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DESCRIÇÃO
Barra de apoio horizontalmente revativel, com dois pontos de 
apoio fixados e suporte de rolo, com acabamento brilhante.
Adequada para casas de banho específicas para pessoas 
portadoras de deficiências físicas, de idade avançada ou com 
mobilidade reduzida. Indicada para recintos sem barreiras 
arquitectónicas de acessibilidade. Modelo também com 
aptidão para casas de banho colectivas. Elevada durabilidade, 
resistência à água e fácil limpeza.

MATERIAIS E COMPONENTES
Barra em aço inoxidável AISI 304 com Ø exterior 32 mm, 
com rotação horizontal e dois pontos fixação (parede e chão).  
suporte do rolo, confeccionados em tubo de aço inox AISI 304, 
acabamento acetinado, com diâmetro de 32 mm.
Suporte de rolo de 120 mm de comprimenro feito em aço 
inoxidável AISI 304 com Ø 6 mm.
Placa de fixação à parede, em aço inox AISI 304, de 10 mm de 
espessura e medidas exteriores 125 x 100 mm. Com 4 furos 
de Ø 8 mm para fixar a placa à parede. 
Placa de fixação ao chão, em aço inox AISI 304 e fabricada em 
chapa circular de 5 mm espessura e Ø 75 mm. Com 3 furos de 
Ø 7 mm para fixação ao chão.
Maçaneta do sistema de bloqueio fabricado em termoplástico 
preto

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
Incorpora um sistema de segurança que bloqueia a barra  
perpendicularmente à parede, impedindo que gire. Para des-
bloqueio basta desactivar a alça de fixação.
Opcionalmente, possui um kit para evitar a condutividade elé-
trica (KA0020).

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES
ISO 9001:2008

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES 700  x 835 x 100 mm

(*) A  força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. 
Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.

BARRA DE APOIO
REBATÍVEL NA HORIZONTAL
AÇO INOXIDÁVEL AISI 304


