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            As diversas inclinações possíveis: 



 

 
Descritivo Geral da Pala SG.BSA120: 

  A Pala SEGURAL SG.BSA120 com lâmina em forma de asa de avião, completa a nossa gama de palas de sombreamento  

  Este modelo, oferece ao mercado uma linha versátil e mais contemporânea, completamente em alumínio, desde as lâminas, acessórios fundição, vigas, 

bases e tirantes.  

 Eliminando desta forma qualquer risco de corrosão, mantendo sempre a resistência e o garante de uma solução inteiramente segura.  

  As bases SUH e SUV, oferecem dois tipos de fixação:  

 Em aplique à parede 

 Por debaixo de uma laje  

 Posicionamento na horizontal (90°) ou inclinada a 15° ou 30°, o que permite obter mais sombreamento com menores afastamentos.  

 As vigas de suporte das palas têm origem nos prumos das guardas SeGurAL (gama SG.PR) sendo a sua resistência garantida com ensaios, estes são    

entregues em medidas standard (600, 800, 1000, 1200) com toda a maquinação incluída.  

 As lâminas SGB120.20 podem ser aplicadas com afastamento variável sendo que preconizamos 200 mm entre cada lâmina.  

 O afastamento entre vigas no máximo é de 2,50 m, o que permite uma grande otimização e uma diminuição de custos com a uma maior facilidade de 

montagem.  

 Elementos em alumínio termolacado na cor RAL à escolha 

 Parafusaria em aço inox 

Inúmeras Aplicações:  

Palas de Sombreamento Horizontais / Grelhas Verticais / Revestimentos de Fachadas / Ocultação de maquinarias / Estendais / Pergolas… 

 

Entrega em Kit, em Pronto a Instalar sem necessidade de qualquer maquinação / furação / cortes em obra. 

Acompanhamento da obra com Plantas de apoio á montagem quando necessário. 

 

Para mais informações, visite-nos em www.segural.pt - email: horizontal@horizontal.pt   
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