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Barreiras de Segurança “One Meter”

As Barreiras de Segurança “One Meter” servem para delimitar, assinalar e bloquear
determinadas áreas.

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

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

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

• Dimensões de cada painel: 1000 x 1000 x 40 mm (A x L x E)
• Encaixes em plástico ou em aço inox
• Disponíveis, por pedido, painéis fechados no centro (Art. nº 1MC), que permitem aplicação
   de sinalização (vários símbolos disponíveis por pedido)
• Acabamento suave proporciona limpeza e manutenção fáceis
• Sistema patenteado de encaixe, permite ligação de barreiras extra
• Acessório: base em borracha reciclada, fixa por encaixe, aumenta a estabilidade, em caso
  de montagem de várias barreiras em linha ou perante a presença de vento

1M2 Barreira Simples com encaixes em plástico 1000 1000 40 2,5

2M2 Barreira Dupla com encaixes em plástico 1000 2000 40 5,0

3M2 Barreira Tripla com encaixes em plástico 1000 3000 40 7,5

2M2SS Barreira Dupla com encaixes em aço inox 1000 2000 40 5,0

3M2SS Barreira Tripla com encaixes em aço inox 1000 3000 40 7,5

Artigo nº Descrição Altura Espes.Comp. Peso 
(kg)

Medidas em mm

Art. nº 2M2SS

Painel fechado no centro, com base

SISTEMA MODULAR

Combinação de várias baias, com base (opção) Combinação de baias permite delinear qualquer área

GARANTIA
2 ANOS

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

Acessório:


