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Painéis para Colunas 
Quadradas

Fácil instalação

1. Com x-ato, guias de corte permitem adaptar a dimensão
2. Coloque os painéis em torno da coluna
3. Aperte para garantir uma instalação segura

O único Protetor de Colunas no 
mercado, capaz de absorver o 
impacto da colisão

1. Cortar 2. Instalar 3. Cintar

Esconde danos nas colunas e paredes, sem 
recorrer a custos de pintura dispendiosos
Design sóbrio e atual, moderniza a imagem de 
qualquer parque ou garagem

Reduz manutenções e melhora o aspeto

Os Protetores para Parques oferecem uma camada 

Concebidos para resistência progressiva, os Painéis 
proporcionam proteção suave para choques ligeiros 
e uma resistência mais elevada a colisões fortes.

Não provoca riscos, nem outros danos na pintura 
dos veículos

Protetores de Arestas e Painéis planos encaixam 
em qualquer coluna quadrada ou retangular.

A espessura extra nas arestas oferece maior 
resistência aos danos nos pontos mais vulneráveis. 

Kit inclui: 4 Painéis e 4 Protetores de Arestas. 
Opção de cintas com fecho 
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Produzidos em ARPRO   (polipropileno expandido),
material de alta tecnologia. É concebido 

O Poste de Guarda é utilizado para controlar o tráfego entre veículos 
e pessoas, em áreas interiores e exteriores. Um meio atraente, portátil e 
versátil, destaca-se pela alta visibilidade.
A tampa é amovível para acesso ao interior. Uma vez que se trata de uma 
unidade oca, a sua estabilidade pode ser reforçada das seguintes formas:

Dimensão dos Painéis: 1000 x 440 x 40 mm 

100% reciclável, resistentes a óleo, produtos 
químicos e água

Cortam-se facilmente e ajustam-se a diferentes 
formas (por ex. tubos)

Disponíveis em amarelo e preto. 
Outras cores por pedido

Poste de Guarda

Painéis para Colunas 
Quadradas

Colocação de areia ou água no interior
Aderência ao pavimento por adesivos industriais
Fixação com estacas a superfíceis macias, por ex. relva

Características:
Altura: 1219 mm. Diâmetro da base: 355 mm
Produzido em polietileno, durável, impermeável e resistente a condições 
atmosféricas diversas
Tampa concebida para integrar e armazenar a corrente plástica

Kit inclui: 2 Postes de Guarda e correntes pretas com 5 m

Resistência progressiva, 
design modular e proteção 
total de aresta a aresta
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Kit inclui: 3 Painéis. 

Painéis para Colunas 
Redondas

Uma camada única resiste a riscos e impactos leves. 
Sobrepondo várias camadas, aumenta a proteção a 
impactos mais fortes

Os Painéis encaixam-se por recortes macho/fêmea, 
unindo várias camadas

100% reciclável, resistentes a óleo, produtos químicos 
e água. Podem ser fabricados com propriedades 
retardadoras ao fogo

As guias de corte com 26 mm permitem ajustar o 
tamanho dos Painéis à coluna ou parede

Dimensão dos Painéis: 1000 x 700 x 34 mm

Disponíveis em amarelo e preto. Outras cores por pedido

Sistema de Proteção
Paredes

O Sistema de Proteção de Paredes fornece uma camada 
sólida de proteção às paredes, sujeitas a danos por choque 
dos veículos. 

largura (une 2 Painéis).

Este sistema combina propriedades de resistência aos riscos 
com a capacidade de absorção de energia, resultando numa 
redução considerável de danos, em veículos e/ou estruturas.

Os Painéis para Colunas Redondas 
são também aplicados na 
Proteção de Paredes

Kit inclui: 3 Painéis. 
Opção de cintas
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O impacto de veículos nas esquinas das paredes é 
um problema constante em zonas de maior tráfego.
Em áreas interiores ou exteriores, os veículos cortam 
as arestas e causam danos severos nos edifícios.

Único Protetor de Arestas no mercado, que resiste 
ao impacto por absorção de energia. 
Fabricado em EVA - Espuma Vinílica Acetinada, é capaz de 
retomar a sua forma inicial após o impacto, evitando danos 
no local e no próprio veículo.

Resistente ao impacto 
por absorção de energia. 
Isento de manutenção

Ideal para:

Protetor de Arestas
Original

Cais de carga: protege as arestas de topo em cimento
Armazéns
Instalações industriais
Parques de estacionamento

Tamanho

Três métodos de instalação
Fixação por furação com parafusos
Fixação com adesivos industriais
Fixação com cintas de velcro

Com design cónico, ocupa pouco espaço e adequa-se 
à maior parte das esquinas com ângulo 90
Altura: 1070 mm
Ocupa largura de 100 mm de cada lado da aresta

Resiste a impactos frequentes por longo 
tempo 

Vantagens

Instalação com 4 Protetores nas arestas.
Fixação com cintas de velcro

Disponível em caixas de 
4 un. em amarelo

Nervuras na frente e cavidades na 
retaguarda estrategicamente colocadas, 
acrescentam resistência

Material macio 
Devido à construção em polímero, é isento 
de manutenção: sem corrosão, deterioração 
ou pintura
Furos com ilhós embutidos permitem a 

interior

Não provoca riscos, nem outros danos na 
pintura dos veículos
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Se movimento detetado    
   nos DOIS lados - AVISO

Se movimento detetado 
apenas num lado da esquina
- SEM AVISO

Zona de deteçãoZona de deteçãoo
Vista de cima

Estante ou parede

Zona de 
deteção
6 - 7,5 m

Zona de 
deteção
6 - 7,5 m

Alarme 
de Colisão

PRO

Corredor

A zona de deteção é de 6 - 7,5 metros em cada 

proceder a medidas corretivas

Alerta APENAS quando detetado movimento 

ser ouvido por quem se aproxima da esquina

Aviso sonoro

Aviso visual
Acende luzes APENAS quando detetado 
movimento em ambos os lados, com feixe 
luminoso focado para zonas com maior 
visibilidade

com pontos de montagem.
Colocação a 2 - 3 metros de altura.

Alimentação por baterias standard incluídas.
Autonomia da bateria de 12 meses no mínimo, 
dependendo da utilização.
Indicador de bateria fraca.

Alarme de Colisão
PRO

Prevenção de acidentes em 
esquinas cegas através 
de alerta visual e sonoro.
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