
Bollard Removível com Trava

Bollards com dupla função de
segurança, ideais para proteção

contra tentativas de
arrombamento com veículos e

violação de portas retráteis.

Bloqueadores removíveis 
indicados para combater a 
tentativa de arrombamento e 
para proteção de portas e 
cortinas retráteis no comércio 
em geral, como farmácias, 
lojas, oficinas, garagens, 
supermercados, etc.

Produto com grande 
resistência mecânica contra 
impactos, acabamento padrão 
em pintura eletrostática e 
integração total com as 
características arquitetônicas 
locais.

Instalação rápida e de baixa 
intervenção física.

Proteção imediata, 
manutenção inexistente, alta 
durabilidade e desempenho.

bloquer.com.br

ESPECIFICAÇÕES

Fabricação sob encomenda | Modelos c/ 1,00m, 0,80m e 0,60m de altura do 
chão | Tubo de aço carbono Ø 4" c/ sistema de bloqueio trava e gancho 
soldados | Acabamento em pintura eletrostática na cor amarelo segurança 
(consulte tabela de cores disponíveis) | Base em tubo de aço carbono Ø 4" c/ 
ancoragem soldada e tampa c/ tratamento galvanizado anti-corrosão | Fixação 
sugerida p/ base concretada, avalie condições locais | Cadeado não incluso.
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Bem-vindos à Segurança!

FABRICADO SOB ENCOMENDA NAS CORES:

Branco Amarelo Cinza Inox Preto
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Bollard Removível com Trava Sugestões práticas para instalação

BLQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
Rua Dona Alzira, 1176 – Sarandi - CEP 91050-370 - Porto Alegre - RS

Fone: 0 51 3344 8213 - WhatsApp  0 51 9 9193 5540

canalbloquer grupobloquer grupobloquerbloquer.com.br

REPRESENTANTE  AUTORIZADO:
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m DICAS DE INSTALAÇÃO

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

Sugerimos como base 
escavação com 
15x15x30cm conforme 
figura ao lado mais a 
profundidade para 
aplicação de brita 
suficiente para uma boa 
camada de drenagem.

Após aprumar, nivelar e 
alinhar os Bollards, faça 
o seu escoramento com 
estacas e utilize 
concreto de secagem 
rápida para acelerar sua 
fixação.

O cuidado com o 
acabamento e 
restauração do piso 
original após a 
instalação é 
fundamental para obter 
um ótimo resultado.

Nossas dicas servem de 
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.

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

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.

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.


