
Sinalização e segurança



A Autkom é uma empresa especializada em organização e automação de atendimento, oferecendo aos 

seus clientes a solução ideal para atender suas necessidades, reduzindo custos e melhorando a dinâmica 

de processos internos, sendo, industriais ou comerciais.

“Atuamos no mercado há mais de 17 anos”

Temos certeza que o atendimento é fundamental para um bom desempenho nas vendas. Por esse motivo, 

nossa estratégia é modernizar e agilizar o andamento da rotina de sua empresa, com equipamentos de alta 

tecnologia e ótima qualidade.

Visite nosso site: http://www.autkom.com.br

Rua Heitor Peixoto, 473 - Bairro Cambuci | São Paulo/SP | CEP: 01542-001
Telefones: (11) 2609 3406 | 2609 3408 | 2609 3409

E-mail: comercial@autkom.com.br

http://www.autkom.com.br/
mailto:comercial@autkom.com.br


Meta

Conquistar a cada dia, o mais alto
nível de qualidade e de excelência no
atendimento de pré e pós venda.

Missão

Fornecer soluções tecnológicas através de
parcerias justas, perenes e prósperas com
funcionários, clientes e fornecedores.

Filosofia

Humildade, transparência, organização, agilidade,
profissionalismo, comprometimento com o cliente,
fornecedores e nossos colaboradores.



Case em plástico com fita retrátil de 3 a 9 metros de comprimento

Perfeito para colocar em cima do seu cone de trânsito ou poste. Este equipamento são produzidos com injeção sólida

moldada, material de polipropileno, espessura de 1,5 mm, material pesado, se adapta a qualquer cone de tráfego

padrão, são fáceis de instalar, não há ferramentas necessárias, resistente à corrosão, a química, são resistente e não

enferrujam.

Especificações

• Fita de poliéster de 9 metros de comprimento;
• Fita retrátil com 5 cm de largura;
• Produzido em plástico resistente;
• Cores do case amarelo com topo preto;
• Cores vermelha e branco | preto e amarelo (zebrado);
• Fácil encaixe da fita;
• Simples instalação;
• Peso 0,485 quilos ;
• Modelo BS-AUT-3Y.



Nosso Kit retrátil de parede de plástico pode ser usado em ambientes fechados ou ao ar livre, aeroportos, bancos, 

shoppings e armazéns, permitindo ou restringindo o acesso ao seu ambiente de trabalho.

Na extremidade da correia de nylon tem um clipe de cinto que tem um mecanismo de bloqueio. E a parede de 

plástico retrátil barreira de cinto retrátil tem um receptor correspondente. O kit retrátil de parede pode ser 

bloqueada com segurança no receptor, o que evitará que as pessoas adulterem sua barreira.

• O padrão para o cinto retrátil da nosso kit retrátil de parede é de 3, 5 e 9 metros .

• Instalação: fita adesiva 3M de face dupla ou fixação por parafuso.

Acompanha buchas, parafusos e adaptador de parede.

KIT DE PAREDE RETRÁTIL 



CONE TOP COM TRIPLA RECEPÇÃO E FITA DE 3 METROS

Especificações

Fita de poliéster de 3 metros de comprimento;
Fita com 5 cm de largura;
Case produzido em plástico resistente “ABS”;
Cores case: amarelo e preto | preto e vermelho;
Cores da fita: preto e amarelo | Branco e vermelho (zebrado);
Tripla recepção de fitas;
Trava de segurança;
Dimensões: Altura 250 mm | Diâmetro topo: 90 mm;
Peso 0,395 quilos;
Modelo Cone Top Y ou R 3m.

Perfeito para colocar no topo de seu cone ou pedestal. Case moldados por injeção contínua, material resistente com

espessura de 1,5 mm, cabem todo o cone padrão do tráfego, são fáceis instalar e não requer nenhumas

ferramentas.



Sua marca pode ser impressa na fita dos pedestais, melhorando assim a apresentação de sua empresa, o processo é

simples, basta enviar o logo da sua marca para um de nossos consultores de vendas, e em 48 horas retornaremos, via

e-mail, uma arte virtual da fita.

Comprimento da fita restrito a 2,20 metros.

“Para obter melhor qualidade na impressão, o logo deverá ser enviado em alta definição (vetorizado)”



IMAGENS DOS PRODUTOS



Pedestal aço inox cromado luxo light
A solução prática e elegante no que se refere a organização e divisão de filas. Construído em aço inox, este pedestal
é ideal para ambientes finos. Organize o seu atendimento com uma opção de menor custo com excelente
qualidade.
Fita nas cores vermelha, azul, preto e zebrado.

Especificações
• Aço inox cromado e preto fosco;
• Fitas nas cores azul, vermelha, zebrada e preta; 
• Haste em aço inoxidável, tubo de 2,5″;
• Encaixe das fitas em plástico ABS;
• Trava de segurança; 
• 92 cm de comprimento;
• 7 quilos;
• Diâmetro da calota 32 cm;
• Fita retrátil de 2 metros;
• Fita com 5 cm de largura;

• Fita em poliéster.



Acessório: Display porta cartaz A4

• Possibilidade de publicação em ambos os lados;
• Horizontal e vertical;
• Modelo para folhas impressas em A4;
• Fácil colocação;
• Base giratória para melhor angulo de leitura;
• Em alumínio com ótimo acabamento;
• Dimensões: 29 x 21 x 3 cm;
• Não acompanha o pedestal.



Pedestal e corrente de plástico
Organize seu atendimento com economia e pouco investimento. 

Especificações

• Simples de instalar e configurar.
• Pedestais de plásticos nas cores preto e amarelo com preto (Zebrado).
• Dimensões: 94 x 22 cm;
• Peso: 5,6 quilos;
• Material: Plástico de alta resistência
• Corrente zebrada (preto/amarelo ou preta)
• Elo grande



Cones de sinalização e segurança
Utilização em sinalização de transito, estacionamentos, obras, práticas esportivas e etc



CLIENTES
Veja quem já confia na Autkom como parceira de negócios


