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DESCRIÇÃO
Barra de apoio rebatível na vertical, com porta-rolos, em aço 
com pintado a epóxi branco. 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. Mo-
delo apto para casas de banho colectivas. Elevada durabilida-
de, resistência à oxidação e fácil limpeza.

MATERIAIS E COMPONENTES
Barra em aço pintado a epóxi branco, 1,5 mm de espessu-
ra e Ø exterior 32 mm. Tratamento anti-oxidante prévio. O 
processo de dobragem garante a uniformidade do diâmetro 
ao longo da curva. Todas as uniões e apoios estão cortados 
segundo especificação técnica de segurança do fabricante 
e soldados por arco em atmosfera de hélio. O ponto girató-
rio está reforçado com tubo duplo. Este equipamento inclui 
também gancho para suporte de porta-rolos e sistema de 
fixação na vertical que impede a queda acidental da barra. 
Placa de fixação à parede construída com aço de 3 mm de 
espessura, pintado a epóxi branco, com prévio tratamento 
antioxidante. Inclui 6 furos de Ø 6,5 mm para fixação na pa-
rede.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
A barra muda de posição vertical para horizontal e vice-
-versa, de forma manual. Quando na vertical deve-se ele-
var ligeiramente a barra, de forma a libertar o sistema de 
segurança. Quando na horizontal, elevar a barra até que o 
sistema de segurança actue e fixe a mesma.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES
ISO 9001:2008

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FORÇA MÁXIMA SUPORTADA (*) 1500 N

ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA
(DESDE SOLO ATÉ PONTO SUPERIOR) 700 a 750 mm

PESO MÁXIMO SUPORTADO (*) 150 Kg

(*) 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.

AÇO PINTADO

BARRA DE APOIO
REBATÍVEL NA VERTICAL


