
Bollard Parafusado

Bollards de segurança para 
uso industrial e comercial, ideais
para proteção contra colisões em

docas, equipamentos, calçadas,
vias urbanas e estacionamentos.

Bollard com ampla variedade 
de aplicações devido ao 
sistema de fixação com 
parabolts. Indicado para 
instalação em pisos planos, 
dispensa escavações.

Protetor com grande 
resistência mecânica e ótima 
visibilidade, com acabamento 
padrão em pintura 
eletrostática, ideal para 
atender às normas de 
segurança do trabalho.

Instalação rápida e de baixa 
intervenção física.

Proteção imediata, 
manutenção inexistente, alta 
durabilidade e desempenho.

bloquer.com.brBem-vindos à Segurança!
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ESPECIFICAÇÕES

Fabricação sob encomenda | Modelos c/ 1,00m, 0,80m e 0,60m de altura do 
chão | Tubo de aço carbono Ø 4" e base em chapa de aço soldada 8mm (5/16”) 
0,15 x 0,15m c/ pintura eletrostática na cor amarelo segurança (consulte tabela 
de cores disponíveis) | Fixação sugerida p/ base parafusada, avalie condições 
locais | Inclusos 4 parabolt 5/8" x 5 p/ furo 16mm | Fita zebrada ou refletiva 
opcionais.

FABRICADO SOB ENCOMENDA NAS CORES:

Branco Amarelo Cinza Inox Preto
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REPRESENTANTE  AUTORIZADO:

Bollard Parafusado Sugestões práticas para instalação

ATENÇÃO!               
Antes de iniciar a 
escavações, certifique-
se de não haver cabos 
ou tubulações 
enterradas.

O cuidado com o prumo, 
alinhamento e 
nivelamento dos 
Bollards em instalações 
múltiplas é 
fundamental para obter 
um ótimo resultado.

EPIs:                            
Por segurança, sinalize 
o local com cones de 
proteção e fita zebrada 
durante a instalação e 
utilize os EPIs 
adequados como 
capacete, luvas, óculos 
de proteção, protetores 
auriculares e coturnos.

Nossas dicas de 
instalação servem 
como referência.

Avalie as condições 
locais do piso, normas 
de segurança, leis 
municipais, circulação 
de pedestres e veículos, 
armazenamento e 
movimentação de 
cargas.

Inicie a obra conforme o 
projeto ou medições 
apontadas, distribuindo 
os Bollards prevendo a 
melhor cobertura das 
vias, edificações e 
equipamentos a serem 
protegidos.

Utilize a base do Bollard 
para  marcação dos 
furos, posicionamento, 
esquadro e 
alinhamento.

DICAS DE INSTALAÇÃO

FERRAMENTAS: 
Procure utilizar as 
ferramentas adequadas 
para uma instalação 
bem sucedida, como 
serra circular, linha de 
nylon, prumo, 
mangueira niveladora, 
trena, lápis, etc.

INSTALADOR:          
Uma obra bem 
executada é sua melhor 
propaganda e irá lhe 
render várias outras 
oportunidades.

Consulte-nos para grandes quantidades, cores personalizadas, projetos e
acessórios de instalação de acordo com as suas necessidades.


