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DESCRIÇÃO
Assento rebatível em ABS, com estrutura em aço galvanizado. 
Cor Branca. Fixação mural. Adequado para duches de casas 
de banho específicas para pessoas com mobilidade condicio-
nada (deficientes físicos, 3ª e 4ª idades, entre outros). Recin-
tos 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
Estrutura em aço galvanizado (SE330), revestimento de PVC, 
2,5 mm de espessura e Ø 33 mm (diâmetro exterior). Assen-
to em placa de ABS. Dimensões da placa de fixação à parede 
(2 unidades): 94x55x97 (aço inoxidável AISI 304). Capa da pla-
ca (2 unidades): 137x67x100 (PA6). Revestimento posterior 
para a placa (2 unidades): 132x17x98 (PA6). 

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES
CE MDD 93/42 declaração Ponte Giulio. Ajuda Técnica EN 
12182:1999 TÜV Product Service GMBH.

CORES DISPONÍVEIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES 124x415x428 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.
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