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Um corrimão de alumínio sempre atual
• Perfil de alumínio anodizado resistente da mais alta qualidade
• U
 ma banda de enchimento fecha a ranhura de retenção
proporcionando uma superfície contínua, fácil de limpar
• Adaptável a superfícies curvas
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características

Alumínio
Anodizado

Resistência
Média
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Descrição do produto
Corrimão MCE4045 Alumínio da CS France, com 40 mm de diâmetro e volume
projectado de 80 x 90 mm ou 103 x 89 mm (dependendo do suporte de fixação
escolhido) e um comprimento padrão de 4.000 mm.
O corrimão MCE4045 é feito de um perfil de alumínio tubular anodizado com
uma ranhura de retenção na qual os suportes de montagem de parede desejados
são inseridos e fixados. Bandas de enchimento fecham a ranhura de retenção
proporcionando uma superfície contínua, fácil de limpar.
Um anel decorativo destaca a transição entre as tampas de extremidade e a barra
anti-choque.
O corrimão MCE4045 Alumínio é fixo à parede com suportes em alumínio ou
aço inoxidável espaçados de 0,8 a 1,0 m.
Todos os materiais do corrimão MCE4045 Alumínio são inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados.
Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes
configurações: suportes de montagem em alumínio, aço inoxidável e alumínio
de 32 mm para corrimões curvos, tampas de extremidade padrão e de apoio
para cobertura da extremidade, cantos externos, internos e universai, adaptador
universal de esquinas, placas de encaixe, kit removível para conduta de serviço e
aneis decorativos cor cinza pombo 24.
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Componentes e Acessórios

Comprimento padrão de 4 m

Suportes de montagem em
alumínio

Suportes de montagem em
alumínio

Suportes de montagem em
aço inoxidável 60 mm de
largura

Suportes de montagem em
alumínio de 32 mm para
corrimões curvos

Tampa da extremidade
padrão

Cantos externos, internos

Cantos externos e internos
universais

Adaptador universal de
esquinas para escadas (40
colores Acrovyn® Color)
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Tampa de apoio para cobertura da extremidade

Placa de encaixe

Kit removível para conduta
de serviço

Anel de suporte opcional
para apoiar uma ponta de
costas para a parede

Molde de perfuração para
máquinas de lavar apoio
operacional

Flexão baranda

Aneis decorativos cor cinza
pombo 24
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