
© 2016 

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorequip.com   www.fitorequip.com

Qualitat fusta

Pi tractat per a classe d’ús 4.
Poste tornejat de diàmetre 10cm.
Fusta d’origen sostenible (*).

No és necessari.

MBBPMO01

Barrera de pas de 360cm de 
llarg, 30cm d'ample i 110cm 
d'alt. Destinada a regular la 
circulació de vehicles i persones 
tant en espais urbans com rurals.

Barrera 
de pas 
Montagut

Dimensions

4800mm x 350mm x 1100mm

*La fusta només es certifica en cas que s'indiqui a la comanda.

Productes Relacionats

78 Kg

Pes aproximat

MBBPPI01

Tanca mòbil Pica

Manteniment

Ancoratges

D'acer pintat color verd.

MBBOMO03

Piló cilíndric extreible

FT-BarrerapasMontagut-MBBPMO01-CAT-V0



© 2016 

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorequip.com   www.fitorequipcom

Qualitat fusta

Pi tractat per a classe d’ús 4.
Poste tornejat de diàmetre 10cm.
Fusta d’origen sostenible (*).

No és necessari.

Piló de fusta cilíndric extraïble 
de 10cm de diàmetre i 100cm 
d'alt. Destinat a delimitar la 
circulació de vehicles i persones 
tant en espais urbans com rurals.

Piló 
extraïble 
Montagut
MBBOMO03

Dimensions

Diàmetre 10cm 
Alçada total 100cm 
Alçada vista 87cm

*La fusta només es certifica en cas que s'indiqui a la comanda.

Productes Relacionats

9,2 Kg

Platina d'acer galvanitzat 
amb pany per clau .

MBBPPI01

Tanca mòbil Pica

MBBOMO01

Piló cilíndric no
extraïble Ø10cm

Manteniment

Ancoratges

Pes aproximat

FT-PiloextraïbleMontagut-MBBOMO03-CAT-V0

MBBOMO02

Piló cilíndric no
extraïble Ø12cm



© 2016 

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorequip.com   www.fitorequip.com

Qualitat fusta

Pi tractat per a classe d’ús 4.
Poste tornejat de diàmetre 10 cm.
Fusta d’origen sostenible (*).

No és necessari.

Piló de fusta cilíndric no extraïble 
de 10cm de diàmetre i 117cm 
d'alt. Destinat a delimitar la 
circulació de vehicles i persones 
en espais urbans i rurals.

Piló
no extraïble 
Montagut
MBBOMO01

Dimensions

*La fusta només es certifica en cas que s'indiqui a la comanda.

Productes Relacionats

5,7 Kg

Pes aproximat

MBBOMO03

Piló cilíndric extraïble

Manteniment

Ancoratges

MBBPPI01

Tanca mòbil PicaDiàmetre 10cm 
Alçada total 117cm 
Alçada vista 87cm

No es requereixen.

FT-PilonoextraïbleMontagut-MBBOMO01-CAT-V0

MBBOMO02

Piló cilíndric
no extraïble Ø12cm



© 2016 

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorequip.com   www.fitorequip.com

Qualitat fusta

No és necessari.

Piló de fusta cilíndric no extraïble 
de 12cm de diàmetre i 117cm 
d'alt. Destinat a delimitar la 
circulació de vehicles i persones 
en espais urbans i rurals.

Piló
no extraïble 
Montagut
MBBOMO02

Dimensions

*La fusta només es certifica en cas que s'indiqui a la comanda.

Productes Relacionats

5,7 Kg

Pes aproximat

MBBOMO03

Piló cilíndric
extraïble

Pi tractat per a classe d’ús 4. 
Poste tornejat de diàmetre 12 cm. 
Fusta d’origen sostenible (*).

Manteniment

Ancoratges

MBBPPI01

Tanca mòbil PicaDiàmetre 12cm 
Alçada total 117cm 
Alçada vista 87cm

No es requereixen.

FT-PilonoextraïbleMontagut-MBBOMO02-CAT-V0

MBBOMO01

Piló cilíndric
no extraïble Ø10cm



© 2016 

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorequip.com   www.fitorequip.com

Qualitat fusta

Pi tractat per a classe d’ús 4.
Marc de 7x7cm i creus de 9,5x4,5cm.
Fusta d’origen sostenible (*).

Qualitat ferratges

No és necessari.

MBBPPI01

Tanca mòbil de fusta destinada a 
delimitar la circulació de vehicles i 
persones tant en espais urbans 
com rurals. De 230cm de llarg, 
63cm d'ample i 113cm d'alt

Tanca 
Mòbil 
Pica

Dimensions

2300mm x 630mm x 1130mm

*La fusta només es certifica en cas que s'indiqui a la comanda.

MBBPMO01

Barrera de pas

Productes Relacionats

36 Kg

Pes aproximat

MBBOMO03

Piló cilíndric extreible

 Manteniment

Ancoratges

No requerits.

Cargols tirafons galvanitzats.

FT-TancamobilPica-MBBPPI01-CAT-V0


