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Baias de Segurança “Supergard”

As Baias de Segurança “Supergard” constituem uma solução rápida e económica, para assinalar
e bloquear áreas perigosas com maiores dimensões.
Destinam-se à marcação e delimitação em espaços industriais ou na via pública.

Sistema modular de elevada qualidade. Cada kit é formado por 1/2/3 painéis, permitindo
a ligação de várias baias, através de encaixes articulados.

Produzidas em Polietileno. Disponíveis em amarelo com faixas refletoras em amarelo-preto
ou vermelho-branco, garantem alta visibilidade.

São rebatíveis e muito leves, pelo que são compactas para armazenamento e transporte.

• Dimensões de cada painel: 1100 x 1100 x 30 mm (A x L x E)
• Cada painel inclui 2 placas “Caution Sign” ou “No entry sign”
 (outros símbolos disponíveis por pedido)
• Disponível baia simples com 1100 x 550 x 30 mm (A x L x E), como complemento
• Uso interior e exterior
• Acabamento suave proporciona limpeza e manutenção fáceis
• Incluídos pés de borracha para maior segurança
• Sistema patenteado de encaixe, permite ligação de baias extra
• Acessório: base em borracha reciclada, fixa por encaixe, aumenta a estabilidade, em caso
  de montagem de várias baias em linha ou perante a presença de vento

2R55 Baia Simples com faixa amarelo-preto 1100 550 30 2,5

2R11 Baia Dupla com faixa amarelo-preto 1100 2200 30 8,0

3R11 Baia Tripla com faixa amarelo-preto 1100 3300 30 12,0

2R5500 Baia Simples com faixa vermelho-branco 1100 550 30 2,5

2R00 Baia Dupla com faixa vermelho-branco 1100 2200 30 8,0

3R00 Baia Tripla com faixa vermelho-branco 1100 3300 30 12,0

Artigo nº Descrição Altura Espes.Larg. máx. Peso 
(kg)

Medidas em mm

Baia Dupla
Art. nº 2R11

Baia Simples
Art. nº 2R55

Baia Dupla
Art. nº 2R00

Combinação de várias baias, através de encaixes articulados

SISTEMA MODULAR

GARANTIA
2 ANOS

Base em borracha reciclada
Art. nº BMUS1
Dim.: 440 x 410 x 150 mm (C x L x A)
Peso: 7,5 kg

Acessório:


