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Descrição 

Os abrigos para mangueiras são fabricados em polietileno linear de media densidade, 
aditivado contra raios ultravioleta, na cor vermelho. Seu design possui ranhuras e vincos 
que proporcionam maior resistência. O abrigo é fechado por meio de duas portas 
auxiliadas por um sistema de vedação, e que quando abertas permitem o vão 
totalmente livre, além de olhais para a aplicação de lacre ou cadeado quando fechadas. 
Cada uma das portas dos abrigos possui 2 fechaduras do tipo ferrolho, fixando a parte 
superior e inferior das portas simultaneamente, os ferrolhos são de material resistente a 
corrosão assim como as dobradiças que são instaladas 3 em cada porta do abrigo. 

O abrigo é composto por: um estrado em polietileno para o melhor alojamento dos 
materiais e, ainda garante um vão livre de 600 mm entre estrado e batente superior; 
sistema de ventilação (exaustão de gases), do tipo tela de polietileno com orifícios 
restritivos a fim de evitar a entrada de partes estranhas ou insetos; e os acessórios para 
fixação como: base em alumínio com 4 furos de fixação e 2 furos para o alojamento dos 
ferrolhos inferiores do abrigo, 4 chapas em alumínio para reforço da fixação usadas no 
interior da caixa, parafusos de fixação, suportes para acessórios (chaves para 
acoplamentos de mangueiras de incêndio e uma chave para válvula de hidrante). 

 
Especificações 

• Altura 757 mm nas laterais e 929 no centro 

• Largura 956 mm 

• Profundidade 645 mm 

• Dobradiças leve de 3, ½ x 3” 

• Ferrolhos fio redondo de 4” 

• Base de 950 x 704 x 5 mm com furação de 5/8” para fixação do abrigo 

• Reforço de 100 x 150 x 5 mm com furação de 5/8” 



 
• Respiros de 2” 

• Suportes para chave de hidrante de 5/8 x 1/8” fixados por arrebite 

• Suporte para chave de mangueira de 5/16 x 1/8” fixado por arrebite 

Dimensões 

 
 
 
 
  


