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A construir consigo desde 1997

CP0016V PLATAFORMA MUDA FRALDAS
DE SUPERFÍCIE VERTICAL

DESCRIÇÃO
• Muda Fraldas verticais para instalar directamente na 
parede, em polipropileno com aditivo antibacteriano incor-
porado (CP0016V e CP0016VCS) e com exterior de aço inoxi-
dável AISI 304 (apenas no CP0016VCS).
• Os Muda Fraldas BabyMedi® oferecem um elevado nível 
de segurnça e limpeza, sendo a solução ideal para espaços 
públicos com tráfego elevado, oferecendo resistência e du-
rabilidade.
• O seu desenho moderno e elegante permite que o Muda 
Fraldas se integrem perfeitamente em qualquer ambiente 
de casa de banho.
• O aditivo anti-microbiano Biocote® facilita a limpeza ao 
reduzir a reprodução de micróbios causadores de doenças, 
maus odores e manchas.
• São fornecidos com cinto de segurança de nylon ajustá-
vel e de fixação rápida. 
• Cama com um par de ganchos para suportar bolsas ou 
sacos, ajudando a manter os utensílios pessoais sempre à 
mão.
• Os Muda Fraldas BabyMedi® estão certificados de acor-
do com as normas EN 12221-1 e EN 12221-2. Estas normas 
requerem que os equipamentos sejam sujeitos a um teste 
de carga estática de 50Kg durante uma hora. 

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES 550 x 100 (fechado)/ 890 (aberto) x 480 mm

PESO
13.4 Kg / CP0016V

16.6 Kg / CP0016VCS

CAPACIDADE DISPENSADOR 
TOALHITAS 80 unidades

ALT. DE INSTALAÇÃO
RECOMENDADA 800 mm (do solo ao ponto mais baixo)

ALT. DE INSTALAÇÃO RECOM. 
(PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 700 mm (do solo ao ponto mais baixo)

POLIPROPILENO

P
ág

. 1
-2

Revisão 01/2019

CP0016V CP0016VCS



A Mediclinics S.A. reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Mediclinics S.A.

Rua Coronel Carlos Moreira 825
4470-580 Moreira, Maia

Tel.: (+351) 229 480 271 
Fax: (+351) 229 480 272

E-mail:  info@laserbuild.pt
Website: www.laserbuild.pt

A construir consigo desde 1997

CP0016V PLATAFORMA MUDA FRALDAS
DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL

COMPONENTES E MATERIAIS

CP0016V Em polipropileno, cor branca.
CP0016VCS Em polipropileno, cor branca, com exterior em 
aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado.

• Cama: com aproximadamente 1900 cm², em polipropi-
leno com aditivo anti-bacteriano Biocote® incorporado e 
acabamento de cor branca, que facilita a limpeza e re-
duz a reprodução de micróbios causadores de doenças, 
maus odores e manchas.

• Dispensador de toalhitas: com fechadura e chave espe-
cial Mediclinics, fabricado em polipropileno e com capa-
cidade para, aproximadamente, 80 toalhitas.

• Mecanismo de Abertura/Fecho: permanece sempre 
oculto, fora do campo de visão do utilizador. Consiste 
num par de dobradiças de aço reforçado e um cilindro 
pneumático que garantem uma abertura/fecho do Muda 
Fraldas muito suave e uma extensa durabilidade.

MONTAGEM

• Chassis de Montagem à parede: fabricado em aço com 
um tratamento de cataforese, de montagem fácil na pa-
rede. São incluídos, de série, todos os elementos de fi-
xação necessários para a sua instalação a uma parede  
de tijolo.

• Chassis Frontal: (apenas em CP0016VCS) de peça única 
em aço inoxidável AISI 304, de 0,8 cm de espessura, fixa-
do à base da cama por 4 parafusos ocultos. Sem juntas 
ou arestas cortantes que proporcionam uma maior se-
gurança e conforto. Limpeza e manutenção facilitadas e 
uma excelente integração com os restantes acessórios 
da casa de banho.
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