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Tipo de fixação Instalação

Sinais em Acrílico: Fosco, Transparente, 
Branco, Preto e Bronze Espelhado Sinais em Aço Inoxidável e Dourado

Acessórios 
em Inox

Acessórios
em Preto

Acessórios
em Dourado

Acessórios
em Inox

Acessórios
em Preto

Acessórios
em Dourado

Referência Referência Referência Referência Referência Referência

Paralelo à parede 
(Tipo 1) Sinal simples x1f1a x11pa x11da x1f1i x11pm x11dm

Paralelo à parede por colagem 
(Tipo 1)

Sinal simples x1f4p xc1pa xc1da x1f4p xc1pm xc1dm

Planta de 
emergência x1f4g xc3pa xc3da x1f4g xc3pm xc3dm

Perpendicular à parede 
(Tipo 2)

Sinal simples x1f2a x21pa x21da x1f2i x21pm x21dm

Sinal duplo x2f2a x22pa x22da x2f2i x22pm x22dm

Suspenso do teto 
(Tipo 3)

Sinal simples x1f3a x31pa x31da x1f3i x31pm x31dm

Sinal duplo x2f3a x32pa x32da x2f3i x32pm x32dm

Acessórios
by 

// Como selecionar

Sinal

1 - Selecionar o material (Acrílico: Fosco, Transparente, 
Branco, Preto ou Bronze Espelhado; ou Metálico: Aço 
Inoxidável ou Dourado);

2 - Selecionar a referência do sinal, identificado pelos 5 
dígitos impressos sob a imagem do respetivo sinal.

Exemplo:
Para o sinal em Aço Inox e referência XP 004, deve indicar: 
Inox XP 004.

Acessórios

1 – Escolher o material e a referência na tabela acima.

Exemplos:
Para a instalação do sinal XP 004, suspenso do teto 
(Tipo 3), simples, em Aço Inoxidável com acessórios em 
Inox, deve indicar: Inox x1f3i (ver tabela acima);

Para a instalação do sinal XP 004, perpendicular à parede 
(Tipo 2), duplo, em Acrílico com acessórios em Preto, deve 
indicar: Preto x22pa (ver tabela acima);

Para a instalação do sinal XP 122, paralelo à parede 
(Tipo 1) em Dourado com acessórios em Dourado, deve 
indicar: Dourado x11dm (ver tabela acima).

Nota: Todos os sinais são fornecidos com 4 furos 
de 11mm de diâmetro e não incluem acessórios.
Os acessórios de fixação devem ser solicitados de 
acordo com a tabela acima.
Para o modo de fixação por suspensão do teto, 
são incluídos dois cabos de aço com 75cm de 
comprimento.


