




O QUE É MELHOR:  
DEIXAR AS TRADIÇÕES 
PARA TRÁS OU SE 
TORNAR ESCRAVO 
DELAS? 
 

No século XXI, o que se espera realmente de um sistema logístico? 

Modularidade, flexibilidade, leveza, precisão, fluidez, ergonomia, 

velocidade e liberdade.

O que as novas tecnologias à base de materiais compostos poderiam 

trazer de novo, que ainda não foi feito?

Foi pensando em responder à essa pergunta que a Trilogiq criou o GRAPHIT. 

Um sistema modular inovador, constituído de juntas, tubos e novos acessórios.

A introdução de materiais compostos permitiu explorar caminhos até então 

inviáveis, avançando além de tudo o que já foi feito, melhorando e renovando os 

diversos usos das soluções modulares.

Os mínimos detalhes foram estudados, repensados, reformulados 

e melhorados, visando uma evolução significativa em relação aos 

tradicionais sistemas de Lean Manufacturing. O GRAPHIT é o resultado 

de mais de dois anos de estudos de materiais, design e cores, além 

de pesquisas, desenvolvimento de protótipos e testes com os melhores 

laboratórios e fornecedores especializados em materiais compostos.

O GRAPHIT pode ser aplicado nos mais diversos setores: saúde, comércio, 

turismo, químico, farmacêutico, agroquímico, alimentício, têxtil, cosmético, 

ou seja, indústria em geral, além de escritórios, oficinas e até mesmo em 

residências.

Para cada necessidade de melhoria na produção ou da eficiência logística, o 

GRAPHIT é a solução ideal: engenharia aliada à engenhosidade.
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SOLUÇÕES
O que o GRAPHIT pode fazer para você? A nossa equipe 
imagina e desenvolve, com muita criatividade, todos os 
tipos de funções e aplicações dedicadas às suas  
necessidades. Os especialistas do departamento Vision 
Lean estão disponíveis para contato direto e personalizado 
para otimizar o seu projeto em todas as fases, desde o 
desenho até à implementação.
A nossa loja online trilogiq-store.com permite acessar 
todos os nossos itens.

GRAPHIT: UMA SOLUÇÃO PRÁTICA, 
ESTÉTICA E INOVADORA.



A sua leveza e o seu funcionamento silencioso, devido à utilização de 
material composto como matéria-prima das juntas, associado ao design 
funcional com formas suaves, fazem do GRAPHIT um sistema modular 
flexível perfeitamente adequado para a área da saúde, graças aos avanços 
notáveis, como a resistência à umidade, poeira, líquidos, corrosão por 
ferrugem e, de um modo geral, agressões externas. Este novo sistema 
tubular ganha em resistência e higiene pela sua facilidade de limpeza e 
descontaminação.   

SAÚDE
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APLICAÇÕES | SAÚDE
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A capacidade do sistema GRAPHIT de se adaptar e evoluir conforme a 
necessidade de cada situação, permite em um setor extremamente dinâmico, 
a criação de formas e funcionalidades de acordo com a sazonalidade, como 
as estações do ano, as alterações de coleções em lojas de departamentos, as 
mudanças nas representações gráficas, as tendências de cores e planograma 
dos produtos no ponto de venda entre outras ferramentas de merchandising. 
Os seus componentes reutilizáveis, o seu design inovador e a nobreza dos 
materiais fazem do GRAPHIT uma ferramenta que valoriza o seu ponto de 
venda de um modo perfeitamente adequado.
Para empresas especializadas em uma única linha de negócios, ou para 
logística variada de comércio eletrônico, o GRAPHIT oferece leveza, flexibilidade 
na preparação de encomendas e organização de itens por tipos de clientes. 
Além da capacidade de desmontagem, armazenamento e remontagem que se 
ajusta facilmente aos picos sazonais e variáveis efetivas ao longo do tempo.

DISTRIBUIÇÃO

APLICAÇÕES | DISTRIBUIÇÃO



Integração e discrição são requisitos no setor de hotelaria e restaurantes. 
O GRAPHIT atende a estes requisitos com uma maior eficácia, além de 
reduzir os custos com manutenção. Os carrinhos e estruturas utilizados 
pelos colaboradores e vistos pelos clientes, oferecem um funcionamento 
silencioso, robusto e não intrusivo, devido ao seu design cuidadosamente 
estudado. Além de ser personalizável em termos de geometria, cor e  
material. Em virtude das suas características únicas, o GRAPHIT permite  
a qualquer empreendimento uma personalização dimensional e funcional.

TURISMO 
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APLICAÇÕES | TURISMO 



A resistência e a limpeza são dois dos principais desafios da indústria  
alimentícia que o GRAPHIT colocou no foco da sua pesquisa. Ajustável de acordo  
com todas as formas de configuração, o sistema pode ser montado com tubos  
de aço inoxidável.
O Monoblok garante a vedação e resistência à corrosão por líquidos e agressões  
químicas, e por consequência, uma melhor higiene. Os materiais do GRAPHIT  
têm a garantia FDA*. 

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
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* Food and Drug Administration

APLICAÇÕES | INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
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Resistência e leveza apesar de parecerem contraditórias, são características 
exigidas pela indústria e que somente o GRAPHIT consegue conciliar.
Cargas pesadas em um ambiente adverso necessitam de estruturas com materiais 
de longa durabilidade: nossas aplicações como flow racks, carrinhos e estações 
de trabalho ou de serviço desenvolvidos com material composto, customizáveis e 
reutilizáveis, são ideais para estas situações.
Com uma redução de peso entre 50% a 60% nas juntas, as soluções GRAPHIT 
oferecem uma ergonomia incomparável e garantem a resistência necessária aos 
seus processos industriais (com diversos tipos de tubos com resistência para 
suportar até 275 kg de carga por nível). Além de fácil manutenção dos materiais. 

LOGÍSTICA - PREPARAÇÃO DE ENCOMENDAS
As prateleiras e carrinhos modulares GRAPHIT se adaptam em tempo real  
aos picos de atividade. A sua leveza singular garante fácil movimentação  
e utilização.

INDÚSTRIA 

APLICAÇÕES | INDÚSTRIA 
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Agora a valorização de uma produção pela criatividade e estética é possível. 
Os nossos tubos e juntas feitos de fibra de carbono são 6 (seis) vezes mais 
leves do que os de metal.
Seja em uma fábrica ou para a apresentação de determinados produtos aos 
clientes, o sistema GRAPHIT surpreende pela nobreza dos seus materiais 
extremamente leves, pela sua variada gama de cores e pelo design único.

SALAS LIMPAS - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA  
Todos os componentes GRAPHIT estão homologados pelos testes H2O2  
e SporKlenz. Isto permite integrar laboratórios, salas e instalações que  
necessitam permanecer limpas e livre de contaminações.

INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LUXO  
E TECNOLOGIA DE PONTA

APLICAÇÕES | INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LUXO E TECNOLOGIA DE PONTA



VANTAGENS

.  DNA Modular – dimensionamento ilimitado 
personalização das configurações

. Grande facilidade de montagem.

. Extremamente leve.

.  Durabilidade: materiais nobres,  
eficientes e de valor agregado.

. Manutenção simples e de baixo custo.

.  Redução dos custos operacionais através  
da fácil reutilização dos componentes.

.  Resistência à poeira, líquidos e produtos químicos.   
impermeável.

.  Design não agressivo para os operadores  
e funcionamento silencioso em comparação  
aos sistemas metálicos.

.  Personalização avançada de cores e materiais:  
carbono, alumínio e aço inoxidável.
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O GRAPHIT é atualmente o mais flexível, ágil, criativo e avançado dos sistemas 
de manuseio de materiais. Cada módulo é formado por tubos de alumínio, fibra 
de carbono ou aço inoxidável, que estão ligados entre si por juntas de materiais 
compostos rígidos e resistentes.
Com uma montagem 30% mais rápida e mais fácil que qualquer outro 
sistema, o GRAPHIT é extremamente prático e intuitivo graças aos atributos 
InstantMatch e SoftAdjust.  

Dimensões personalizáveis, formas inovadoras,  
solidez e flexibilidade para uma criatividade ilimitada.

DNA MODULAR

BENEFÍCIOS | DNA MODULAR
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Com o GRAPHIT, a resistência encontra-se aliada à leveza e a eficiência não 
sacrifica a estética. Em comparação com os sistemas convencionais (em especial, 
os metálicos), o nosso sistema modular é até seis vezes mais leve dependendo  
da escolha dos materiais, portanto muito mais ergonômico e homogêneo.
Leveza e produtividade: por ser extremamente leve o Graphit permite transportar 
mais produtos com o mesmo peso final. Isso reduz as frequências logísticas e 
seus custos, além de facilitar o processo.

Leveza e formas arredondadas, um ganho incomparável.

LEVEZA

VANTAGENS | LEVEZA
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A tecnologia de ponta dos materiais (como o alumínio, a fibra de carbono ou 
vidro e o TPU – Thermoplastic Polyurethane) permite a otimização do seu uso  
e a perfeita integração com o ambiente de trabalho. A mais alta tecnologia está 
finalmente ao alcance das necessidades mais exigentes. O sistema GRAPHIT 
valoriza a estética das fábricas, oficinas, instalações de trabalho ou comércio, 
por valores acessíveis.

Qualidade e valor agregado, tudo para seduzir seus  
colaboradores e clientes.

DURABILIDADE: MATERIAIS NOBRES

VANTAGENS | MATERIAIS NOBRES
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Em caso de peças danificadas ou necessidade de reconfiguração das aplicações, 
um sistema tradicional obrigava à substituição total dos componentes, o que 
resultava em altos custos. Mas como melhorar esse processo?
O GRAPHIT levou o significado de sistema modular ao extremo, permitindo 
uma montagem/desmontagem extremamente simples, rápida e fácil, além 
de possibilitar substituição apenas dos componentes com defeito, a um custo 
inferior.

Resultado: os equipamentos sempre parecerão novos! 

FÁCIL MANUTENÇÃO 

VANTAGENS | FÁCIL MANUTENÇÃO
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Seja uma mudança de localização ou de uso: mobilidade, versatilidade e 
durabilidade são palavras-chave de uma boa gestão logística em relação 
à flexibilidade e ergonomia. Além destas vantagens o GRAPHIT promove a 
sustentabilidade através da reutilização dos componentes, preservando assim, o 
meio ambiente e controlando as emissões de carbono e gases do efeito estufa.
Tudo isso é possível através do atributo VeryGrip em particular. A estrutura já não 
se torna obsoleta e não é desperdiçada.  

Desmonte, monte, transforme, mova... reutilize.

REUTILIZAÇÃO

VANTAGENS | REUTILIZAÇÃO
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Através da sua gama de materiais e cores, o GRAPHIT oferece múltiplas 
combinações personalizáveis, que se destacam do tradicional. Os tubos de 
alumínio são ESD (antiestático) e as juntas GRAPHIT também estão disponíveis  
na versão ESD, sem qualquer custo extra.
A sua criatividade permite a composição de estruturas únicas adaptadas às suas 
necessidades e, ao mesmo tempo, à sua imagem. Além de contribuir também 
para a qualidade do ambiente de trabalho.
Para pedidos menores estão disponíveis cores especiais e criativas. Já as cores 
personalizadas, apenas sob encomenda.

A exclusividade e a customização estão a serviço da imagem.

PERSONALIZAÇÃO  
DOS MATERIAIS E DAS CORES

VANTAGENS | PERSONALIZAÇÃO DOS MATERIAIS E DAS CORES
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A pesquisa do GRAPHIT em busca de formas arredondadas, suaves, com materiais 
que amortecem os impactos e combinações de compostos e cores, visava alcançar 
duas expectativas dos nossos clientes e consequentemente, duas qualidades 
essenciais ao nosso sistema: leveza e discrição.

Assim como a confiança, a qualidade também  
faz parte do desempenho.

DESIGN SUAVE COM RUÍDO  
SONORO REDUZIDO 

VANTAGENS | DESIGN SUAVE COM RUÍDO SONORO REDUZIDO



POR QUE ESCOLHER O GRAPHIT?
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VeryGrip®: um sistema de aderência, 
fixação e ajuste que redefine seus 
próprios padrões 

Ao contrário de um sistema tradicional de aço, o sistema 
tubular GRAPHIT não requer nenhuma perfuração ou abertura 
interna. Este é o primeiro sistema totalmente reversível, em 
que a montagem e a desmontagem não deixam vestígios 
físicos ou marcas na junta e no tubo. O GRAPHIT é o único 
sistema no mundo a conseguir este feito.

Com o VeryGrip, o GRAPHIT possui um sistema de fixação 
integrado na junta por aderência do elastômero TPU 
(Termoplastic Polyurethane) com o tubo. O TPU se adere ao 
tubo em um contato perfeito, sem qualquer agressão, com 
uma precisão milimétrica sobre toda a superfície de contato. 
Uma ligação harmoniosa, suave e com resistência inigualável.

O resultado é surpreendente: 
uma poderosa aderência, 
facilmente ajustável e que 
sobretudo, não danifica o 
tubo.

Centralizadores macho/
fêmea, dispostos em um 
alinhamento piramidal, 
facilitam o alinhamento  
das juntas.

Apesar de manter a base de um sistema tubular tradicional, 
o sistema GRAPHIT melhora consideravelmente a facilidade 
de montagem e reduz os esforços. Ao encaixar a porca na 
cavidade de inserção da junta, o montador libera uma das 
mãos sem que a porca corra o risco de cair. O aperto do 
parafuso tornou-se incrivelmente fácil.

Com o InstantMatch do GRAPHIT, a superfície dos tubos no 
ponto de inserção das juntas possibilita linhas limpas e nítidas. 
O encaixe das juntas entre si, redefine as condições de 
montagem de todo sistema, tornando-o muito mais simples  
e imediato. 

InstantMatch®: montagem  
excepcionalmente simples

O uso da tecnologia de materiais compostos permitiu a 
aplicação do TPU ao longo de toda a circunferência da junta. 
Quando as peças são montadas, uma apoia-se sobre a outra 
vedando-as completamente, impedindo o acúmulo de sujeira 
entre as conexões.

Com o Monoblok do GRAPHIT, existe um benefício adicional,  
o sistema se torna à prova d’água.

O sistema GRAPHIT é resistente 
a líquidos e a ataques químicos, 
permanecendo limpo por mais 
tempo, garantindo longa vida 
útil ao produto e uma estética 
duradoura. 

MonoBlok®: fechado e vedado

Nos sistemas mecânicos tradicionais, a dificuldade de ajuste 
sempre esteve ligada à busca por uma aderência firme e 
uma montagem forte e segura, porém ao obter esta poderosa 
aderência os componentes se danificavam, como os tubos por 
exemplo. Com o GRAPHIT isso tudo virou passado.

Com o SoftAdjust do GRAPHIT, a força necessária para 
alcançar uma aderência ideal é menor devido ao TPU, 
o que permite um deslocamento extremamente fácil da 
junta ao longo do tubo até ser ajustada definitivamente. 
Consequentemente, os ajustes e reposicionamentos 
sucessivos não deixam marcas nem vestígios nas juntas  
e nos tubos.

Mais suave, sem marcas no 
tubo, maior fluidez durante  
o processo e uma precisão  
de ajuste surpreendente.

SoftAdjust®: ajuste fácil 

POR QUE ESCOLHER O GRAPHIT?



POR QUE ESCOLHER O GRAPHIT? IMPLEMENTAÇÕES INTERNACIONAIS

Em sistemas mecânicos tradicionais, havia a necessidade de 
se eliminar a deformação das peças ao longo do tempo. Como 
consequência, isso fazia com que houvesse perda de aderência 
ocasionando o afrouxamento das juntas e causando um grande 
risco de deslocamento dos componentes. Todos os efeitos de 
alavanca e choques de torção foram simulados e totalmente 
reformulados no sistema GRAPHIT, para garantir que tais perdas 
sejam corrigidas. A partir desse processo descobriu-se que:
 

- A elasticidade das juntas fabricadas com materiais 
compostos é muito mais elevada do que a de um sistema de 
aço ou de alumínio. Deste modo, após um choque, as juntas 
do sistema GRAPHIT voltam facilmente à sua forma original 
sem deformação permanente,

- O TPU permite o contato total entre junta e tubo, de uma 
forma completamente nova e com uma precisão sem 
precedentes, reduzindo o risco de deslocamento.

O GRAPHIT ainda oferece uma garantia adicional. Opcionalmente, 
nas juntas mais procuradas, existe a possibilidade da utilização 
do anel GT-R. Trata-se da garantia absoluta da não deformação 
das juntas em caso de impacto, evitando a abertura e mantendo a 
qualidade da aderência do sistema ao longo do tempo. Instalável à 
mão com fixação de um quarto de volta, integra-se perfeitamente 
ao design do seu sistema, dando-lhe um toque de sofisticação e de 
segurança suplementar. 

Rigidez: uma verdadeira revolução

As limitações dos sistemas tubulares clássicos em aço estão na 
sua espessura e nas suas formas angulares, duras e agressivas. 
Estas formas e espessuras adversas (inerentes ao metal) provocam 
riscos de bloqueio das caixas e das peças nas juntas tradicionais, 
interferindo no fluxo, na produtividade e na ergonomia.

Com o GRAPHIT isso não acontece. Seu sistema anticolisão 
encontra-se integrado em todas as juntas. As caixas são guiadas 
suavemente, sem choques que possam acarretar algum tipo de dano 
aos componentes ou ao processo. De um modo geral, o sistema 
GRAPHIT possui avanços notórios no domínio do contato ergonômico 
com as peças: sem arestas ou ângulos agudos, um toque agradável, 
reduzindo os danos aos componentes e aos usuários.

Anticolisão: tecnologia de ponta segura
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