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CORESEACABAMENTOS DE POSTES
Oferecemos umaampla gama de cores e acabamentos para os nossospostes, garantindo que estesse
adaptemaqualquer tipo de aplicação ouambiente.

Disponibilizamos a nossa oferta base de postes cromados, postes de aço inoxidável acetinado e postes de aço
inoxidável brilhante. A nossaoferta base é composta pelas corese acabamentos maiscomuns,mastambémfazemos
acabamentosespeciaisequalquer cor da paleta RAL,mediantesolicitação.

VERMELHO
RAL3020

VERDE
RAL6029

CINZA
RAL7035

INOX
BRILHANTE

AMARELO
RAL1021

PRETO
RAL9005

INOX
SATIN

AZUL
RAL5017

BRANCO
RAL9003

INOX
DOURADO

PERSONALIZAÇÃO
AMANEIRA MAIS EFICAZPARAPROMOVERSUAMARCA

ENTRANÇADO
FINO AZUL

ENTRANÇADO
GROSSO PRETO

ENTRANÇADO
FINO PRETO

ENTRANÇADO
FINO BORDEUS

ENTRANÇADO
GROSSOBRANCO

ENTRANÇADO
FINO VERMELHO

ENTRANÇADO
FINO CREMA

CORESDO CORDÃO

,

,

,

,

,

, ,
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IMPRESSÃO DA FITA
A personalização de fitas é um método muito
eficaz para captar a atenção dos clientes e
transmitir a sua mensagem. Um excelente local
para anunciarpara umaclientela parada.

Osmecanismosdefita para substituiçãodebaixo
custo, permitir-lhe-ão actualizar continuamente
as fitas com mensagens de marketing ou de
patrocinadores. Poderá aplicar textos, gráficos,
mensagenspromoçõescomoseupróprio design.

Temosumavastaexperiência nodesenho
e impressãode fitas, e por issodisponibilizamos
umserviçode designepersonalizações de forma
a criar umaimagemadequada àsnecessidades
e exigências do cliente, complementando o
ambiente onde se encontra e melhorando a
gestãodas filas.

PRETO

BURDEUS

AZUL ESCURO

AMARELO

PRETO
AMARELO

CINZA

VERMELHO

AZUL

FLÚOR

BRANCO
VERMELHO

BRANCO

LARANJA

VERDE

CORES DA FITA

TOPO DO POSTE
Tambémoferecemosapossibilidadedepersonalizar
a tampasuperiordo poste.A suaposição superior
éumlugar muitovisívelpara o utilizador queesteja
numafila de espera, por issoa personalização do
topo de poste é altamente recomendada. Pode
imprimir o logo da sua empresa, umcódigo QR,
umafrase ou umaimagem.

PERSONALIZAÇÃO
AMANEIRA MAIS EFICAZPARAPROMOVERSUAMARCA



8

1. ESCOLHAO MODELO
Veja os nossos catálogos e escolha o poste
separador que mais adequado às suas
necessidades. Nos detalhes de cada modelo
encontrará asopções queoferecem:

Terminaldo poste /Fita
Hátrêstiposde sistemasdefitaedeacabamentos.
Pordefeito, todos ospostestemumencaixe e fita
de fecho rápido.

2. PERSONALIZA A FITA
Em função do modelo que escolheu, terá de
escolhar umacor para a fita,cordãooucorrente.

fecho rápido
mais comum, a fita termina com um
encaixe para o outro poste ou para
encaixar numterminalde parede.

fecho de segurança
inclui umbotão de segurança para
reforçar e segurar o encaixe da fita
no poste seguinte.

fecho antipânico
peça fixa ancorada à parede onde
é colocado o fimda fita que sai do
poste.

terminal semfita
um poste sem fita, serve para
encaixar as fitas de outrospostes.

VERMELHO
RAL3020

VERDE
RAL6029

AMARELO
RAL1021

PRETO
RAL9005

AZUL
RAL5017

INOX
BRILHANTE

INOX
SATIN

BRANCO
RAL9003

CINZA
RAL7035

INOX
DOURADO

AMARELO PRETO
AMARELO

PRETO
AMARELO

BRANCO
VERMELHO

BRANCO
VERMELHO

PRETO LARANJACINZA VERMELHOBRANCO

FLÚOR MARINOVERDE BORDEUSAZUL

PERSONALIZAÇÃO
PASSOSASEGUIR

Cores e acabamentos do poste
Cada modelo oferece diferentescores da gama
RALassim como vários tipos de acabamento.
Paraoutros acabamentos ou pedidos especiais,
consulte-nos.

Largurada fita
Os modelos com fita oferecem diferentes
comprimentos, em função da capacidade do
poste, de forma a garantir a maior estabilidade
possível.A altura da fita é semprede 5cm.

Personalizaçãode fita
-Envie-noso logotipo ou imagemvectorizado em
formato .ai, .cdr ou .pdf juntamentecomas cores
a imprimirda gama Pantone.

-Aimpressãodo logotipo ou imagempode fazer-
se emuma face ou nas duas faces da fita, sem
nenhumcustoadicional. Na impressãonasduas
faces da fita, não pode no entanto sobrepor-se
entre si, ou seja, temde deixar-se algum espaço
entreoslogos

ENTRANCADO
FINOAZUL

, ENTRANCADO
FINO BORDEUS

, ENTRANCADO
FINO CREMA

, ENTRANCADO
FINO VERMELHO

,ENTRANCADO
FINO PRETO

,

ENTRANCADO
GROSSOBRANCO

,ENTRANCADO
GROSSO PRETO

,
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PERSONALIZAÇÃO
PASSOSASEGUIR

- Preparamoso design e imagemda fita através
de umamaquete para que o cliente confirme a
imagemantesda impressão.

- Imprimimosa fita através de sublimação, que
é o método commaior qualidade de imageme
durabilidade ao longo do tempo

3. PERSONALIZA O TOPO
O topo do poste é produzido emPVCbranco e
dado que é umlocal muito visível a quempassa
ou está numafila de espera, disponibilizamos a
suapersonalização.

Paraa personalização da capa, sóprecisaremos
do logotipo ouda imagememalta resolução (se
já tivermoso logotipo para a personalização da
fita, não seránecessário).O diâmetroé de 5 cm.

4. MAIS OPÇÕES

Vinil
Tambémoferecemos a opção de personalizar
o poste com vinil removível. Se nos enviar a
ilustração vectorizada da imagem ou logotipo,
podemoscoloca-la numposte.

Impressãoda placa
A placa é um suporte rígido com informação
impressade interessepara o transeunte:Umsinal,
um pictograma, um texto, uma imagem, etc. É
compatível comosporta-cartazes, comosuporte
de parede eo suportepara postes.

Lona de banner
O Banner é o modelo que nos permite separar
espaços comumalona estendida entre2 postes.
A Lonamicroperfurada permite a impressão de
imagens e logos, ilustrações ou outras imagens
vectorizadas.

Ovinilaplicado nospostesvai-
sedeteriorando como tempo
e com o desgate próprio do
seu uso, pelo que sugerimos
a sua aplicação apenas em
eventostemporários.

Sedesejarpode imprimirnela
o que pretende, e também
colocamos à sua disposição
uma carta de pictogramas
maiscomuns,para que possa
eleger o mais adequdo às
suasnecessidades.
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NOSSAS BASES
BASESESUASCARACTERÍSTICAS

LIMIT
BASECOM BORRACHA
PROTECTORADO SOLO
Basemetálica com acabamentos de qualidade
para um maior tempo de vida. A borracha
protectoraevitaqualquer rachaduranasuperfície.

Medidas: 35 cmø / 1 cm↕

ECO
BASECOM BORRACHA
PROTECTORADO SOLO
Basemetálica com acabamentos de qualidade
para um maior tempo de vida. A borracha
protectoraevitaqualquer rachaduranasuperfície.

Medidas: 35 cmø / 1 cm↕

FIX
BASEMETÁLICA AFIXADA
NO SOLO
Base metálica afixada ao solo através de
parafusos.Garante umagrande estabilidade do
poste.

Medidas: 25 cmø / 1 cm↕
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NOSSAS BASES
BASESESUASCARACTERÍSTICAS

MAGNETIC
POSTEE BASEREMOVÍVEIS
COM UM ÍMAN
Base que possui uma placa magnética que é
aparafusada à superfície e ao poste. Outra
opção para garantir a estabilidade do poste.

Medidas: 25 cmø / 1 cm↕

MAX
BASEEMPILHÁVELPARA UMA
MELHOR ARRUMAÇÃO
Baseplástica e apenas disponível emcor preta.
O seu design permite armazenar as bases
empilhando-aspara optimizar o espaço.

Medidas: 35 x 40 cm



12



13

Postesde fita retráctil,
postes de cordão e banners
para separaçãode espaços

COLEÇÃO
GERAL
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·Concepção e força
·O modelo econômico
·Fita extensível customizável
·Basecomprotecção de cortiça
·Podesercombinado comacessórios

prata
preto
personalizado

fecho rápido
fecho segurança
fechoantipânico

2 metros
3 metros

azul
vermelho
preto
personalizada

LONGO FITA TERMINAL CORESDA FITA CORESPOSTEEBASE

ECO FITA
RETRÁCTIL´

95 cm
35 cmø
1 cm↕
8 kg
7 cmø

alto
base

peso
tubo

ECO
CARACTERÍSTICAS´
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ECO
FITARETRATIL´
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·Resistênciae estabilidade
·Modelo de referência
·Baseultrafina
·Personalizável
·Máximaestabilidade
·Basecomprotecção de cortiça
·Postee base fabricados emaço

45 cm
35 cmø
1 cm↕
7 kg
7 cmø

alto
base

peso
tubo

95 cm
35 cmø
1 cm↕
11 kg
7 cmø

alto
base

peso
tubo

95 cm
35 cmø
1 cm↕
11 kg
7 cmø

alto
base

peso
tubo

LIMIT

LIMITMINI LIMIT BASIC LIMIT DUAL

FITA
RETRÁCTIL´

CARACTERÍSTICAS´CARACTERÍSTICAS´ CARACTERÍSTICAS´

amarelo
azul
verde
vermelho
prata
preto
inox
inoxbrilhante
dourado
personalizado

fecho rápido
fecho segurança
fechoantipânico
final semfita

3 metros
3,7 metros

amarelo
azul
azul marinho
verde
bordeus
vermelho
laranja
branco
cinza
preto
fluor
personalizada

LONGO FITA TERMINAL CORESDA FITA CORESPOSTEEBASE
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LIMIT
FITARETRATIL´
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·Concepção eergonomiapor excelência
·Modelo empilhável
·Personalizável
·Podesercombinado comacessórios ·
Máximaestabilidade
·Basecomfundição de metais
·Basecomprotecção de cortiça

MAX

95 cm
35 x 40 cm
11 kg
7 cmø

alto
base
peso
tubo

MAX

FITA
RETRÁCTIL´

CARACTERÍSTICAS´

amarelo
azul
verde
vermelho
prata
preto
inox
inoxbrilhante
dourado
personalizado

fecho rápido
fecho segurança
fechoantipânico
final semfita

3 metros amarelo
azul
azul marinho
verde
bordeus
vermelho
laranja
branco
cinza
preto
fluor
personalizada

LONGO FITA TERMINAL CORESDA FITA CORESPOSTEEBASE
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MAX
FITARETRATIL´
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·Resistênciae estabilidade
·Modelo fixo
·Amplagama de opções de configuração
·Personalizável
·Podesercombinado comacessórios
·Máximaestabilidade
·Postee base fabricados emaço

FIX

95 cm
25 cmø
1 cm↕
4 kg
7 cmø

alto
base

peso
tubo

FIX

FITA
RETRÁCTIL´

CARACTERÍSTICAS´

amarelo
azul
verde
vermelho
prata
preto
inox
inoxbrilhante
dourado
personalizado

fecho rápido
fecho segurança
fechoantipânico
final semfita

3 metros
3,7 metros

amarelo
azul
azul marinho
verde
bordeus
vermelho
laranja
branco
cinza
preto
fluor
personalizada

LONGO FITA TERMINAL CORESDA FITA CORESPOSTEEBASE
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FIX
FITARETRATIL´
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·O modelo magnético
·Posteremovível com ímã
·Opções de configuração extensas
·Podesercombinado comacessórios
·Personalizável
·Máximaestabilidade
·Postee base fabricados emaço

MAGNETIC

MAGNETIC

95 cm
25 cmø
1 cm↕
4 kg
7 cmø

alto
base

peso
tubo

FITA
RETRÁCTIL´

CARACTERÍSTICAS´

amarelo
azul
verde
vermelho
prata
preto
inox
inoxbrilhante
dourado
personalizado

fecho rápido
fecho segurança
fechoantipânico
final semfita

3 metros
3,7 metros

amarelo
azul
azul marinho
verde
bordeus
vermelho
laranja
branco
cinza
preto
fluor
personalizada

LONGO FITA TERMINAL CORESDA FITA CORESPOSTEEBASE
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MAGNETIC
FITARETRATIL´
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·Modelo muralbásico
· Ideal para fechar corredores
·Substituiçãorápida do carretel
·Combináveis coma terminal muralepostes
·Feito commateriais resistentes
·Projetadopara usodiário intensivo

MURBASIC ELEMENTO
MURAL

12 cm
7 cmø
0,5 kg

alto
base
peso

MUR BASIC
CARACTERÍSTICAS´

pretofecho rápido
fecho segurança
fechoantipânico
final semfita

3 metros
3,7 metros

amarelo
azul
azul marinho
verde
bordeus
vermelho
laranja
branco
cinza
preto
fluor
personalizada

LONGO FITA TERMINAL CORESDA FITA CORESPOSTEEBASE
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MURBASIC
ELEMENTOMURAL
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·Modelo muralsólido eestável
· Ideal para fechar corredores
·Substituiçãorápida do carretel
·Combináveis coma terminal muralepostes
·Feito commateriais resistentes
·Projetadopara usodiário intensivo

MURSTANDARD ELEMENTO
MURAL

12 cm
12 cmø
1 kg

alto
base
peso

MUR STANDARD
CARACTERÍSTICAS´

pretofecho rápido
fecho segurança
fechoantipânico
final semfita

5 metros
7 metros

amarelo
azul
azul marinho
verde
bordeus
vermelho
laranja
branco
cinza
preto
fluor
personalizada

LONGO FITA TERMINAL CORESDA FITA CORESPOSTEEBASE
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MURSTANDARD
ELEMENTOMURAL
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·Modelo de parede fixo
· Ideal para fechar corredores
·Substituiçãorápida do carretel
·Combináveis coma terminal muralepostes
·Feito commateriais resistentes
·Projetadopara usodiário intensivo

MUR FIX ELEMENTO
MURAL

12 cm
12 cmø
0,5 kg

alto
base
peso

MUR FIX
CARACTERÍSTICAS´

pretofecho rápido
fecho segurança
fechoantipânico
final semfita

3 metros
3,7 metros

amarelo
azul
azul marinho
verde
bordeus
vermelho
laranja
branco
cinza
preto
fluor
personalizada

LONGO FITA TERMINAL CORESDA FITA CORESPOSTEEBASE
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MURFIX
ELEMENTOMURAL
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·Modelo muralcomdupla fita
· Ideal para fechar corredores
·Substituiçãorápida do carretel
·Combináveis coma terminal muralepostes
·Feito commateriais resistentes
·Projetadopara usodiário intensivo

MURDUAL ELEMENTO
MURAL

43 cm
7 cmø
2 kg

alto
base
peso

MUR DUAL
CARACTERÍSTICAS´

pretofecho rápido
fecho segurança
fechoantipânico
final semfita

3 metros
3,7 metros

amarelo
azul
azul marinho
verde
bordeus
vermelho
laranja
branco
cinza
preto
fluor
personalizada

LONGO FITA TERMINAL CORESDA FITA CORESPOSTEEBASE
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MURDUAL
ELEMENTOMURAL
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POST

90 cm
35 cmø
1 cm↕
6 kg
5 cmø

alto
base

peso
tubo

·Económicoeelegante
·Modelo de cordão económico
·Cordão comtratamentoanti-uv
·Feito commateriais resistentes
·Projetadopara usodiário intensivo

POST

CARACTERÍSTICAS´

prata
preto

prata
preto

1,5 metros cordão fino azul
cordão fino bordeus
cordão fino creme
cordão fino preto
cordão fino vermelho
cordão grossobranco
cordão grossopreto

TERMINAL CORESPOSTEEBASELONGO CORDÃO CORESCORDÃO

POSTE
DECORDÃO
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POST
POSTEDECORDÓN
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·Elegante e clássico
·Baseultrafina
·Coroa multidimensional
·Cordão comtratamentoanti-uv
·Basecomprotecção de cortiça
·Feito commateriais resistentes
·Projetadopara usodiário intensivo

DESIGN

DESIGN

90 cm
35 cmø
1 cm↕
9 kg
5 cmø

alto
base

peso
tubo

CARACTERÍSTICAS´

prata
preto
cromado
dourado
personalizado

cromado
dourado

2 metros cordão fino azul
cordão fino bordeus
cordão fino creme
cordão fino preto
cordão fino vermelho
cordão grossobranco
cordão grossopreto

TERMINAL CORESPOSTEEBASELONGO CORDÃO CORESCORDÃO

POSTE
DECORDÃO
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DESIGN
POSTEDECORDÓN
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DESIGNMAX

90 cm
35 x 40 cm
9 kg
5 cmø

alto
base
peso
tubo

·Elegante e clássico
·Basedeplástico comdesignempilhável
·Coroa multidimensional
·Cordão comtratamentoanti-uv
·Feito commateriais resistentes
·Projetadopara usodiário intensivo

DESIGNMAX

CARACTERÍSTICAS´

prata
preto
cromado
dourado
personalizado

cromado
dourado

2 metros cordão fino azul
cordão fino bordeus
cordão fino creme
cordão fino preto
cordão fino vermelho
cordão grossobranco
cordão grossopreto

TERMINAL CORESPOSTEEBASELONGO CORDÃO CORESCORDÃO

POSTE
DECORDÃO
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DESIGNMAX
POSTEDECORDÓN
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1,5 metros

LONGO LONA

branco
preto
personalizada

CORESDA LONA

prata
preto

CORESPOSTEEBASE

·Lonaresistente e customizável
·Espaçosde limitação ajustáveis
·Baseultrafina
·Fácil montagemedesmontagem
·Basecomprotecção de cortiça
·Lonaacrílica customizável
·Feito commateriais resistentes
·Projetadopara usodiário intensivo

BANNER LIMITADOR
DEESPAÇOS

BANNER CAFE

95 cm
35 cmø
20 kg
5 cmø

alto
base
peso
tubo

BANNERMAXI

190 cm
35 cmø
35 kg
5 cmø

alto
base
peso
tubo

CARACTERÍSTICAS´ CARACTERÍSTICAS´
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BANNER
LIMITADORDE ESPAÇOS
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·O complementopara a indicação correta
·Formatodo indicador A4
·Sólido eelegante
·Sinal de inclinação ajustável
·Orientável360º
·Feito de metal

PORTA-FOLHASBASIC

BASICA4 VERTICAL

40 cm
22 cm
0,5 kg

alto
base
peso

PASTAA4 VERTICAL

alto 29,7 cm
base 21 cm

BASICA4 HORIZONTAL

35 cm
31 cm
0,5 kg

alto
base
peso

PASTAA4 HORIZONTAL

alto 21 cm
base 29,7 cm

CARACTERÍSTICAS´ CARACTERÍSTICAS´

ACESSÓRIOS´
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PORTA-FOLHAS ECO

ECOA4 VERTICAL

40 cm
22 cm
0,5 kg

alto
base
peso

ECOA4 HORIZONTAL

35 cm
31 cm
0,5 kg

alto
base
peso

ECOA3 VERTICAL

50 cm
31 cm
1 kg

alto
base
peso

ECOA3 HORIZONTAL

48 cm
43 cm
1 kg

alto
base
peso

·O complementopara a indicação correta
· Indicador formatoA4 eA3
·Sólido eelegante
·O modelo econômico
·Feito de metal

PASTAA4 VERTICAL

alto 29,7 cm
base 21 cm

PASTAA3 VERTICAL

alto 42 cm
base 29,7 cm

PASTAA4 HORIZONTAL

alto 21 cm
base 29,7 cm

PASTAA3 HORIZONTAL

alto 29,7 cm
base 42 cm

CARACTERÍSTICAS´ CARACTERÍSTICAS´ CARACTERÍSTICAS´ CARACTERÍSTICAS´

ACESSÓRIOS´
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·Transportepara transportar postos
·Comrodaspara fácil transporte
·Até 10 postes
·Metálico prateado
·Grande funcionalidade

CARRINHO

prata

CORESDO CARRINHO

CARRINHO

110 cm
90 x180 cm
40 kg

alto
base
peso

CARACTERÍSTICAS´

ACESSÓRIOS´
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ACESSÓRIOS´

inox
dourado
personalizado

CORES

preto

CORES

7,2cm
4 cm
0,8 cm
0,04 kg

alto
base
fondo
peso

5 cm
3,5 cm
3,5 cm
0,1 kg

alto
base
fondo
peso

preto
personalizado

CORES

35 cm
20 cm
1 kg

alto
base
peso

RODAS
·Permitetransportar facilmente ospostes
·O complementodiscretoe eficaz
· Instalação fácil

TERMINALMURALPARACORDAO
·O complementomuralde cordão
·Discreto e a máximaresistência
· Instalação fácil

TERMINALMURAL PARAFITARETRÁTIL
·O complementomuralpara a fita retrátil
·Discreto e a máximaresistência
· Instalação fácil

´

CARACTERÍSTICAS´

CARACTERÍSTICAS´

CARACTERÍSTICAS´





Postesde separação sólidos,
robustos e altamente visíveis para a
delimitação emambientesindustriais.

COLEÇÃO
INDUSTRIAL
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O nosso forte é a personalização completa, com o objetivo de
tornar o nossoproduto o seutambém.

1.Selecione o produto desejado da ampla gama que Dlimit
lheoferece.

2.Personalize a cor do tubo e a base atravésda gama de
cores RAL.

3.Personalização da fita; possibilidade de escolher a cor
dentro da gama PANTONE, bem como imprimir qualquer tipo de
mensagem,sejaumamarca,umlogotipo, publicidade...

As fitas impressas com tintas digitais permitem-lheobter espaço
publicitário que pode vender num local onde os clientes irão
permanecerparados. O usode fitaséummétodomuitoeficaz para
captar a atenção dos clientes e transmitir as suasmensagens.Um
lugar excepcional para anunciarpara umaclientela parada.

Os sistemasde fita para reposição de baixo custo permitem-lhe
actualizar continuamenteas fitas commensagensde marketing ou
de patrocinador.

As fitas impressascom tintas digitais estão disponíveis numavasta
gama de produtos Dlimit que usam fitas retrácteis shrink. Poderá
aplicar textos, gráficos, mensagense promoções comseupróprio
designaos seusprodutosde gestão de filas.

O serviço de fitas impressascomtintasdigitaisoferecemos as
seguintesvantagens:

-Reproduçãode impressãode alta qualidade
- Imprimecomtintasduráveis que não branqueiam
-Alto grau de permanência
- Possibilidade de impressão em várias cores semalteração de
preço
-Possibilidade de imprimir emumaou nasduas faces
-Possibilidade de optar mais tarde pela impressão frente e verso
gratuitamente
- Podemosincluir no serviço o design de gráficos adaptados às
suasnecessidades
- Prazosde entrega curtos: 1 semanaa partir da aprovação do
desenhoartístico

Temos uma vasta experiência em design de fitas e,
portanto, oferece umserviço de design para preparar desenhos
de arte personalizados, garantindo que seu design não apenas
complemente seuambiente, mastambémmelhore o seusistemade
gestãode filas.

Impressõesfrente e verso:
Devido apossíveisproblemasde transparência, recomendamos
enfaticamenteque,seoptar pela impressãofrenteeverso,opte por
umdesenhode espaço anversoversusespaço vazio emvezde um
desenho anversoversusfrente. A impressãonão sedeve sobrepôr
na frentee noversoda fita.

Nota: Semesmoassimdecidir optar por uma impressão “anverso
versusanverso”, a Dlimit não será responsável pelos problemas de
transparência.

Formatode arquivo: Corel, Illustrator, PDFvector

PERSONALIZAÇÃO
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·Postecomfita retrátil
· Ideal para espaços interiores industriais
·Baseultrafina e resistente
·Substituiçãorápida do carretel
·Basecomprotecção de cortiça
·Feitacommateriais robustosdemetal
·Projetadopara usodiário intensivo

INDUSTRY USO
INDUSTRIAL

INDUSTRY

95 cm
35 cmø
1 cm↕
8 kg
7 cmø

alto
base

peso
tubo

CARACTERÍSTICAS´

amarelo
vermelho

fecho rápido
fecho segurança
final semfita

3,7 metros amarelo -preto
vermelho-branco

LONGO FITA TERMINAL CORESDA FITA CORESPOSTEEBASE
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INDUSTRY
USO INDUSTRIAL
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CHAIN

95 cm
35 cmø
1 cm↕
5 kg
3 cmø

alto
base

peso
tubo

·Posteindustrial comcadeia
·Forte e estável
·Baseultrafina e resistente
·Separação de áreaspúblicaseprivadas
·Cadeia de plástico resistente
·Basecomprotecção de cortiça
·Feitacommateriais robustos
·Projetadopara usodiário intensivo

CHAIN USO
INDUSTRIAL

por metros

LONGO CADEIA

amarelo -preto
vermelho-branco

CORESCADEIA

amarelo
vermelho

CORESPOSTEEBASE

CARACTERÍSTICAS´
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CHAIN
USO INDUSTRIAL
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·Conepara a delimitação de áreasperigosas
·Parapavimentosescorregadios ou emconstrução
·Combinável comacessórios
·Customizável

SAFETY USO
INDUSTRIAL

SAFETY

alto 90 cm
base 45 x 45 cm
peso 7 kg

CARACTERÍSTICAS´

amarelo -preto
vermelho-branco

fecho rápido
fecho segurança
final semfita

3,7 metros amarelo -preto
vermelho-branco

LONGO FITA TERMINAL CORESDA FITA CORESPOSTE
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SAFETY
USO INDUSTRIAL
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·Complementopara Safety
·Combinável comacessórios
·Delimitador de espaços industriais
·Customizável

CONE USO
INDUSTRIAL

CONE

21 cm
8,5 cmø
0,6 kg

alto
base
peso

CARACTERÍSTICAS´

amarelo -preto
vermelho-branco

fecho rápido
fecho segurança
final semfita

5 metros amarelo -preto
vermelho-branco

LONGO FITA TERMINAL CORESDA FITA CORESPOSTE
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CONE
USO INDUSTRIAL
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·Modelo muralbásico
· Ideal para fechar corredores
·Substituiçãorápida do carretel
·Combináveis coma terminal muralepostes
·Feito commateriais resistentes
·Projetadopara usodiário intensivo

WALLBASIC ELEMENTO
MURAL

12 cm
7 cmø
0,5 kg

alto
base
peso

WALLBASIC
CARACTERÍSTICAS´

pretofecho rápido
fecho segurança
final semfita

3 metros
3,7 metros

amarelo -preto
vermelho-branco

LONGO FITA TERMINAL CORESDA FITA CORESPOSTE
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WALLBASIC
ELEMENTOMURAL
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·Modelo muralsólido eestável
· Ideal para fechar corredores
·Substituiçãorápida do carretel
·Combináveis coma terminal muralepostes
·Feito commateriais resistentes
·Projetadopara usodiário intensivo

WALLSTANDARD ELEMENTO
MURAL

12 cm
12 cmø
1 kg

alto
base
peso

WALLSTANDARD
CARACTERÍSTICAS´

pretofecho rápido
fecho segurança
final semfita

5 metros
7 metros

amarelo -preto
vermelho-branco

LONGO FITA TERMINAL CORESDA FITA CORESPOSTE
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WALLSTANDARD
ELEMENTOMURAL
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·Modelo muralfixo
· Ideal para fechar corredores
·Substituiçãorápida do carretel
·Combináveis coma terminal muralepostes
·Feito commateriais resistentes
·Projetadopara usodiário intensivo

WALL FIX ELEMENTO
MURAL

10 cm
10 cmø
0,5 kg

alto
base
peso

WALLFIX
CARACTERÍSTICAS´

pretofecho rápido
fecho segurança
final semfita

3 metros
3,7 metros

amarelo -preto
vermelho-branco

LONGO FITA TERMINAL CORESDA FITA CORESPOSTE
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WALLFIX
ELEMENTOMURAL
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·Modelo muralcomfita dupla
· Ideal para fechar corredores
·Substituiçãorápida do carretel
·Combináveis coma terminal muralepostes
·Feito commateriais resistentes
·Projetadopara usodiário intensivo

WALLDUAL ELEMENTO
MURAL

12 cm
12 cmø
1 kg

alto
base
peso

MUR STANDARD
CARACTERÍSTICAS´

pretofecho rápido
fecho segurança
final semfita

3 metros
3,7 metros

amarelo -preto
vermelho-branco

LONGO FITA TERMINAL CORESDA FITA CORESPOSTE
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WALLDUAL
ELEMENTOMURAL
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PORTA-FOLHAS ECO

ECOA4 VERTICAL

40 cm
22 cm
0,5 kg

alto
base
peso

ECOA4 HORIZONTAL

35 cm
31 cm
0,5 kg

alto
base
peso

ECOA3 VERTICAL

50 cm
31 cm
1 kg

alto
base
peso

ECOA3 HORIZONTAL

48 cm
43 cm
1 kg

alto
base
peso

·O complementopara a indicação correta
· Indicador formatoA4 eA3
·Sólido eelegante
·O modelo econômico
·Feito de metal

PASTAA4 VERTICAL

alto 29,7 cm
base 21 cm

PASTAA3 VERTICAL

alto 42 cm
base 29,7 cm

PASTAA4 HORIZONTAL

alto 21 cm
base 29,7 cm

PASTAA3 HORIZONTAL

alto 29,7 cm
base 42 cm

CARACTERÍSTICAS´ CARACTERÍSTICAS´ CARACTERÍSTICAS´ CARACTERÍSTICAS´

ACESSÓRIOS´
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preto

CORES

7,2cm
4 cm
0,8 cm
0,04 kg

alto
base
fondo
peso

TERMINALMURAL
PARA FITA RETRÁTIL
·O complementomuralpara a fita retrátil
·Discreto e a máximaresistência
· Instalação fácil

RODAS
·Permitetransportar facilmente ospostes
·O complementodiscretoe eficaz
· Instalação fácil

preto
personalizado

CORES

35 cm
20 cm
1 kg

alto
base
peso

CONO
·Conepara delimitação de espaços industriais
·Robustoe resistente
·Atractivo nomeioenvolvente

laranja

CORES

75 cm
40 cm
5,7 kg

alto
base
peso

SAFETY
·Conepara a delimitação de espaçosperigosos
·Robustoe resistente
·Atractivo nomeioenvolvente

amarelo

CORES

95 cm
27 cm
7 kg

alto
base
peso

CARACTERÍSTICAS´ CARACTERÍSTICAS´

CARACTERÍSTICAS´ CARACTERÍSTICAS´

ACESSÓRIOS´

´





Delimitadores elegantes e simples
desenhadosespecialmente para
museusegalerias

COLEÇÃO
LINE
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·Elementometálico delimitador
·Cordão semi-elástico
· Ideal para zonasde separação e indicação pedonal
·Disponível tambémnamontagemnaparede

45 cm
35 cmø
1 cm↕
6 kg
2,5 cmø

alto
base

peso
tubo

90 cm
35 cmø
1 cm↕
8 kg
2,5 cmø

alto
base

peso
tubo

90 cm
35 cmø
1 cm↕
8 kg
2,5 cmø

alto
base

peso
tubo

LINE MUSEUS&
GALERIAS

LINEMINI LINEBASIC LINE DUAL
CARACTERÍSTICAS´CARACTERÍSTICAS´ CARACTERÍSTICAS´

vermelho
branco
cinza
preto

prata
preto
branco
inox satin

CORESPOSTEEBASECORESCORDÃO
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LINE
MUSEUS&GALERIAS
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·Elementometálico delimitador
·Embutidono chão
·Cordão semi-elástico
· Ideal para zonasde separação e indicação pedonal
·Disponível tambémnamontagemnaparede

45 cm
10 cmø
2 kg
2,5 cmø

alto
base
peso
tubo

90 cm
10 cmø
3 kg
2,5 cmø

alto
base
peso
tubo

90 cm
10 cmø
3 kg
2,5 cmø

alto
base
peso
tubo

LINE FIX MUSEUS&
GALERIAS

LINEFIX MINI LINEFIX BASIC LINEFIX DUAL
CARACTERÍSTICAS´CARACTERÍSTICAS´ CARACTERÍSTICAS´

vermelho
branco
cinza
preto

prata
preto
branco
inox satin

CORESPOSTEEBASECORESCORDÃO
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LINEFIX
MUSEUS&GALERIAS
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·Elementometálico delimitador
·Cordão semi-elástico
· Ideal para zonasde separação e indicação pedonal
·Disponível tambémnamontagemnaparede

LINEMAX MUSEUS&
GALERIAS

LINEBASIC

90 cm
35 cmø
1 cm↕
10 kg
3 cmø

alto
base

peso
tubo

LINEMAX
CARACTERÍSTICAS´

vermelho
branco
cinza
preto

prata
preto
branco
inox satin

CORESPOSTEEBASECORESCORDÃO
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LINEMAX
MUSEUS&GALERIAS
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CORDAO ELÁSTICO
·Corda elástica a metro
·Elásticocomalta tenacidade
·Delimitação simples

TERMINALMURAL
·O acessóriode parede pode sercombinado comtodososmodelos
·Fácil instalação
·Máxima consistência

PORTA-FOLHASLINE
·O complementopara umaindicação correcta
· Indicador de formatoA4
·Sólido eelegante
· Inclinação do porta-folhas regulável
·Orientação360º
·Fabricado emmetal

LINEA4 VERTICAL

40 cm
22 cm
0,5 kg

alto
base
peso

LINEA4 HORIZONTAL

35 cm
31 cm
0,5 kg

alto
base
peso

PASTAA4 VERTICAL&HORIZONTAL

alto 29,7 cm
base 21 cm

21 cm
29,7 cm

alto
base

prata
preto
branco
inox satin

CORES

0,8 cm
0,8 cmø
0,05 kg

fondo
base
peso

25 cm
6 mmø

comprimento
largura

vermelho
branco
cinza
preto

CORES

CARACTERÍSTICAS´ CARACTERÍSTICAS´

CARACTERÍSTICAS´

CARACTERÍSTICAS´

ACESSÓRIOS´

´


