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Resistente e Universal

Ficha Técnica do Produto

Aplicações

Cores

Poste universal, rígido, de design clássico, compatível com toda a
gama de painéis plastificados Hagro'Fence. Suporte de alta
resistência, durável e seguro, garantindo todos os padrões de
confiança.

Poste tubular, com secção transversal quadrada, produzido em
chapa de aço galvanizado (Sendzimir) no interior e exterior com
uma cobertura mínima de zinco de 200 gr/m² (conjunto das duas
faces).

Com revestimento em poliéster termo-endurecido, com
tratamento anti-corrosivo, densidade de 1,2/1,9Kg/m³ e espessura
mínima de 120µm (microns). Antes do revestimento é exposto a um
processo de desengorduramento, fosfatado e lavado, para uma
aderência eficaz do poliéster.

Suporte de vedação durável, confiável, em chapa de aço
galvanizado e revestido a pvc.
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Descrição do Produto

Especificações da Galvanização

Especificações do Revestimento

Facilidade de montagem

Dimensões Standard

O poste H inclui a tampa plástica (produzida em poliamida),
abraçadeiras com o logótipo da Hagro'Fence (produzidas em
poliamida) e parafusos auto-perfurantes. Para a fixação do poste é
aconselhada a utilização da base de fixação ao cimento.

Disponível nas dimensões 60x60x1,5mm.
Branco

Cinzento Escuro

Cinzento Claro

Castanho

RAL 9010

RAL 7016
RAL 7030

RAL 8017
Outras cores, sob consulta.

Verde RAL 6005



Painéis: Pode ser instalado
qualquer tipo de painel
plastificado.

Base p/ Poste: Para fixação
dos postes H. Inclui kit de
fixação.

Viseiras: Viseira para
vedações de segurança,
possibilita a colocação de
arame farpado.

Indicado p/ o painel
(fixação chumbado)

Indicado p/ o painel
(fixação por base)
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Características dos Postes

Produtos Relacionados
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