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BALIZAS FLEXÍVEIS
URBANAS

As SR-CITY-BALI melhoram a 
experiência urbana das pessoas,  
aumentando a segurança e a 
capacidade dos peões de andarem 
livremente nos centros urbanos.



O paradigma da mobilidade urbana 
está a mudar e as Smart Cities têm 
de acompanhar essa mudança.
Andar a pé, de bicileta ou de 
trotinete nas cidades pode ser tão 
rápido como viajar de carro ou de 
transportes públicos desde que 
existam condições e infraestruturas 
adequadas para isso. 
Historicamente isso tem sido 
negligenciado, mas atualmente 
assistimos a um renascimento 
desses modos de transporte (mais 
ativos) à medida que as pessoas 
reconhecem os seus benefícios para 
a saúde e o meio ambiente.

As SR-CITY-BALI são 
ideais para aumentar 
a segurança nos 
centros urbanos, 
substituindo as 
tradicionais balizas 
de aço que podem 
causar graves danos 
(em veículos e 
pessoas) e ter custos 
de manutenção 
elevados.

SR-CITY-BALI são 
resistentes a veículos 
ligeiros e pesados. 

MOBILIDADE URBANA

As SR-CITY-BALI são resistentes a 
veículos ligeiros e pesados. Feitas de 
material durável e rígido, as balizas 
high-tech da SERNIS garantem um 
desempenho duradouro.
As fitas refletoras e as fitas de cristais 
tornam-nas altamente visíveis de dia 
e (especialmente) de noite.

DURABILIDADE
A presença das SR-CITY-BALI cria uma 
barreira visual que ajuda a direcionar 
e controlar o tráfego, definindo 
limites de espaço. 
As SR-CITY-BALI foram desenvolvidas 
para dobrar sob pressão, não 
provocando danos nem no veículo 
nem na baliza. 

SEGURANÇA

As SR-CITY-BALI reforçam a 
separação e a coesão no design da 
paisagem urbana, melhorando a 
experiência urbana das pessoas,  
aumentando a segurança e a 
capacidade dos peões de andarem 
livremente nos centros urbanos.

Adequadas para 
áreas urbanas; 

design elegante

Seguras para 
crianças, pessoas com 

deficiência, idosos, 
donos de animais

Resistentes ao 
impacto e 
duráveis

Gerem o fluxo de trânsito 
automóvel

Feitas de material durável e 
rígido (mas flexível), as 
balizas garantem um 
desempenho duradouro.

Desenvolvidas 
para o novo 

paradigma da 
mobilidade

MELHORAM A 
EXPERIÊNCIA 
URBANA 

SR-
-CITY-
-BALI Protegem os peões

Separam o passeio da 
estrada

Previnem estacionamentos 
não autorizados

Protegem edifícios


