
Descrição do produto
• Marco de proteção
• Pintura de cor preta não tóxica de base aquosa

Características 
• Marco de proteção em ferro fundido dúctil (EN-GJS-500-7) com pintura de cor preta de base aquosa
• A pedido possibilidade de pintura de cor preta de esmalte à base de resina de poliuretano
• Personalização do marco de proteção com brasão ou logotipo em alto relevo, mediante quantidades mínimas.
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MARCO DE PROTEÇÃO
14.200  

Acima do solo

Todos os desenho, dados técnicos, dimensões e pesos não são vinculatívos. Sujeito a mudanças. Os componentes podem ser substituídos por materiais equivalentes ou superiores sem notifcação prévia.      Ed.8 Rev. 0   
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A B

1

Sé Velha EscolaSé Velha Sé VelhaEscola Escola

Sem olhais Com olhais

Lista de componentes
pos. componentes material  norma
  1 Marco de proteção Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 EN 1563

Referências e dimensões

modelo código

Altura Peso

acima do solo
mm

total
mm

Total 
kg

A B aprox.

Sé Velha (sem olhais) 20301000 700 900 33

Escola (sem olhais)          20301021 900 900 38

Sé Velha (com olhais)           20301002 700 900 33

Escola (com olhais) 20301022 900 900 38

modelo código

Altura Peso

acima do solo
mm

total
mm

Total 
kg

A B aprox.

Sé Velha (sem olhais) pintura esmalte 20301003 700 900 33

Escola (sem olhais) pintura esmalte          20301023 900 900 38

Sé Velha (com olhais) pintura esmalte          20301004 700 900 33

Escola (com olhais) pintura esmalte 20301024 900 900 38

Marcos de proteção com pintura de cor preta não tóxica de base aquosa

Marcos de proteção com pintura de cor preta de esmalte à base de resina de poliuretano 




