
SUPORTES PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO

• Suportes produzidos em chapas e arames de
aço carbono, para os mais variados modelos de
extintores veiculares e industriais.

• Tratamento superficial altamente qualificado
que garante efetiva proteção contra oxidações.

• Processo automático de pintura a pó (epoxi)
com total controle de qualidade.

• Linhas de produção totalmente padronizadas.

• Calibrados e inspecionados.

• Capacidade produtiva para abastecer todo
mercado nacional e atender o mercado
internacional.

100%

• Os suportes Resil utilizados nos carros, passam
ainda pelo da indústria automobilística.Crash Test

SUPORTE APROVADO NO !CRASH TEST
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QUEM CONHECE CONFIA!
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100% dos automóveis, caminhões e utilitários fabricados

no Brasil saem de fábrica equipados com suportes Resil.

Suportes para Vans,
Caminhões e Ônibus
Especialmente desenvolvidos
para atender às exigências de
cada uma dessas aplicações.

Suportes de Parede
Suporte universal com dupla

face de fixação na parede
para extintores industriais.

Suporte universal
de parede

CÓDIGO 00302

Destinado para os

extintores pó 4 e 6 kg

Suporte para Vans,
Caminhões e Ônibus

CÓDIGO 24500

Suporte modelo Escort
Destinado para

o extintor com

diâmetro 84mm

CÓDIGO 30500

Suporte modelo Universal
Destinado para

o extintor com

diâmetro 3'’

26000CÓDIGO

Suporte para
Caminhão-Tanque
Destinado para os

extintores pó 8 e 12 kg

CÓDIGO 24600

Destinado para os

extintores pó 2 kg,

fixação na cabine

Suporte para Caminhões

24300CÓDIGO

SPEED FIRE
Suporte sobre rodas

para extintores industriais
Especialmente

dimensionado e regulável para

uso nos extintores portáteis

Pó (4,6,8,12 kg

e Água/Espuma (10 L)

CO (4 e 6 kg),2

CÓDIGO 30100

É um novo conceito de suporte de
piso com rodas para extintores de
incêndio industriais. Movimentação

rápida e segura ao princípio de
incêndio com mínimo esforço.
É prático e de fácil manuseio.

Suportes Sobre Rodas

Suportes Veiculares
Linha completa de

suportes para automóveis
nacionais e importados.

Suportes de Piso/Tripé
Suportes para extintores

industriais de pó,água,CO e
espuma. Acabamento com

pintura a pó (epoxi) nas cores
preto, vermelho e zincado branco.

2

Tripé para os extintores
modelos pó 4 e 6 kg

CÓDIGO 29800

Tripé para os exintores
modelos pó 8 e 12 kg,

Água/Espuma (10 L)

CÓDIGO 29900

Tripé para os extintores
modelos CO 4 e 6 kg2

CÓDIGO 30000

Placa de identificação
fornecida
separadamente

Recomendamos a
utilização da haste para
sinalização do extintor,
nos casos em que o
projeto da edificação
exigir o uso de tripé

Altura total: 1,30m
(incluindo suporte de
piso)

Haste para tripés de
extintores inustriais

Altura, fixação e instalação de suportes
para extintor industrial.

A instalação de extintores de incêndio em
paredes ou divisórias segue orientações
quanto à altura de fixação do suporte. Esse
parâmetro indica que os extintores não devem
ter sua parte superior a mais de:

Há, ainda, parâmetros diferentes
dentro do próprio estado, conforme
orientações de códigos municipais:
Rio Grande do Sul: 1,60m*

Santa Maria
1,80m Porto Alegre

1,80m

Pelotas
1,70m

- 1,60m acima do piso:

- 1,70m acima do piso:

- 1,80m acima do piso:

NR 23, NBR 12693 e códigos de estados como
SP, AL, CE, PE, PR, TO, SE, RO e MT, além de DF.

código estadual de SC.

código de estados como
RJ, GO e MA.

*No Rio Grande do Sul, o Decreto 37.380, de 28 de abril de
1997, que aprova as Normas de Segurança contra incêndios,

obriga que as especificações dos extintores  sigam a
NBR 12693, que recomenda a altura máxima de 1,60m.

Suporte modelo Fiat/GM
Destinado para

o extintor com

diâmetro 4'’

CÓDIGO 26200

CÓDIGO 29880 (preto)

CÓDIGO 30880 (vermelho)
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