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Altura total mm 750 1000
Cor do poste      
laranja  N.º

 € / UE
 475 957 6F

309.-
 475 961 6F

369.-
preto
amarelo

 N.º
 € / UE

 475 963 6F
309.-

 475 965 6F
369.-

23 – 24 | Postes de barreira flexíveis
• Ideais para vedar instalações exteriores, estacionamentos ou obras
• Reduz os danos nos veículos
• Com tiras refletoras de elevada qualidade

Dimensões do poste: 80 mm. Material: plástico. Superfície: película autocolante. 
Formato: rebatível. Tipo de fixação: para fixar com buchas. Dimensões da placa 
de solo: 210 mm. Forma da placa de solo: redondo. Versão da cabeça: cabeça plana. 
Forma do tubo: redondo. Embalagem: 2 unid. 

 27 28 30
Altura total mm 450 750 1050
  N.º

 €
 475 967 6F

119.-
 475 968 6F

145.-
 475 966 6F

155.-

27 – 30 | Postes de barreira flexíveis
• Ideais para vedar estacionamentos, instalações exteriores e vias de trânsito
• Endireitamento automático – minimiza os danos nos veículos
• Com tiras refletoras de elevada qualidade

Dimensões do poste: 70 mm. Material: plástico. Cor do poste: laranja. 
Formato: endireitamento automático. Tipo de fixação: para fixar com buchas. Dimensões 
da placa de solo: 200 mm. Forma da placa de solo: redondo. Versão da cabeça: cabeça 
plana. Forma do tubo: redondo. 

 29 31
Altura total   1000
Cor do poste  Tipo de fixação      
preto
amarelo

para encastrar 
em betão

 N.º
 €

 517 288 6F
239.-

 

preto
amarelo

para fixar com 
buchas

 N.º
 €

  517 290 6F
225.-

vermelho
branco

para encastrar 
em betão

 N.º
 €

 517 287 6F
239.-

 

vermelho
branco

para fixar com 
buchas

 N.º
 €

  517 289 6F
225.-

29 – 31 | Postes de barreira flexíveis
• Em tubo de aço
• Ideais para condições de manobra e estacionamento apertadas
• Reduzido risco de danos no veículo

Altura acima do solo: 1000 mm. Dimensões do poste: 76 mm. Material: aço. 
Superfície: galvanizado a fogo e pintado. Formato: rebatível. Versão 
da cabeça: cabeça redonda. Forma do tubo: redondo. 

Mais seleção 
online!

25 – 26 | Postes de barreira
• Para montagem no teto e solo à altura dos olhos
• Ótimo para resguardar recortes em edifícios, tubagens e tetos com alturas reduzidas
• Bom efeito de sinalização graças à montagem à altura dos olhos

Altura total: 1000 mm. Dimensões do poste: 100 mm. Material: plástico. 
Superfície: película autocolante. Formato: pode ser pendurado. Tipo de fixação: para fixar 
com buchas. Forma do tubo: redondo. 

Fornecimento incl. material de montagem.

25 | Cor do poste: amarelo / preto. Peso: 3 kg. 
 Nº 544 768 6F € 87.90 

26 | Cor do poste: vermelho / branco. Peso: 3.01 kg. 
 Nº 544 769 6F € 87.90 
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