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Parallel Bars
ref. BCM006
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Use of the equipment under controlled conditions;
Safety zone: Minimum area required by EN 1176-1,3,7

Prumos
Madeira: Pinho laminado classificado com qualidade de garantia por controlo interno contínuo.
 Com tratamento autoclave, protegendo-a dos ataques de cogumelos, insectos e térmites. Acabamento 
final a tinta de base aquosa especialmente desenvolvida para proteger a madeira de humidades, 
intempéries e raios U.V.. Contém princípios activos que lhe conferem uma barreira protetora contra o 
aparecimento de fungos e bolores;

Painéis
HDPE: Polietileno  Por ser um polímero é caracterizado pela de alta densidade monocolor ou bicolor.
sua resistência a produtos químicos e à corrosão. Pela sua capacidade de elasticidade e leveza, 
oferece alta resistência ao impacto, sendo muito difícil quebrar. A sua base sintética impede o cultivo de 
bactérias e fungos. Não necessita de qualquer manutenção;

Peças Metálicas
Tubos: Aço Inox AISI 304 de Ø40mm;

Sistema de fixação:
       standard composto por prumo aplicado directamente no solo e Tipo C - Sistema de fixação
chumbado com betão;

Parafusos e acessórios
Parafusos: Aço zincado ou opcionalmente aço inox AISI 304;
Cápsulas: Plástico polipropileno PP;

           100% reciclável;
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Use of the equipment under controlled conditions;
Safety zone: Minimum area required by EN 1176-1,3,7

Equipment Information: 

EN 1176-1,3

Free space

Impact area

EN 1176-1,3

Free space

Impact area

Technical Information: 

Prumos
Madeira: Pinho laminado classificado com qualidade de garantia por controlo interno contínuo.
 Com tratamento autoclave, protegendo-a dos ataques de cogumelos, insectos e térmites. Acabamento 
final a tinta de base aquosa especialmente desenvolvida para proteger a madeira de humidades, 
intempéries e raios U.V.. Contém princípios activos que lhe conferem uma barreira protetora contra o 
aparecimento de fungos e bolores;

Painéis
HDPE: Polietileno  Por ser um polímero é caracterizado pela de alta densidade monocolor ou bicolor.
sua resistência a produtos químicos e à corrosão. Pela sua capacidade de elasticidade e leveza, 
oferece alta resistência ao impacto, sendo muito difícil quebrar. A sua base sintética impede o cultivo de 
bactérias e fungos. Não necessita de qualquer manutenção;

Peças Metálicas
Tubos: Aço Inox AISI 304 de Ø40mm;

Sistema de fixação:
       standard composto por prumo aplicado directamente no solo e Tipo C - Sistema de fixação
chumbado com betão;

Parafusos e acessórios
Parafusos: Aço zincado ou opcionalmente aço inox AISI 304;
Cápsulas: Plástico polipropileno PP;

           100% reciclável;
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Use of the equipment under controlled conditions;
Safety zone: Minimum area required by EN 1176-1,3,7

Fixation System

Type C

Vertical post
Wood: Laminated pinewood classified with guarantee of quality by continuous internal control.
With autoclave treatment, protecting it from attacks of fungus, insects and termites. Finishing on  
aqueous base ink, specially developed to protect the wood from humidity, weather and U.V. 

Panel
HDPE: Monocolour/bicolour high density polyethylene. It is a polymer so it is characterized by 
its resistance to corrosion and chemical products. By its capacity of elasticity and lightweight, it offers 
high resistance to impacts, and, therefore, very difficult to break. The synthetic base prevents grow of 
bacterias and fungus. No need for maintenance;

Metal parts
Tubes: 
      AISI 304, Ø40mm;Stainless steel:

Fixation System:
     Type C - Standard fixation system composed by posts applied directly in the ground with concrete;

Screws and accessories
Screws: Galvanized steel or optionally stainless steel AISI 304;
Capsules: PP Polypropylene plastic;

           100% reciclable;

Penetrates into the wood grain highlighting 
and beautifying the wood with its transparent

special colors

Very resistent to sun. Contains micronized 
absorving pigments and U.V. stabilizers

Microporous, lets the wood breathe and
prevents the natural deformation of wood

Easy maintenance. No sanding or 
stripping is necessary for the application 

of the new layers

Giving a protective barrier 
against fungus and mold

Protects against 
moisture, rain 

and waterproofs

ACTIVE INGREDIENTS HYDROFUGE

PROTECT DECORATES:

Technical Characteristics:
Prumos
Madeira: Pinho laminado classificado com qualidade de garantia por controlo interno contínuo.
 Com tratamento autoclave, protegendo-a dos ataques de cogumelos, insectos e térmites. Acabamento 
final a tinta de base aquosa especialmente desenvolvida para proteger a madeira de humidades, 
intempéries e raios U.V.. Contém princípios activos que lhe conferem uma barreira protetora contra o 
aparecimento de fungos e bolores;

Painéis
HDPE: Polietileno  Por ser um polímero é caracterizado pela de alta densidade monocolor ou bicolor.
sua resistência a produtos químicos e à corrosão. Pela sua capacidade de elasticidade e leveza, 
oferece alta resistência ao impacto, sendo muito difícil quebrar. A sua base sintética impede o cultivo de 
bactérias e fungos. Não necessita de qualquer manutenção;

Peças Metálicas
Tubos: Aço Inox AISI 304 de Ø40mm;

Sistema de fixação:
       standard composto por prumo aplicado directamente no solo e Tipo C - Sistema de fixação
chumbado com betão;

Parafusos e acessórios
Parafusos: Aço zincado ou opcionalmente aço inox AISI 304;
Cápsulas: Plástico polipropileno PP;

           100% reciclável;


