Vidro com fechadura.
• Maior segurança na exposição dos produtos.
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Perfumaria/Dermocosméticos

2322

G10 Balcão Expositor Cristal

G11 Balcão Computador Cristal

• Fabricado em aço, madeira e vidro.
• Tampo em madeira com Suporte para Monitor.
• Gaveta Superior para teclado do computador e

Gaveta Inferior com porta cédulas (opcional).

• Fabricado em aço, madeira e vidro.
• Tampo e Frontal em vidro curvo.
• Prateleira em vidro de canto curvo, com Iluminação

efeito neon (opcional).

• Acesso na base permite rápida manutenção elétrica.
• Iluminação com botão liga e desliga (opcional).
• Vista frontal com total transparência para melhor

exposição dos produtos.

• Acesso na base permite rápida manutenção
elétrica.

• Sistema de ventilação no interior do balcão.
• Gaveta com corrediça telescópica e fechadura.
• Fácil regulagem da altura do monitor.

• Dimensões: (P x L x A) 400 x 960 x 1000 mm.
• Base + 3 Prateleiras em vidro com altura regulável.

• Dimensões: (P x L x A) 400 x 640 x 1000 mm.
• Lado: Normal (esquerdo) ou Invertido (direito).



Medicamentos

G12 Balcão Expositor Concept

G13  Balcão Comprimideiro Concept

Balcão Computador Concept

• Fabricado em aço, madeira e vidro.
• Tampo em vidro ou madeira curvo, Portas em

vidro (opcional) e Frontal em vidro curvo.
• Prateleiras em vidro ou Gavetas com

Divisórias para comprimidos (opcional).

• Fabricado em aço, madeira e vidro.
• Tampo em madeira com Suporte para Monitor.
• Gaveta Superior para teclado do computador e Gaveta Inferior

com porta cédulas (opcional).

2524

• Iluminação superior e inferior (opcional).
• Vista frontal com total transparência para melhor

exposição dos produtos.
• Gavetas inclinadas com variações de profundidade

para criar o efeito pirâmide e ampla área para
comercialização de espaço publicitário.

• Sistema de ventilação no interior do balcão.
• Gaveta com corrediça telescópica e fechadura.
• Fácil regulagem da altura do monitor.

• Dimensões: (P x L x A) 400 x 960 x 1000 mm.
• Base + 3 Prateleiras em vidro.
• Base + 5 Gavetas em aço com corrediça

telescópica e Divisórias em vidro.

• Dimensões: (P x L x A)  400 x 640 x 1000 mm.
• Lado: Normal (esquerdo) ou Invertido (direito).
• Base + 1 Prateleira em madeira com altura regulável.

G13

G12

G14
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G15 Checkout Concept G17 Checkout Reto

• Fabricado em aço e madeira, com Painel Frontal em aço
perfurado e Ganchos com Porta Etiqueta.

• Tampo em madeira com Suporte para Monitor.
• Gaveta Superior com porta cédulas, fechadura e 3 Expositores

em aramado ou acrílico com Divisórias e altura regulável.

• Fabricado em madeira e acrílico.
• Tampo em madeira.
• Base + 2 Prateleiras em madeira com Divisórias em acrílico.

• Fabricado em aço e madeira, com Painel Frontal em aço perfurado e Ganchos com Porta Etiqueta.
• Tampo em madeira com Suporte para Monitor.
• Gaveta Superior com porta cédulas, fechadura e 3 Expositores aramados com Divisórias e altura regulável, com Porta Etiqueta.

G16
G12

• Gaveta com corrediça telescópica e fechadura.
• Fácil regulagem da altura do monitor.

• Gaveta com corrediça telescópica e fechadura.
• Fácil regulagem da altura do monitor.

Excelente opção para compor a área de atendimento.

• Dimensões: (P x L x A) 570 x 990 x 1000 mm.
• Lado: Normal (esquerdo) ou Invertido (direito).
• Base + 1 Prateleira em madeira.

• Dimensões: (P x L x A) 770 x 1245 x 1000 mm.
• Lado: Normal (esquerdo) ou Invertido (direito).
• Base + 1 Prateleira em aço com altura regulável.

Dimensões: (P x L x A) 570 x 570 x 1000 mm.

G16  Balcão Conexão Concept
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G19 Checkout Compacto

• Fabricado em aço, madeira e vidro, com Painel Frontal em aço perfurado com Ganchos nas duas laterais e Frontal
em vidro com área reservada para exposição.

• Tampo em madeira com Suporte para Monitor sobre base giratória.
• Gaveta Superior (opcional) com porta cédulas, fechadura e Base + 1 Gaveta Inferior em aço + 3 Nichos para objetos.
• Painel Canaletado em madeira com expositores aramados de altura regulável, contendo: 4 Expositores sobre o

tampo, 4 Expositores frontais em efeito pirâmide e 4 Expositores frontais com Divisórias.

Checkout MDF

• Fabricado em aço e madeira.
• Tampo em madeira com Suporte para Monitor e Tampo de apoio em aço.
• Gaveta Superior com porta cédulas, fechadura e 3 Expositores aramados com Divisórias e altura regulável, com Porta Etiqueta.

• Melhor organização do espaço com 2 Tampos de apoio.
• Gaveta com corrediça telescópica e fechadura.
• Fácil regulagem da altura do monitor.

• Dimensões: (P x L x A)  800 x 990 x 1000 mm.
• Lado: Normal (esquerdo) ou Invertido (direito).
• Base + 1 Prateleira em aço com altura regulável.

• Ampla área de exposição e comercialização de produtos.
• Gaveta com corrediça telescópica e fechadura.
• Torre de identificação numérica do checkout.

• Dimensões: (P x L x A) 570 x 1100 x 1000 mm.
• Lado: Normal (esquerdo) ou Invertido (direito).

G18
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G20 Expositor Bomboniere

• Fabricado em madeira e acrílico.
• Base + 3 níveis de exposição com Aparador

frontal e Divisórias em acrílico.

• Acabamento inferior e Painel de Fundo
Perfurado em aço.

• Prateleira Reta em aço com Porta Etiqueta.
• Gancho Simples com Porta Etiqueta.

• Cesto Circular aramado
composto de estrutura
tubular giratória e rodízios.

• Cestos em aramado
com 4 Divisórias cada,
distribuídos em 4 níveis.

• Cesto aramado com ampla
área de exposição.

• Fundo aramado com altura
regulável.

• Gôndola de Parede,
Canto 45 Mini e Painel
de Fundo Liso em aço.

• Testeira Reta em aço
e acrílico de 140 mm
com Iluminação.

• Prateleira Reta em aço
com Porta Etiqueta.

• Gôndola de Parede
com Painel de Fundo
Liso em aço.

• Prateleira Reta em
aço com Porta
Etiqueta.

G22 Cesto Expositor Giratório

G24 Expositor Ilha Central Alta

G23 Cesto Expositor Fraldas

G25 Expositor Ilha Central BaixaG21 Expositor Saída de Caixa

Ampla área de exposição com variações 
de modulação e cores. Porta Cartaz (opcional) 

para comunicação 
visual.

Excelente opção para revestimento 
de coluna estrutural.

Porta Cartaz (opcional) 
para comunicação 
visual.

• Aceita Expositor Baleiro em aço
com frontal em vidro.

• Aceita Expositor Revisteiro em
aramado.

• Dimensões: (P x L x A) 1200 x 1800 x 1270 mm.
• Dimensões: (P x L x A)  1300 x 2500 x 1270 mm. Dimensões: (D x A)  

850 x 1500 mm.

• Base + 7 Prateleiras
para altura de
2200 mm.

• Base + 8 Prateleiras
para altura de
2400 mm.

Base + 4 Prateleiras 
para altura de 
1200 mm.

Dimensões: (P x L x A)  
580 x 900 x 895 mm.
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Com um avançado sistema de encaixe no porta etiqueta, as 
prateleiras permitem a acomodação de toda a série de acessórios 
(aparadores, separadores, etc), de modo funcional e seguro, 
facilitando exposições ordenadas e mudanças de display.

Inovador sistema de fixação de acessórios

Acessórios: Aparador

Acessórios: Gancho

• Aparador Frontal em aramado com 75 ou 115 mm.
• Aparador Frontal em acrílico com 60 ou 75 mm.

• Gancho Antifurto com fechadura e
Porta Etiqueta.

• Gancho Simples com Porta Etiqueta.
• Gancho Simples.

G26

G27

Maior segurança na exposição dos produtos.
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Acessórios: Cesto

Acessórios: Separador

• Cesto 74 em aramado com Porta Etiqueta.
• Cesto 74 em acrílico com Divisórias reguláveis.
• Cesto 74 em aramado com Divisórias reguláveis e Porta Etiqueta.

• Divisória Reta em aramado com 75 ou 115 mm.
• Divisória Inclinada em aramado com 75 x 125 ou 115 x 165 mm.

1. Testeira Arredondada em aço e acrílico de 140 mm com Iluminação (opcional).
2. Testeira Reta em aço e acrílico de 140 mm com Iluminação (opcional).
3. Testeira Inclinada em aço e acrílico de 140 mm com Iluminação (opcional).
4. Testeira Curva em aço e acrílico de 140 mm com Iluminação (opcional).

G30 Testeiras

1 2

3 4

G28

G29

• Com variações de modulações e cores.
• Área para comunicação visual.



CUSTOMIZAÇÃO
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A Gondopar conta com um departamento de engenharia 
e desenvolvimento de produtos para trazer sempre as 
soluções mais completas em sistemas de exposição.



DETALHAMENTO TÉCNICO

• Chapa de aço laminado a frio, estampada,
com união de duas peças formatadas e
prensadas.

• Altura: 140 mm*.
• Profundidades: 200, 250 e 300 mm.
• Nivelador galvanizado com sapata de nylon.
• Rodapé em aço ou Ponteira de nylon para o

Acabamento Frontal.

*Altura da base, desconsiderando o nivelador.

Base
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• Chapa de aço laminado a frio #1,90
ou #2,65 mm, estampada, prensada e
com pintura eletrostática a pó.

• Profundidades dos braços com 2
dentes: 200, 250 e 300 mm.

O novo braço permite a escolha de duas 
posições de encaixe, com um design 
que une resistência e estética, otimiza a 
visibilidade lateral nas pontas da gôndola, 
facilitando a reposição do estoque e o 
alcance da mercadoria.

Braço

• Partes metálicas: pintura eletrostática a pó, com tratamento químico fosfatizante.
• Partes aramadas e tubulares: pintura eletrostática a pó, galvanização, cromagem eletrolítica

brilhante ou fosca.
• Partes de madeira: MDF pintado ou laminado.

Resistência física e química. Alta proteção anticorrosiva, alcançando uma excelente qualidade de 
acabamento e variedade de cores. Tudo isso com baixo impacto ambiental e sem gerar poluentes.

Pintura

• Chapa de aço laminado a frio #0,60 mm, estampada,
dobrada e com pintura eletrostática a pó.

• Alturas: 100, 200 e 400 mm.
• Larguras: 650 e 1000 mm.
• Profundidade: 11 mm.

O novo painel de fundo é prático de 
movimentar e montar, facilitando a 
manutenção de prateleiras com iluminação.

Painel de fundo

• Chapa de aço laminado a frio #0,75 e #0,90 mm, estampada, dobrada, com pintura
eletrostática a pó.

• Disponível em aço, vidro, madeira ou aramado. Com ou sem iluminação. Porta Etiqueta de
PVC com 32 mm e grande variedade de cores.

• Profundidades: 200, 250 e 300 mm.
• Larguras: 650 e 1000 mm.

Prateleiras

A nova prateleira, com dobra lateral de 25 mm ao longo de toda a sua profundidade, mantém a 
mesma capacidade de carga e maximiza o aproveitamento de espaço. Ganha-se 10 mm a mais na 
altura de cada prateleira, refletindo em mais produtos expostos na gôndola.
A nova Porta Etiqueta de 32 mm amplia a visibilidade frontal da gôndola, otimiza o espaço e 
facilita a retirada do produto.

• Tubo de aço laminado a frio #1,50 ou #2,25 mm,
perfurado e com pintura eletrostática a pó.

• Seção: 30 x 50 mm.
• Alturas: 1100 a 2900 mm em intervalos de 100 mm.
• Sistema de espaçamento entre furos de 25 mm.

A nova coluna perfurada com espaçamento de 25 mm 
permite o dobro de opções de regulagem no posicionamento 
das prateleiras. Capacidade maior de utilização de espaço, 
com os produtos mais expostos.

Coluna
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CORES INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PASSO 25

PORTA ETIQUETA CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA

PAINEL DE FUNDO

ALTURA PROFUNDIDADE

INCLINAÇÃO

Prataleira de Vidro: 40 kgPrataleira de Aço: 45 kg

Aramado
=altura total

Canaletado
100

Liso
400; 200; 100

+1º - Inclinação Positiva -14º - Inclinação Negativa

32 59

Gancho
Acetato

Prateleira
PVC

Adesivo

36

25

200 250 300

Base

Braço

Prateleira

1200

1400

2200

2400

6501000

GÔNDOLA

Comprimento

PÓDIUM

Madeira
=altura total

Perfurado
400

Curvo Semi Curvo
650650

Branco

Preto

Cinza-claro

Azul-escuro

Azul-claro 

Verde-escuro 

Verde-claro

Vinho

Vermelho

Salmão

Laranja

Amarelo 

Cores de Porta Etiqueta

Comunicação Visual (Banco gratuíto de imagens sob consulta)

Branco

Branco-texturizado

Preto

Preto-texturizado

Grafite

Cinza-metalizado 

Cinza-claro

Azul-escuro

Azul-claro

Azul-texturizado

Verde-escuro

Verde-folha 

Verde-claro

Marrom

Marrom-mediterrâneo

Vinho

Vermelho

Laranja

Amarelo-escuro 

Amarelo-médio 

Amarelo-claro

Cores das Tintas

Nota: Outras tonalidades poderão ser 
fornecidas conforme consulta.

As cores constantes neste catálogo 
podem variar de acordo com as matérias 

primas utilizadas.

* Medidas em milímetros



Rua Henrique Coelho Neto, 1448
83.321-030 - Vargem Grande - Pinhais - PR
comercial@gondopar.com.br

Tel. 41 3667-4322
Fax 41 3667-4322

www.gondopar.com.br

Rua  Julieta Vidal Osórios, 302 – 83.702-060
Araucária  – Paraná – Brasil

Para maiores informações:
(41) 3643-1066
(41) 99973-3040

contato@aemdobrasil.com.br

www.aemdobrasil.com.br




