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senyals

de trànsit

senyals de codi d’alumini
mides (mm.)

450
600
900

B

idiomes
Català, castellà o sense text.
Opció de text amb: euskera, gallec, etc...
Abraçadores:
Fabricades en alumini anoditzat que permet la
fixació de tots els senyals a qualsevol
tipus de suport.
Planxa d’alumini 18/10º:
D’al·leació 1050 H24 o 3003 h24 embotida i
plegada, formant un doble plec de seguretat a
90º amb un ample total de 20 mm.

Rails posteriors transversals:
D’alumini d’al·leació 6060 de 25 mm encolats
amb adhesius bi-component. Els rails augmenten la rigidesa de la placa. Permeten la
possibilitat de moure el senyal tan verticalment com horitzontalment. Permeten muntar
senyals cara contra cara.
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màstils mides (mm.)
D’acer galvanitzat:

Rectangular en mida de 80x40 mm
Cilíndric de 60 mm Ø

D’alumini anodizat:

Cilíndric
Cilíndric
Cilíndric
Cilíndric
Cilíndric

de
de
de
de
de

60 mm Ø
76 mm Ø
90 mm Ø
114 mm Ø
140 mm Ø

Films retroreflectants amb microesferes de vidre:
Nivell-1 E.G.:
Duració 7 anys / Norma UNE 135334
Nivell-2 E.G.:
Duració 10 anys / Norma UNE 135334
Nivell-3 E.G.:
Amb blanc i fluorescent
Color posterior:
		Plata
		Daurat
		Blau
		Verd
		Vermell
A tots els senyals i caixetins podem
afegir-hi qualsevol tipus de text o
pictograma.
Disposem de 22 models diferents de
caixetins o subcartells, des de 300 x
150 mm fins a 1400 x 900 mm

de trànsit
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senyals

informatius

senyals d’orientació urbanes
Per orientar elements geogràfics, turístics, serveis administratius, culturals, serveis de transport, elements patrimonials, centres d’activitats econòmiques, polígons industrials, urbanitzacions, etc.
Fonamentalment els sistemes dels plafons retolables són de 2 tipus:
1. Plaques d’alumini de xapa de 1,8mm. de gruix, de dimensions variables, reforçades
		 perimetralment mitjançant doble plec de 90º. La unió al pal es fa amb guies fixades al
		 dors de la placa i amb brida al tub. És el sistema més senzill i econòmic.
2. Rètols amb encadellat de perfils rectangulars d’alumini extruit. La fixació al pal també
		 es fa mitjançant brides i guies incorporades en els perfils. Aquest és el sistema més
		 resistent i efectiu, i el que permet conjunts més grans.
Tots dos sistemes, tant el de plaques com el de lames encadellades, tenen unes característiques
comunes:
Tenen un excel.lent manteniment i durabilitat, són fàcils de transportar i muntar. Són molt
adaptables i flexibles, els pals poden ser telescòpics, de manera que permeten ampliar la informació sense cap modificació.
Permeten orientar fàcilment els plafons de forma molt senzilla. El sistema de lames encadellades permet fer grans plafons per orientar: elements geogràfics, culturals, serveis de transport,
elements patrimonials, centres d’activitats econòmiques, polígons industrials, urbanitzacions,
etc.
Tot amb la tecnologia d’impressió digital d’última generació. Films retrorreflectants: classe
1 E.G. (Engineer Grade), classe 2 H.I. (High Intensity Grade), classe 3 D.G. (Diamond Grade).
Pals de suport en alumini extruit amb diferents gruixos de parets i diàmetre adequats a
l’emplaçament, al nombre, a les dimensions i a l’alçada del total del senyal.

Lames d’alumini-compac amb pal de 76 mm Ø

Dors de lames d’alumini-compac amb pal i
brides de 114 mm Ø
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Lames obertes de 1400 x 175 mm
amb pal de 90 mm Ø

Dors de lames obertes de doble plec de
seguretat amb pal de 90 mm Ø

Cartell croquis de gran format

Dors de cartell d’alumini-compac de gran
format amb pal de 140 mm Ø

informatius
senyals urbanes d’orientació per a vianants
Senyalització informativa adreçada principalment per senyalitzar illes de vianants,
zones comercials, casc antic, etc.
Les lames són de 10 cm. d’alçada per texts
en un sol regle i de 20 cm. per dos rengles.
La longitud de les lames és de 55 cm., van
muntades amb pal de 60 mm. diàmetre i 5
mm. de gruix.

mides (mm.)

1000

mides (mm.)

120

24

1360

1140

mides (mm.)

1500

1360

mides (mm.)

90

2400

1570

1000

3000

tòtems a una o dues cares
Tòtems a 2, 3 i 4 cares per senyalitzar entrades a població, zones peatonals, zones turístiques, platges, zones comercials,
parades de BUS, mercats setmanals, etc.

Fabricat íntegrament en alumini, es pot fer en qualsevol mida i tot tipus de disseny, amb la possibilitat de canviar el missatge segons necessitat.
Amb protector antivandàlic.
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senyals

informatius

cartells d’informació general
Turística, geogràfica, serveis de transport, patrimonials, urbanitzacions...
Fabricades en alumini amb protecció antivandàlica. Tot tipus de disseny i mides.

regulació d’aparcament
Senyalització d’aparcament gratuït o de pagament
Fabricades en alumini amb protecció antivandàlica. Tot tipus de disseny i mides.

senyalització fluorescent

mides (mm.)
A

600 600
900 600

B

disseny
Personalitzat en cada cas
En casos en els que es vulgui reforçar
un senyal per garantir que no passi inadvertit als conductors
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informatius
ús d’espais públics
Totes les mides i tot tipus de dissenys a colors.

Queda prohibit jugar
a pilota i anar en bicicleta en aquesta

plaques de carrer
Fabricades en alumini amb protecció antivandàlica de textura vitrificada.
Totes les mides i tot tipus de dissenys a colors.

Dues plaques en banderola
a dues cares

Placa tipus senyal de pal

Banderola a dues cares

Plaques a paret
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material

accessoris

tanques
mides (mm.)
A

2000 1000

B

pes (kg.)

12 kg
disseny

Personalitzat en cada cas

Pot ser subministrada amb el nom o logotip de
la seva empresa serigrafiat en el quadre central
previst per a això.
Està disponible en una àmplia gamma de colors,
adaptant-se al seu color corporatiu.

enllaços per a tanques
mides (mm.)
A

1550 265

B

pes (kg.)

3,5 kg
disseny

6 colors a escollir

tanques extensibles rectes

tanques extensibles quadrada
mides oberta (mm.)

mides oberta (mm.)
A

1100 3000

A

B

1100 250

A

B

1100 140

panells sandvitx
disseny

Personalitzat

Color groc amb text a bicolor, plegable i amb molta estabilitat.
Possibilitat de posar-hi qualsevol missatge.

armilles reflectants
disseny

Personalitzat

Confeccionades amb teixit d’alta
visibilitat, amb certificat
segons normativa EN-471.
Doble cara reflectant. 100% polièster.
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B

mides tancada (mm.)

mides tancada (mm.)
A

1100 1500

caballet DIN A4

caballet espanyol - anglès
640 mm alt

senyals de mà
disseny

Personalitzat

Senyals per a organitzar el trànsit
en trams d’obres. Possibilitat de
posar-hi qualsevol pictograma.

caballet sense text
640 mm alt

B

accessoris
conos
Estan fabricats amb Polietilens especials que els donen una gran flexibilitat, que els permeten suportar grans
impactes i la degradació pels raigs solars.
Tenen una gran estabilitat pel seu sistema de base hexagonal. Poden subministrar amb llast de sorra.
Poden subministrar amb logotips serigrafiats sobre bandes blanques i amb bandes reflectants de roba Scotchlite o HI Scotchlite de 3M.
màxima
inclinació

mides (mm.)
B

300
450
500

B

700
900

tetrapodos
Estan fabricats amb Polietilens especials que els donen una gran flexibilitat, que els permeten suportar grans
impactes i la degradació pels raigs solars.
Tenen una gran estabilitat per la seva forma de tetràpode. Es subministren sempre amb 4 bandes reflectants
Scotchlite HI de 3M.

fites
Fabricació amb Polietilens especials de gran flexibilitat que els permeten
suportar grans impactes i la degradació pels raigs solars.
Es poden fabricar en qualsevol color, essent aquest inalterable.
Reflectoritzat amb tela reflectant Scotchlite o HI Scotchlite de 3M.
Compleix amb la Norma UNE 135.363.
Aquestes balises podem subministrar amb qualsevol d’aquests reflectants
de 3M: Schotchlite HI i Scotchlite 8.850.
La reflectància del H.I. és de 250 Candelas Lux m2 i la de l’8.850 és de
500 Candelas Lux m2.
Els dos tipus de reflectant compleixen amb la Norma UNE 135.363.

barrera de mitjana
Barrera mòbil i articulada per senyalitzar adequadament obres, separadors de carril, desviaments,
carrils alternatius, etc.
Totes les unitats porten incorporades bandes reflectants Scotchlite HI de 3M.
Pot ser arrossegada mitjançant aigua, fins al nivell indicat, o sorra sense límit de nivell.
Es pot fabricar en qualsevol color, essent aquest inalterable.
Fabricada amb P.E. de gran resistència a l’impacte i, a la degradació pels raigs UV

pilona senyalitzadora

balises divergents

Senyal indicadora de gran visibilitat per la
seva alta reflectància, en la qual és possible
incorporar en el seu interior un equip lluminós.

Balises de grans dimensions, per senyalitzar rotundament els desviaments de les
vies ràpides. Compleixen amb la Norma UNE 135.360.
Producte fabricat amb P.E. d’alt impacte, resistent a la radiació U.V.
Es poden fabricar en qualsevol color, essent aquest inalterable.
Reflectoritzat amb reflectant H.I.

Producte fabricat amb
P.E. d’alt impacte,
resistent a la radiació U.V.
Es pot fabricar en qualsevol color,
essent aquest inalterable.
Reflectoritzat amb tela reflectant
Scotchlite o HI Scotchlite
de 3M.
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material

bandes

bandes reductores de velocitat sèrie M
La Serie M compleix amb totes les especificacions de la nova normativa del Ministeri de Foment per la implantació de bandes reductores de
velocitat ORDRE FOM 3053/2008 del 23 de Setembre de 2008.
En els Països de la Comunitat Europea que existeix regulació sobre bandes reductores de velocitat, només es poden instal.lar de goma natural amb reflectors
de base elastómera.
Característiques de la goma: Duresa Shore-A S/N UNE ISO 868/98: Shore-A 1:77
Resistència a la tracció S/N UNE 53.510/2001: 141/9 Kg/cm3
Allargament al trencament: 350%
Certificat emès per: TECHNOLOGICAL CENTER Campus de la UAB

Els elements reflectants estan compostos d’una base elastómera de color groc que es troba encastada a la banda i encolada amb un nou
sistema que garanteix la seva total adherència.
A la goma natural que utilitzem per fabricar les nostres bandes reductores de velocitat, hi barregem un 15% de microfibra de nylon i així
aconseguim mantenir la flexibilitat de la goma evitant deformacions produïdes pel trànsit i pels efectes climatològics, igual que els pneumàtics d’un cotxe es deformarien si no disposessin de la malla interior. L’inici de la rampa de les bandes té una alçada de 1,2 a 1,5 cm. segons
model i que serveix per guanyar adherència i estabilitat.
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bandes
ordre fom 3053/2008 del 23 de setembre’08 Ministeri de Foment
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material

bandes

pas elevat

Radi continu.
Elastomer retroreflectant groc
(amb microesferes de vidre).

Elastomer retroreflectant blanc
amb microesfera de vidre

Alçada 7,5 cm.

Goma natural 85%
Micro fibra de Nylon 15%
Inici de la rampa
amb una alçada
de 1,2 a 1,5 cm.

Característiques de la goma:
Duresa Shore-A S/N UNE ISO 868/98: Shore-A 1:77
Resistència a la tracció S/N UNE 53.510/2001: 141/9 Kg/cm3
Allargament al trencament: 350%
Certificat emès per: TECHNOLOGICAL CENTER Campus de la UAB

A la goma natural que utilitzem per fabricar els passos elevats, hi barregem un 15% de microfibra de nylon i així aconsegum mantenir la flexibilitat de la goma evitant deformacions produïdes pel trànsit i pels efectes climatològics, igual que els pneumàtics d’un cotxe es deformarien
si no dispossesin de la malla interior. L’inici de la rampa de les bandes té una alçada de 1,2 a 1,5 cm. i que serveix per donar adherència i
estabilitat. Els passos elevats tenen una alçada de 7,5 cm. atès que és la mida màxima permesa per la Normativa existent per a passos elevats a França, Gran Bretanya, Alemanya i Holanda. Totes les peces estan ensamblades entre elles a manera de puzzle a més de collades al
paviment. Les combinacions de mides tant d’amplada com de llargada són infinites.

60

50

50

50

7,5

7,5

7,5

35

50

Plataforma elevada de 7,5 cm. d’alçada de gran visibilitat. No necessita cap
tipus d’obra per la seva instal.lació. Les peces queden encaixades formant un
puzzle i collades al paviment.
La rampa pels cotxes és de 60 cm. amb peces retrorreflectants (amb microesfera de vidre) de color groc, i la rampa pels vianats és de 35 cm. sense
retrorreflectants.
A la part central del pas les peces poden combinar blanques amb negres formant un pas de vianants.
Amb aquest tipus de pas garantim que els vehicles no superin velocitats de 30
km/h adequat per a zones escolar, travessies urbanes, urbanitzacions, zones
comercials i de serveis públics, etc.
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35

60

60

7,5

7,5
35

bandes
coixí berlinès

El coixí berlinés és una elevació implantada a una part de la calçada. El coixí constitueix
un obstacle en funció de la distància de les rodes a l’eix del vehicle. Aquest dispositiu
fa que els vehicles de transport públic i camions puguin circular sense patir l’efecte
d’elevació. Només els turismes, per l’estretor de la distància entre rodes del mateix eix
estan obligats a passar per la part elevada.
Característiques geomètriques:
L’amplada total és d’1,70 m. L’amplada de l’altiplà es d’1 m. L’amplada de les rampes
laterals és de 0,35 m. L’amplada de les rampes davant i darrere és de 0,60 m. L’alçada
és de 7,5 cm.

Illot central per impedir que els vehícles circulin entre dos coixins. L’amplada de l’illot és d’1,2m.
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material

bandes

bandes reductores de velocitat estàndard

Disposem de reductors de velocitat en 4 mides d’alçada i 8 longituds de baden, oferint suficient resposta a totes les situacions que hem
de garantir la seguretat de conductors i vianants, ja siguin zones escolars, comercials, encreuaments perillosos, rotondes o carreteres que
travessen els nostres municipis, ciutats etc.

50

3
30

50

3
50

50

5
35

50

5
50

50

5
70

Tot i les limitacions de velocitat, senyals indicatives de perill, STOP, cediu el pas, zones escolars, rotondes, travessies urbanes, etc, la quotidianitat ens aconsella col.locar bandes sonores o reductores de velocitat en moltes d’aquestes circumstàncies per tal de garantir la seguretat
vial.
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bandes
separadors de carril
4,5

15

100
Separador de carril dissenyat a partir de les necessitats que tenien molts municipis i que sol.licitaven un element separador que tingués unes
característiques determinades. Ha estat desenvolupat atenent al conjunt d’aportacions de tècnics en vialitat i que han participat en el seu
disseny, fent-lo servir per separar carrils bici, carrils d’autobús i carrils de circulació en general.
Característiques:
Constitueix un element separador (barrera) eficaç amb una alçada de 4,5 cm. I una superfície retrorreflectant de 340 cm2, que garanteix
siguin advertides tant visualment com físicament. Amb un angle d’atac tant frontal com lateral suau que no produeix l’efecte esglaó podent
ser abordat pels vehicles de dues rodes quasi palal.lelament a la direcció del carril sense risc de pèrdua d’equilibri.

super-separadors de carril

10

20

100
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