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MAXIMA

BARRA DE APOIO
PAREDE ÂNGULO 90º

DESCRIÇÃO
Barra de apoio c/ângulo de 90º à esquerda ou direita, em aço 
com acabamento vinil branco.  Adequado para casas de banho 
específicas para pessoas portadoras de deficiências físicas, 
de idade avançada ou com mobilidade reduzida. Recintos sem 
barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo também 
com aptidão para casas de banho colectivas. Elevada durabi-
lidade, resistência à água e fácil limpeza.

MATERIAIS E COMPONENTES

G04JBR20W1 Barra à direita, aço com acabamento vinil 
branco.
G04JBL20W1 Barra à esquerda, aço com acabamento vinil 
branco.

Barra em aço zincado [FE 360], tubo 3/4”. Revestimento ex-
trusão 2,5 mm Ø33, vinil 78ShA, brilhante. Placa de superfí-
cie, disco 4 mm Ø70 em aço [FE 420], sem acabamento. Em-
belezador Ø80 mm em poliamida 6 [PA6] brilhante. Suporte 
da placa Ø 77 mm em poliamida 6 [PA6], sem acabamento.

CORES DISPONÍVEIS

SISTEMA DE QUALIDADE
CE MDD 93/42 declaração Ponte Giulio.
Ajuda Técnica EN 12182:1999 TÜV Product Service GMBH.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES 660x100x660 mm

PESO 3 Kg

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.

G04JBL20W1 G04JBR20W1

Basic technical data sheet

G40JBL20 MaximaCode Series

Use and installation info

Included with the productFischer SX 8 6x70 InoxFasteners

L-shaped grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial,
biocompatible and warm-to-the-touch vinyl

Packaging information
Nylon bag in cardboard packagingType of package

Dimensions [WxDxH] mm Weight kg

Available colours
B1 Blue, B2 Light blue, D1 Black, D2 Grey, G1 Green, G2 Light green, I1
Ivory, I2 Biscuit, R1 Red, W1 White, Y1 Yellow, D4 Dark grey, P4 Prune, Y3
Light yellow

Use Wall installation

Clean using pure water and home disinfectants which have been sufficiently
diluted in water. Do not use abrasive detergents and trichloroethylene,
oxygenated water or acetone-based solvents.

Cleaning

150Vertical kgIn use weight capacity

Net weight kg 3 663x100x663Dimensions [WxDxH] mm
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