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 1 2 3
Versão  poste central poste de canto poste terminal
Superfície  Local de utilização       
galvanizado a fogo 
e revestido a plástico

para o exterior  N.º
 €

 116 287 6F
179.-

 116 290 6F
185.-

 116 285 6F
155.-

revestido a plástico para o interior  N.º
 €

 116 286 6F
129.-

 116 288 6F
135.-

 116 284 6F
109.-

1 – 3 | Gradeamentos de segurança leves

A pedido

Versão flexível. Postes com inclinação até 10°.

 4 5 6 7
Comprimento total mm 1000 1200 1500 2000
Superfície  Local de utilização        
galvanizado a fogo e revestido a plástico para o exterior  N.º

 €
 116 293 6F

99.90
 116 295 6F

119.-
 116 298 6F

135.-
 116 301 6F

199.-
revestido a plástico para o interior  N.º

 €
 116 291 6F

77.90
 116 294 6F

82.90
 116 296 6F

97.90
 116 299 6F

135.-

4 – 7 | Barras para gradeamentos de segurança

 13
Superfície  Local de utilização     
galvanizado a fogo e revestido a plástico para o exterior  N.º

 €
 518 757 6F

165.-
revestido a plástico para o interior  N.º

 €
 518 755 6F

125.-

13 | Postes de proteção contra impactos

Montagem fácil:

Fixar o poste com 
parafusos e buchas 
e aparafusar a prancha 
ao poste através 
da técnica de montagem.

Material de fixação 
e tampas 
de cobertura 
disponíveis a pedido.

 8 9 10 11 12
Comprimento total mm  1000 1200 1500 2000
Superfície  Local de utilização         
galvanizado a fogo, pintado 
a pó

para o exterior  N.º
 €

 518 761 6F
125.-

 518 770 6F
97.90

 518 771 6F
119.-

 518 772 6F
139.-

 518 773 6F
175.-

pintado a pó para o interior  N.º
 €

 518 758 6F
89.90

 518 762 6F
64.90

 518 763 6F
74.90

 518 764 6F
89.90

 518 765 6F
119.-

8 – 12 | Pranchas de proteção contra impactos

Montagem fácil:

Fixar o poste com parafusos 
e buchas e aparafusar 
a prancha (perfil em C) 
ao poste através da técnica 
de montagem.

Encontra tampas 
de cobertura adequadas 
em combinações.

Material de fixação 
disponível a pedido.

• Proteção ótima de máquinas, edifícios, inventário, etc.
• Construção maciça em aço para uma absorção máxima 

da força
• Adaptável e ampliável individualmente para todos 

os objetos

• Proteção ótima de máquinas, edifícios, inventário, etc.
• Construção maciça em aço para uma absorção máxima 

da força
• Adaptável e ampliável individualmente para todos 

os objetos

Comprimento total: 80 mm. Largura total: 80 mm. 
Altura total: 465 mm. Cor: amarelo trânsito RAL 1023. 
Material: aço. Tipo de fixação: com placa de solo para 
fixar com buchas. Peso: 9.2 kg. Comprimento da placa 
de solo: 160 mm. Largura da placa de solo: 140 mm. 
Espessura da parede: 3 mm. Altura da placa 
de solo: 10 mm. Altura acima do solo: 465 mm. 

Largura total: 40 mm. Altura total: 100 mm. Cor: amarelo 
trânsito RAL 1023. Material: aço. Tipo de fixação: para 
aparafusar. Espessura da parede: 3 mm. 

• Gradeamento de segurança leve para separar vias 
de passagem e para conduzir o trânsito dentro 
da empresa

• Compacto e ampliável a gosto
• Montagem simples através de parafusos, sem linguetas 

ou parafusos salientes

Largura total: 40 mm. Altura total: 60 mm. Cor: amarelo 
trânsito RAL 1023. Material: aço. Tipo de fixação: para 
aparafusar. Espessura da parede: 3 mm. Forma 
do tubo: retangular. Altura acima do solo: 60 mm. 

• Gradeamento de segurança leve para separar vias 
de passagem e para conduzir o trânsito dentro 
da empresa

• Compacto e ampliável a gosto
• Montagem simples através de parafusos, sem linguetas 

ou parafusos salientes

Comprimento total: 70 mm. Largura total: 70 mm. 
Altura total: 1000 mm. Cor: amarelo trânsito RAL 1023. 
Material: aço. Tipo de fixação: com placa de solo para 
fixar com buchas. Peso: 8 kg. Comprimento da placa 
de solo: 160 mm. Largura da placa de solo: 140 mm. 
Espessura da parede: 3 mm. Altura da placa 
de solo: 10 mm. Altura acima do solo: 1000 mm. 
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