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Postes 
Os postes Bekasecure têm um 

design único e garantem um 

elevado nível de segurança, 

rigidez e uma fácil instalação.

Postes Bekasecure® 
Sistema de postes Bekasecure com placa de junção
Os postes Bekasecure têm um perfil único e estão disponíveis com ou sem placa 
base. A fixação dos painéis é feita através da utilização de uma placa de junção con-
tínua e parafusos de segurança específicos de fixação em inox. O design do poste 
confere uma elevada segurança, rigidez e fácil instalação. O perfil aberto do poste 

permite a passagem de cabos eléctricos ou de fibra óptica.

PERFIL

Perfil do Poste “Omega”.
Duplo alinhamento de furos 10 x 20 mm para a fixação de painéis e placas de 

junção.

Perfil do poste:

	 •	Perfil	1:	140	x	119	x	3,00	mm	(alt.	da	vedação	3	-	4	m)
	 •	Perfil	2:	140	x	150	x	5,00	mm	(alt.	da	vedação	4,2	-	6m)
 

Com tampa específica metálica.

-	I/V:	 •	Perfil	1:	27,2	cm3
	 	 •	Perfil	2:	70,8	cm3

REVESTIMENTO
Galvanizado	no	interior	e	exterior	(275g/m2	-	ambas	as	faces) 
Revestido	a	poliester	(min.	60	microns) 

ACESSÓRIOS
Placa de junção 
Parafusos	de	cabeça	arredondada	M8	x	30	mm	/	M8	x	35	mm	/	M8	x	40	mm	+	anilha	M8	DIN	125-1	A	+	
porca	auto-quebrável	M8	(para	a	fixação	de	painéis,	placa	de	junção	e	tampas	metálicas)

CORES

Verde	RAL	6005	-	Outras	cores:	a	pedido

GAMA SECURIFOR

Altura da 
vedação mm

Dimensão dos 
Painéis  

Larg. x Alt. mm

Secção dos postes  
Larg. x Alt. x Esp. 

Comprimento 
dos postes mm 

Placa de base  
mm  

 

Comprimento da 
placa de junção 

mm 

Nº de fixações por 
poste intermédio e 

de extremidade

Postes Bekasecure com placas de junção - para instalação no betão

3000 2518,6	x	3000,0 140	x	115	x	3,00 3800 - 3050 *

3650 2518,6	x	3670,0 140	x	115	x	3,00 4450 - 2060	+	1730 *

4000 2518,6	x	4000,0 140	x	115	x	3,00 4800 - 2060	+	2060 *

Postes Bekasecure com placa de junção - com placa de base

4000 2518,6	x	4000,0 140	x	115	x	3,00 4050 230	x	230	x	15 2060	+	2060 *

4700 2518,6	x	4690,0 140	x	150	x	5,00 4730 300	x	300	x	20 2390	+	2390 *

5300 2518,6	x	5320,0 140	x	150	x	5,00 5390 300	x	300	x	20 3050	+	2390 *

6000 2518,6	x	6010,0 140	x	150	x	5,00 6050 300	x	300	x	20 2060	X	3 * 

* Manual de instalação: disponível a pedido.

Usado em conjunto com os painéis Securifor, 
o sistema de postes Bekasecure oferece uma 
formidável barreira a àreas vulneráveis ou a locais 
onde um elevado grau de segurança é exigido: 
escolas, hospitais, subestações eléctricas, zonas 

industriais e comerciais... 

Perfil 1

Perfil 2

Aplicações




