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DESCRIÇÃO
Barra de apoio, parede-chão, esquerda ou direita, em aço inox 
[AISI 304], acabamento escovado, para colocar junto às sani-
tas, lavatórios, duches, banheiras, vestiários, etc… Adequado 
para casas de banho específicas para pessoas com deficien-
cias físicas, de idade avançada ou com mobilidade reduzida. 
Indicado para recintos públicos sem barreiras arquitectóni-
cas. Modelo apto para casas de banho colectivas. Elevada du-
rabilidade, resistência à água e fácil limpeza.

MATERIAIS E COMPONENTES

G55JCL38N1 Barra de apoio parede-chão, esquerda, em aço 
inoxidável acabamento escovado.
G55JCR38N1 Barra de apoio parede-chão, direita, em aço 
inoxidável acabamento escovado.

Barra em aço inoxidável [AISI 304], acabamento escovado, 
com Ø 32 mm de diâmetro exterior.  Placa de superfície em 
aço inoxidável [AISI 304], acabamento escovado, Ø 2 mm Ø76 
mm Embelezador em inoxidável [AISI 304], acabamento es-
covado, Ø78 mm.

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

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES 877,1x205x800,5 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 INOXIDÁVEL ACABAMENTO ESCOVADO 

BARRA PAREDE-CHÃO
3 PONTOS DE FIXAÇÃO
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