STOPPER

COLUNAS DE BARREIRAS
FITA AUTOMÁTICA

A solução ideal para facilitar a
movimentação e gestão de grandes
fluxos de pessoas. A linha Stopper
inclui colunas personalizáveis de
alta qualidade com mecanismo de
fita. Mas isso não é tudo: nossa linha
inclui postes de parede, com base
resselável, postes com base
magnética, postes de corda e muito
mais! Com as nossas barreiras, de
design e inovação unem-se para dar
um estilo único, refinado
e requintado!

STOPPER

COLUNAS DE BARREIRAS

STOPPER
TR AN SP ORTE R
COLUNAS DE GESTÃO DE
FILAS
O Stopper Transporter impressiona e
chama a atenção graças ao seu
formato moderno e requintado.
Existem muitos novos acabamentos
projetados para os postes: alumínio
anodizado prateado, alumínio polido
com efeito cromado, alumínio com
efeito aço inoxidável escovado e
alumínio pintado de preto fosco. Tudo
para dar aos seus espaços um efeito
único e elegante.
Também disponível uma vasta gama
de fitas, também personalizáveis.
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A TRANSPORTER CROMADO

nastro
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STPINOXSRE

preto
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STPCMRE

preto
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STPINOXSSW

vermelha
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STPCMSW

vermelha

3

STPINOXSBL

azul
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STPCMBL

azul
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STPINOXSYSW

amare-preto
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STPCMYSW

amare-preto

verm-branco

10 STPCMREB

verm-branco

5

STPINOXSREB

A TRANSPORTER ALUMÍNIO

nastro

1pc

A TRANSPORTER PRETO OPACO

nastro

11 STPARRE

preto

16 STPSWRE

preto

12 STPARSW

vermelha

17 STPSWSW

vermelha

13 STPARBL

azul

18 STPSWBL

azul

14 STPARYSW

amare-preto

19 STPSWYSW

amare-preto

15 STPARREB

verm-branco

20 STPSWREB

verm-branco

1pc

1pc

INFO
65mm

2.60mt (max. 3mt)

970mm

950mm

5mm

15mm

330mm

O Stopper Transporter é composto por um poste de 950 mm de altura, com sistema de engate e desengate da caixa embutida. A
base redonda é composta por uma tampa de ABS em 4 acabamentos, uma base de ferro pintada de preto e almofadas de feltro
estabilizadoras.

STOPPER
T R A N S P O R T ER
G I R ATÓRIO
COLUNA COM CABEÇA
ROTATIVA
Stopper Transporter oferece-lhe a
possibilidade de gerir grandes fluxos
de pessoas .... com uma engrenagem
extra: o mecanismo giratório da
cassete do rolo de fita permite-lhe
rodar e posicionar os seus limites
exatamente onde quiser! Qualidade,
fiabilidade e inovação: estas são as
características do nosso Stopper
Transporter giratório!

360°

1

2 Componente parte A in alluminio grezzo, realizzato al tornio - Ø 65,2x18,5mm

3 Componente parte C - Cuscinetto cod. 6201 ZZ - 32x12x10mm
CUSCINETTO

4 Componente parte B in alluminio grezzo, realizzato al tornio
Ø 65,2x19,5mm

A cassete do Stopper Transporter está equipada com 3 convites e uma fita. A caixa, como mencionado, pode
fazer um movimento sobre si mesma de até 360°. Este movimento confere à coluna uma ampla versatilidade.
Fitas disponíveis em diferentes cores e possibilidades de personalização. Componha o seu Stopper Transporter
giratório como quiser: terá a possibilidade de escolher entre 4 acabamentos para o poste (efeito inox escovado,
preto mate, alumínio anodizado cromado e prata) e 2 tipos Basic . Um estático e um magnético.

2
4

BASE ESTATICA

13

BASE
MAGNETICA

tampa com furo roscado M8 projetado para montar todos os
acessórios

a fita é rebobinada com a mesma velocidade do início ao fim,
graças à peça projetada para segurar todo o comprimento da
fita

o sistema de freio, integrado no mecanismo, ajusta a ação dos
freios de acordo com a velocidade de rotação da bobinadeira
de fita
o gancho de segurança especial da rolha se encaixa em cada
conexão do mecanismo e evita que a fita se solte.

a mola, feita especialmente para o mecanismo do batente, é
plana e de aço com cantos arredondados.
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A STOPPER 360° TUBO

acabamento

1

S360TUBINOXS

inox escovado

2

S360TUBCM

cromado

3

S360TUBAR

aluminio anodizado

N
PRO EW
DUC
T
acabamento

4 S360TUBSW

5

6

preto opaco

A BASE ESTATICA

7
8
SCHEDA TECNICA
basi e cassetta
360°

5

BPABSINOXS

inox escovado

6

BPABSCM

cromado

Base STATICA
7 BPABSAR
definita statica perchè rappresneta il nostro standard di prodotto,
8 BPABSSW
per realizzare una colonnina eliminacode.

9

11

preto opaco
1

12

4 vite M16x50mm testa piana svasata e esagono incassato

acabamento

2

cromado
aluminío anodizado
pretro opaco
placa com biadesivo

3

13 BPAISI430BIA

A STOPPER 360° NASTRO*
preto

15 STGN12065SRT

vermelho

2

3 20 magneti
NS Ø 20x3mm.
base
estatica

3

5

cassetta 360°
com meccanismo
integrado

azul

grazie alla nuova
magnetica potrai realizzare percorsi
ben definiti con
amare-preto
17 base
STGH12065YB
le nostre colonnina eliminacode, aumentado di gran lunga la tenuta al suolo.
verm-branco
18 STGH12065WR
1 copertura estetica disponibile nelle 4 finiture: argento satinato, effetto cromo,
*fita
personalizada
a pedido
verniciato nero
satinato
e inox spazzolato.
2 piastra realizzata in ferro zincato con bordo spazzolato Ø180x10mm ( circa 2 Kg ).

1

4

4
acabamento

14 STGN12065SSW
16 STGN12065SBL
Base MAGNETICA

INFO

6

base magnetica

4 Base magnetica AISI 430 SB + PVC SP.1,5MM-finitura/spazzolato
scotch brite ( Ø180x1,5mm ).
5 biadesivo Ø175x0,4mm; HYPERJOINT H9004
6 vite M16x50mm testa piana svasata e esagono incassato

Cassetta 360° con meccanismo integrato
in abbinamento alla base magnetica potrai acquistare la cassetta rotante, che ti
permetterà di disporre il nastro in ogni direzione.
1 profilo estruso,tubo Ø 65 mm, in lega di alluminio 6060 EN573-3, 4 finiture disponibili,
anodizzato argento, verniciato nero satinato, brillantato lucido effetto cromo ed
effetto inox spazzolato. ( taglio: 135mm ).

1

2 Componente
in alluminio
grezzo, realizzato
tornio
- Ø 65,2x18,5mm
Nas imagens acima,
você parte
podeA ver
os detalhes
técnicosaldo
mecanismo
giratório integrado ao Stopper, a base estática e a
3 Componente
Cuscinetto
cod. 6201 ZZ - 32x12x10mm
base magnética
(dentro daparte
qualC -há
20 ímãs).

2

CUSCINETTO

4 Componente parte B in alluminio grezzo, realizzato al tornio
Ø 65,2x19,5mm

1pc

inox escovado

10a lunga
BPMAGCM
2 piastra realizzata in acciaio verniciata nera a polveri epossidiche
durata e
asciugata in forno, donando stabilità e peso ( circa 6 Kg ).
11 BPMAGAR
3 filtrini antisicolo per permettono e donano stabilità al prodotto.12 BPMAGSW

1pc

aluminio anodizado

1 copertura in ABS infrangibile e riciclabile, con caratteristiche antiurto
e antigraffio,
MAGNETICA
A BASE
realizzata ad iniezione e disponibile nelle 4 finiture: argento satinato, effetto cromo,
9 BPMAGINOXS
verniciato nero satinato e inox spazzolato.

10

1pc

4

3

1pc

INFO

A N T I PA N I C

+

ADAPTADOR DE
PÂNICO
Stopper Antipanic é o componente
perfeito para a gama de postos de
espera Stopper. O adaptador pode
ser utilizado e adicionado a todos
os mecanismos de nossa linha. O
fecho magnético está estruturado
de forma a desempenhar
perfeitamente as duas funções
requeridas: durante o uso normal, a
fita permanece apertado, em caso
de empurrão ou pressão no cinto, o
gancho se solta imediatamente.

ABS preto, com fecho magnético
integrado. A tecnologia estudada ad
hoc, permite liberação imediata em
caso de emergência.

A STOPPER ANTIPALIC
1

STAP70SZ

descrição

adaptador antipânico preto

1pc

Q-BELT
A barreira de gestão de filas Q é uma ferramenta ergonômica, porém elegante, com sistema de
controle de multidão retrátil para organizar áreas lotadas como aeroportos, cinema, hotéis,
museus, etc. O poste de 4 vias oferece a flexibilidade para criar o fluxo ideal de pedestres.
O perfil de aço durável de 40 mm e a base pesada com borracha tornam a barreira Q uma solução
de alta qualidade. A fita retrátil é controlada com tensão para mantê-la reta quando a fita é
puxada. O cinto tem um comprimento de 2,9 metros e uma altura de +/- 5 cm. Está disponível em
diferentes combinações de cores:
Postes: Preto - Cromo - Cinza - Branco
Fita: Preto - Azul - Vermelho

Q-ROPE
Outra opção é o Q-rope, que é um sistema de controle de coroa semelhante ao Q-belt acima.
Dependendo do tamanho da área e do layout, várias postes podem ser facilmente conectadas
umas às outras.
Opções:
Cabeçalho
• Fixação de parede

•

ART

POSTER SIZE / FORMAT

QBELTCHR-B
QPOLECHR
QROPE-BL

Q Belt Cromado - fita preta Q
Rope Cromado -topo plano
Q Rope - preto

Na imagem ao lado,
você pode ver o
funcionamento prático

WA L L
ACESSÓRIO DE PAREDE

do acessório de parede.
Graças ao acessório de parede, você
terá a mesma conexão de 4 vias ou 1
1-5

6

saída de fita com 3 convites. A fita, de

7

fato, pode sair tanto da fixação da
parede frontal quanto da lateral,
garantindo a máxima funcionalidade. O
produto é composto por um suporte de
parede, uma caixa com diferentes fitas
(preto, vermelho, azul, amarelo-preto,
branco-vermelho) e o kit de fixação. Os
clipes de parede, que completam o
A STOPPER WALL

descrição

1

STWH130ARSRT suporte de parede prata com fita vermelha

2

STWH130ARSBL suporte de parede prata com fita azul

3

STWH130ARSSW suporte de parede prata com fita preta

4

STWH130CMYB

5

STWH130CMWR suporte de parede prata com fita vermelha-branca

STWC90LG

7 STWC90SZ

descrição

clip muro, ABS cinza claro
clip muro, ABS preto

produto, podem ser adquiridos
separadamente.

suporte de parede prata com fita amarela-preta

A CLIP MURALE
6

1pc

1pc

