
Com o sistema de suspensão universal 
desdobrável, uma placa de aviso no 
carrinho de limpeza pode ser arrumada 
rapidamente. As correntes de barreira, 
simplesmente enganchadas nos ganchos
 fornecidos, expandem 
consideravelmente o alcance de um sinal 
de aviso.

CAVALETES DE SINALIZAÇÃO



SL in mm ME Stk./ME Best.-Nr. PG
600 Stück 1 55170 A88
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CAVALETES DE SINALIZAÇÃO

Material: PVC amarelo
Peso: ca. 0,8 kg
Execução: Dobrável
 com alça  
Disposição de suspensão

Variante  "Risco  de  escorregar":  etiquetada  em  ambos  os 
lados  com  o  símbolo  "Aviso  de 
perigo de escorregar".

 Símbolo de acordo com ASR A1.3 (2013)  e 
DIN EN ISO 7010, W011

Variante "neutra": uma. podem ser identificados individualmente com 
sinais de segurança Ø 200 mm ou SL 200 mm

 

 Área de rotulagem 170/220 x 300 mm

B x H in mm ME Stk./ME Best.-Nr. PG
„Rutschgefahr“ 280 x 580 Stück 1 54325 A52
„Neutral“ 280 x 580 Stück 1 54326 A51

Placa dobrável com aviso do risco de escorregar
Solução interna leve, com economia de espaço e móvel para proteção 
rápida e visível de locais de trabalho, acidentes e perigo. Colocando-o 
diretamente na rota de tráfego, um efeito de sinal máximo é alcançado.
 Ideal para edifícios públicos, supermercados, hospitais, hotéis e 
edifícios de escritórios Composto por tecido de fibra revestido a 
plástico e resistente à abrasão, impresso nos três lados em amarelo / 
preto numa estrutura estável de três pernas. O quadro abre 
automaticamente por um mecanismo de mola. O sinal é dobrado e 
guardado em uma caixa.

O gancho de suspensão prático se 
encaixa na maioria dos carrinhos de 
limpeza comuns.

Sinal de aviso FIX
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B x H in mm ME Stk./ME Best.-Nr. PG
SOLID - Neutral 230 x 590 Stück 1 55733 A44
SOLID - Rutschgefahr 230 x 590 Stück 1 55726 A45
TO OPEN - Neutral 230 x 1040 Stück 1 55735 A50
TO OPEN - Rutschgefahr 230 x 1040 Stück 1 55734 A53

CAVALETES DE SINALIZAÇÃO

Os sinais de aviso são particularmente fáceis de usar, eficientes de 
usar e convencem com um cálculo de custo-benefício. Não existe uma
 maneira mais rápida e menos complicada de lidar com uma situação 
de perigo temporária e indicar a outras pessoas o comportamento 
adequado.

Sinal de aviso SÓLIDO e PARA ABRIR

Material: Polipropileno amarelo
Peso: ca. 0,7 kg (SOLID)
 ca. 1,1 kg (TO OPEN)
Execução:  Dobrável
 com alça
 sistema de suspensão de patente universal
 2 ganchos para correntes penduradas
Variante "Risco de escorregar": rotulada em ambos os lados
Variante "neutra": uma. com sinal de segurança Ø 200 mm

 Áreas de etiquetagem 215 x 155 mm, 210 x 
110 mm e com "PARA ABRIR" 215 x 230 mm
 adicionais

ou  SL  200  mm  podem  ser  identificados individualmente

Áreas de etiquetagem utilizáveis
de aproximadamente 215 x 160 mm, 
210 x 110 mm e com "PARA ABRIR" 
215 x 250 mm adicionais.

Com o sistema de suspensão universal desdobrável, uma placa de aviso
 no carrinho de limpeza pode ser arrumada rapidamente. As correntes 
de barreira, simplesmente enganchadas nos ganchos fornecidos, 
expandem consideravelmente o alcance de um sinal de aviso.



Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W011
Material B x H in mm t in mm Best.-Nr. PG
Kunststoff 210 x 297 1,0 98965 60

B x H in mm Einlegemaß ME Stk./ME Best.-Nr. PG
DIN A4 215 x 299 210 x 297 Stück 1 55952 A15

Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W007
Material B x H in mm t in mm Best.-Nr. PG
Kunststoff 210 x 297 1,0 98959 60

Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W007
Material B x H in mm t in mm Best.-Nr. PG
Kunststoff 210 x 297 1,0 98962 60

CAVALETES DE SINALIZAÇÃO
Sinal de alerta FÁCIL

A rotulagem correta dos sinais de alerta para cada ocasião. A 
etiquetagem pode ser feita com sinais de plástico individuais ou com 
inserções de papel no bolso de inserções disponível separadamente.

Formatos 200 x 300 mm, 210 x 297 mm (A4) 
ou 200 x 200 mm

 ou por bolso de inserção (210 x 297 mm DIN A4)

Solicite corrente de barreira amarela / preta (nº refª. 54401) ou bolsa de inserção 
(nº refª. 55952) separadamente.

Pesot: ca. 1 kg
Execução: Dobrável
 com 
 4 ganchos para correntes penduradas
 um ponto reflexivo Ø 40 mm de cada lado
Rotulagem recomendada: Sinais feitos de plástico de 1 mm 

Material B x H in mm ME Stk./ME Best.-Nr. PG
Polipropileno 295 x 580 Stück 1 55746 A41

Para segurar incrustações de papel.

bolsa para sinal de alerta FÁCIL


