Sistemas de Proteção
contra Inundações
Para Indústria, Comércio e Residências

Porta de proteção contra enchentes e corta fogo,
para garagens, sala de eletricidade e outros.

As barreiras BLOBEL protegem
contra a devastação das enchentes.
Nas últimas décadas têm sido cada vez mais freqüentes as situações climáticas extremas. É evidente que o perigo para os seres
humanos e seus bens cresce com estas mudanças. Temporais
cada vez mais intensos trazem prejuízos sempre crescentes,
frequentemente com uma regularidade assustadora. Os seus
efeitos sobre a economia são devastadores para o erário público
e ameaçam não raramente a existência de pessoas e empresas.
Os sistemas BLOBEL de proteção contra enchentes e sua tecnologia de vedação, originalmente por nós desenvolvidos, para
proteção em casos de situações acidentais e/ou emergenciais,
serviram de modelos para numerosos produtos que estão
sendo oferecidos atualmente no mercado. Os sistemas originais
BLOBEL de proteção contra enchentes caracterizam-se, de modo
geral, pelos seus materiais altamente qualificados e normatizados, pelos extremos cuidados tomados na sua fabricação e pela
sua absoluta robustez.
Graças à abrangente normatização das peças, evitamos, no
presente e no futuro, problemas na reposição de peças sobressalentes. A proteção adicional contra vandalismo, oferecida pela
nossa série HDS é apreciada, sobretudo, pelos prestadores de
serviços públicos.

Área de entrada privativa com barreira  …

As nossas comportas para enchentes e tampas de fundo automatizadas, complementam o programa de modo extremamente
útil. Também aqui nós voltamos a estabelecer padrões para o
mercado.
As nossas barreiras contra enchentes obedecem aos mesmos
padrões de seguranças dos nossos sistemas para situações
emergenciais. Todos os nossos produtos são submetidos a
uma constante garantia de qualidade, de acordo com a norma
DIN ISO 9001.

…  e sem: dispositivos de montagem discretamente integrados

A simplicidade no encaixe dos sistemas (plug-in), elementos
personalizados e técnicas de montagem facilmente compreensíveis, tornam os sistemas da BLOBEL Enviromental Engineering
GmbH também ideais para uso particular.
Fale conosco, teremos grande prazer em ajudá-lo a encontrar a
barreira mais adequada para atender as suas necessidades.
Subcategorias: •   Sistemas de barreiras de encaixe manual
•   Sistemas de barreiras de rotação manual		
•   Placas de vedação  /  Defletores – Placas móveis
de vedação para janelas e portas e tampas
para canais, entre outros.

Barreira de segurança com alça: encaixe e trave

Detentores móvies e estacionários: estáveis  …
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…  também para distâncias maiores

Proteção para sua casa e quintal, também pode ser usada para animais

Barreira totalmente automática

BLOBEL Sistemas de Retenção:

•
•
•
•
•

Mais de 20 anos de experiência
Mais de 10.000 montagens no mundo todo
Tecnologia de vedação especialmente desenvolvida
Modelos manuais e totalmente automáticos
Barreiras de proteção contra inundações,
situações emergenciais e vedação de canais

Blobel Umwelttechnik GmbH

Barreiras contra inundações e Retenção de líquidos tóxicos.
Representante no Brasil:
Silvia Kühl
Telefone: +55 11 99316-3323 / claro
silvia@blobel.com.br
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