
Nível superior
High level

Nível intermédio
intermediate level

Nível do solo
Low level



Sinalizasio de 
Emergincia 

_ Sinalizac;ao de todas as vias de evacuac;ao, safda e safda 

de emergencia; 

_ Ter uma visualizac;ao perfeita de qualquer ponto onde 

nos encontramos; 

_ Nos caminhos de evacuac;ao, chegando a um sinal, 

deve-se sempre visualizar o seguinte: 

Sinalizasio de 
seguransa contra 
incindio 

- ler uma visualizac;ao perfeita de qualquer ponto onde nos

encontramos;

_ Sinalizar todos os equipamentos (sem excepc;oes) as 

medidas regulamentadas (ver "Medidas e distancias de 

observac;ao"). 
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Emergency Signs 

- Signing of all evacuation and exit routes, and emergency
exits;

- Have a perfect view from any location point;

- In evacuation routes, when you reach a sign, you should
always be able to see the next one:

Fire Prevention Signing 

- Have a perfect view from any point of location;

- Signing of all equipment (without exception) applying all
the regulated measures (see "Observation
distances/Installation heights").
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d A - área do pictograma (m2)

area of pictogram (sqm)

D - distância de observação (m)
distance of observation (m)



150x150mm
300x150mm

200x200mm
400x200mm

300x300mm
600x300mm

600x600mm
1200x600mm



Novidade: Agora pode aceder ao nosso Sistema de 
Gestão de Encomendas Online (SGEO), 
e efetuar as suas encomendas. 

News: You can now access our Online Order Management
 (SGEO), and place your orders.. 



No final da impressão é colocada uma proteção anti-graffity
At the end of the print an anti-graffity protection

e Din 67510 e Din 67510
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