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 ASSENTO DE DUCHE
REBATÍVEL E REVERSÍVEL

ESPECIFICAÇÕES
O assento de duche reversível tem uma armação construída 
em aço inoxidável, tipo-304, com acabamento escovado, que 
consiste num tubo quadrado de 1.6mm, 30 mm e um tubo 
sem junções de 1.2 mm, 25 mm de diâmetro. O assento é de 
uma peça única em compacto fenólico, 13 mm de espessura, 
com acabamento mate, cor marfim, superfícies de melamine
e núcleo em compacto fenólico preto; fixo à armação com pa-
rafusos em aço inoxidável e porcas em acorn. O assento de 
duche vem equipado com duas flanges de 75 mm de diâme-
tro, construídas em aço inoxidável, tipo-304, com 5mm de es-
pessura e acabamento escovado; uma guia de suporte em aço 
inoxidável, tipo-304, com 1.6 mm de espessura e acabamento 
escovado; e uma mola de aço inoxidável, tipo-304, com 0.6 
mm de espessura que está ligada a uma lâmina de base em 
aço inoxidável, tipo 304, de calibre pesado. O assento deverá 
permanecer na posição vertical quando não está em uso. O A 
barra respeita a normativa ADAAG (“Barrier Free Accessibility 
Guidelines” dos Estados Unidos da América).  

MATERIAIS
Assento:  peça única em compacto fenólico, 8 mm de espes-
sura, com acabamento mate, cor marfim, superfícies de me-
lamine, e núcleo em compacto fenólico preto – não pode ser
delaminado. Fendas integradas para drenagem da água. Pre-
so à armação com parafusos em aço inoxidável e porcas em 
acorn. 
Armação:  Aço inoxidável, 18-8 S, tipo 304, com acabamento 
escovado. Tubo quadrado 1.6mm, 30mm e tubo sem junções 
com 1.2mm, 25mm diâmetro.
Flanges (2):  Aço inoxidável, 18-8 S, tipo-304, 5 mm de espes-
sura, com acabamento escovado. Três furos para os parafu-
sos de montagem com 75 mm de diâmetro. 
Lâmina da base: Aço inoxidável, 18-8 S, tipo 304, de calibre 
pesado.
Mola: Aço inoxidável, 17-7, tipo 301, 0,6 mm. Sitio de ligação 
à lâmina da base.
Guia de Suporte: Aço inoxidável, 18-8 S, tipo-304, 1.6 mm, 
com acabamento brilhante.
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MATERIALS: 

Seat — One-piece, 5/16" (8mm) thick, solidly fused plastic laminate with matte-finish melamine surfaces, ivory-colored face 
sheets, and black phenolic-resin core that are integrally bonded — cannot delaminate. Integral slots for water drainage. Secured 
to frame with stainless steel carriage bolts and acorn nuts.

Frame — 18-8, type-304, stainless steel with satin finish. 16-gauge (1.6mm), 1-1/4" (30mm) square tubing and 18 -gauge 
(1.2mm), 1" (25mm) diameter seamless tubing.

Mounting Flanges (2) — 18-8, type-304, 3/16" (5mm) thick stainless steel with satin finish. 3" (75mm) diameter with three 
mounting screw holes.

Baseplate — 18-8, type-304, heavy-gauge stainless steel.

Spring — 17-7, type-301, 24-gauge (0.6mm) stainless steel. Spot-welded to baseplate.

Guide Bracket — 18-8, type-304, 16-gauge (1.6mm) stainless steel with satin finish.
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