CONE
PORTA
TUDO

FLEXÍVEL

OBSERVAÇÃO
Conhecido no mercado como cone de borracha.
ESPECIFICAÇÕES
ALTURAS | 50 ou 75 cm | CORES | Laranja ou preto.
MEDIDAS DA BASE DO CONE
Cone de 50 cm - 28 x 28 cm | Cone de 75 cm - 40 x 40 cm
PESOS
Cone de 50 cm - 1,050 Kg | Cone de 75 cm - 2,260 Kg
FAIXA REFLETIVA
Faixas na cor branca no cone laranja ou amarela no cone
preto, ﬁxadas no cone através de pontos de solda eletrônica
(Proporcionando melhor ﬁxação e evitando enrugamento
da faixa).
Cone de 50 cm - Faixa reﬂe va lisa.
Cone de 75 cm - Faixa reﬂe va po colmeia.

PERSONALIZAÇÃO
O cone pode ser personalizado de acordo com as
seguintes variáveis: Injetado numa peça única na cor
laranja ou preto e sem faixas reﬂe vas.
UTILIZAÇÃO
Produto de uso temporário, u lizado para sinalização de
trânsito, estacionamentos, obras, prá cas espor vas, etc.
EMBALAGEM MASTER
CONE DE 50 cm |Embalagem plás ca na cor azul, com
e queta colada na embalagem com as seguintes
informações: Plastcor, código do produto, quan dade,
código de barras, número de OF e data de fabricação.
CONE DE 75 cm | Caixa de papelão impressa com
dimensão de 405 x 405 x 133 mm e peso de 368 g.
CONE DE 50 cm
Embalagem com 5 peças

+- 570 mm

CONE DE 75 cm
Embalagem com 5 peças

+- 840 mm

ALTURA DAS FAIXAS
Cone de 50 cm - 2 faixas de 8 cm.
Cone de 75 cm - 2 faixas de 10 cm.
RETRORREFLETÂNCIA DAS FAIXAS REFLETIVAS
100 candelas conforme a norma ABNT NBR 14.644.
ATENÇÃO
As dimensões e o peso estão sujeitos a pequenas alterações
em razão das caracterís cas do material.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 39269090
INFORMAÇÕES IMPORTANTES GRAVADAS NA BASE DO
CONE | Plastcor, datador trimestral e equipe de trabalho.

Desenvolvimento Técnico Plastcor

VALIDADE
A validade é de 03 anos, a par r da data de fabricação, na
embalagem original antes do uso.
DESCRIÇÃO DO PORTA TUDO
Suporte para encaixe no furo do topo do cone, com obje vo
de ser um apoio para ﬁta zebrada, corrente, placa,
bandeirola ou sinalizador.
OBSERVAÇÃO | Acessório vendido separadamente.

Fotos para efeito ilustra vo

DESCRIÇÃO DO CONE FLEXÍVEL
Cone para sinalização e segurança injetado em PVC nas
cores laranja ou preto. Possui duas faixas reﬂe vas nas cores
branca ou amarela, com retrorreﬂetância de 250 candelas
soldadas eletronicamente no cone. As faixas são
confeccionadas em PVC prismá co com espessura de 0,25
mm e com forro de PVC com espessura de 0,2 mm.

