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ARGUS 75 e ARGUS 85Abrigos para Extintores Argus

Descrição do Produto
Os Abrigos para Extintores da Argus são confeccionados dentro dos melhores 
padrões de qualidade disponíveis, utilizando máquinas e equipamentos 
de última geração, juntamente com os mais avançados processos de 
fabricação, resultando em um produto final de qualidade incomparável e 
de baixo custo.
Os abrigos têm a função de resguardar a integridade dos extintores de 
incêndio, mantendo-os protegidos de fatores externos deteriorantes, como 
condições climáticas, incidência direta de raios solares, poeiras e detritos 
industriais, proporcionando maior confiabilidade, visibilidade, organização e 
estética favorável às instalações.
Os abrigos possuem fecho tipo easy-click, que permite a instalação de 
lacres plásticos, para inibir a violação para uso indevido e, ao mesmo 
tempo, facilitar o rompimento em situações de emergência.
Os abrigos para extintores estão disponíveis em dois tamanhos e podem 
ser fabricados em aço inoxidável ou em aço carbono com acabamento 
em poliéster eletrostático na cor vermelho segurança. Os abrigos são 
extremamente resistente às intempéries, podendo ser instalados tanto em 
ambientes internos quanto externos. O processo de fabricação dos Abrigos 
para Extintores Argus é totalmente automatizado, sem nenhuma operação 
manual e com qualidade assegurada pela ISO 9001. 

Vantagens
• Melhor relação custo benefício do mercado;
• Fácil Instalação;
• Leves e práticos;
• Baixa manutenção;
• Acabamento sofisticado;
• Fecho easy-click, fácil abertura e fechamento;
• Visor acrílico frontal para inspeção visual dos extintores.

Especificações dos Abrigos em aço carbono
• Construídos em chapa de aço carbono ASTM A1008 CS B;
• Processo de fabricação 100% automatizado: corte, dobra e solda;
• Dotados de pingadeira;
• Isentos de arestas ou cantos vivos cortantes;
• Visor acrílico;
• Furação para instalação na parte traseira;
• Acabamento em poliéster eletrostático, com camada de 100 a 150 µm na 
cor vermelho RAL 3000.

Detalhe do fecho tipo easy-click

Detalhe da cantoneira
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Especificações dos Abrigos em aço inoxidável
• Construídos em chapa de aço inoxidável AISI 304;
• Processo de fabricação 100% automatizado: corte, dobra e solda;
• Dotados de pingadeira;
• Isentos de arestas ou cantos vivos cortantes;
• Visor Acrílico;
• Furação de instalação na parte traseira;
• Acabamento natural.

Dimensões

MODELO CÓDIGO MATERIAL ALTURA
[cm]

LARGURA
[cm]

PROFUNDIDADE
[cm]

ESPESSURA
[chapa - mm]

ARGUS 75C 161387E.036 Aço Carbono
ASTM A10058 75 30 25 0,7

ARGUS 75I 161387EX.036 Aço Inoxidável
AISI 304 75 30 25 0,7

ARGUS 85C 161388E.036 Aço Carbono
ASTM A10058 85 40 29 0,8

ARGUS 85I 161388EX.036 Aço Inoxidável
AISI 304 85 40 29 0,7

Desenho dimensional*
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*em milímetros

MODELO A B C D E F G H I J

750 300 250 50 220 622 57 15,5 6,8 11,8ARGUS 75

ARGUS 85 850 400 290 50 220 727 262 15,5 6,8 11,8

Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os 
usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a 
ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.
Matriz - Vinhedo/SP (19) 3826.6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 – Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.
Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio ltda.


