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DESCRIÇÃO
Barra de apoio parede-chão, com 3 pontos de fixação, com 
embezador, em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. ade-
quada para colocar à direita das sanitas e lavatórios. Indicada 
para casas de banho específicas para pessoas com deficiên-
cias físicas, de idade avançada ou com mobilidade reduzi-
da. Indicada para recintos sem barreiras arquitectónicas de 
acessibilidade. Modelo apto para casas de banho colectivas. 
Elevada durabilidade, resistência à oxidação e fácil limpeza.

MATERIAIS E COMPONENTES

BSI020C Barra de apoio à esquerda em aço inoxidável AISI 
304, acabamento brilhante.
BSD020C Barra de apoio à direita em aço inoxidável AISI 304, 
acabamento brilhante.

Barra em aço Inox AISI 304, de 1,5mm de espessura e Ø ex-
terior 32 mm, acabamento brilhante. O processo de dobra-
gem garante que o diâmetro seja uniforme nas curvas. 
Placa de fixação (3 unidades) em aço inox AISI 304, de 3 mm 
de espessura. Com 2 furos de Ø 6 mm para fixar a placa à 
parede ou ao solo.
Embezador (3 unidades) em aço inox AISI 304, acabamento 
brilhante, de 0,8mm de espessura e Ø 81 mm, que oculta a 
placa de fixação à parede.
Com Kit opcional para evitar a condução eléctrica.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES
ISO 9001:2008

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FORÇA MÁXIMA SUPORTADA (*) 4003 N

PESO MÁXIMO SUPORTADO (*) 408 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.

BARRA PAREDE-CHÃO
3 PONTOS DE FIXAÇÃO
AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
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