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MCE4045 | Efeito Madeira

para mais informações por favor digitalize:
www.c-sgroup.pt/?p=6853

O aspeto quente da madeira com a robustez e a 
manutenção fácil de CS Acrovyn®

•  Acrovyn® Madeira montada sobre um perfil de alumínio 
contínuo para proporcionar uma maior estabilidade e uma 
aderência segura

•  Adaptável a superfícies curvas (raio mínimo de 1 m)

 | características

 |  mais informação: www.c-sgroup.pt/?p=6853

 | dimensões

4.000x40x40 mm

Suportes de 
montagem em 
alumínio

Suportes de 
montagem em 
alumínio ECO

Suportes de 
montagem 
Acrovyn®

Suportes de 
montagem em aço 
inoxidável

Resistência 
Média

8

Efeito 
Madeira

100%  
Bacteriostático

Reação 
ao fogo
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Descrição do produto

Corrimão MCE4045 efeito Madeira 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 uma cobertura Acrovyn® efeito Madeira que 
encaixa sobre um perfil de alumínio extrudido com uma ranhura de retenção na 
qual os suportes de montagem 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 efeito Madeira é fixo à parede com suportes em alumínio, 
aço inoxidável e Acrovyn® espaçados de 0,8 a 1,0 m.

Durante o processo de fabricação, os padrões Acrovyn® de madeira são unidos por 
fusão térmica, juntamente com uma película de protecção Acrovyn® transparente, 
numa placa Acrovyn® de cor sólida. As três camadas integram-se completamente e 
não se danificam, arranham ou descascam.

Acrovyn® efeito Madeira possui uma excelente resistência a arranhões, uma 
incomparável absorção de impacto e tem uma superfície lisa, não-porosa e com 
cor.

Os padrões Acrovyn® de madeira possuem excelente resistência a riscos e forte 
capacidade de absorção de impacto. Têm uma superfície de granulado fino, não-
porosa, tingida e com certificação de resistência ao fogo M1.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o valor máximo de aquecimento 
(HHV) foi determinado em 17.828 MJ / kg. O relatório de testes pode ser fornecido 
mediante solicitação.

O corrimão MCE4045 efeito Madeira foi testado em emissões de COV’s 
(compostos orgânicos voláteis), em interiores, e certificado com A+. O relatório 
de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

Todos os materiais do corrimão MCE4045 efeito Madeira são inertes, não-
contaminantes e podem ser 100% reciclados.

O corrimão MCE4045 efeito Madeira foi fabricado em conformidade com a 
Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS.

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes 
configurações: suportes de montagem em alumínio, aço inoxidável e Acrovyn® 
em branco (9003) ou cinza (24), tampas de extremidade padrão, finais eu de apoio 
para cobertura da extremidade, cantos externos, internos e especiais, adaptador 
universal de esquinas, placas de emenda, kit removível para conduta de serviço e 
aneis decorativos cor cinza pombo 24.

O fabricante CS France oferece uma gama de 8 cores efeito Madeira.
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Componentes e Acessórios

Comprimento padrão de 4 m 

Suportes de montagem em 
alumínio 

Suportes de montagem em 
aço inoxidável 80 mm de 
largura

Suportes de montagem em 
aço inoxidável 60 mm de 
largura 

Acrovyn® suportes de 
montagem para o elemento 
curvo em branco (9003) ou 
cinza (24) 

Tampas da extremidade 
padrão 

Cantos externos, Internos e 
universais 

Ângulos universais (98° a 
165°) para ser cortado no 
local 

Adaptador universal de 
esquinas para escadas (40 
cores Acrovyn®) 
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Componentes e Acessórios

Tampa de apoio para 
cobertura da extremidade 

Placa de encaixe Aneis decorativos cor cinza 
pombo 24

Kit removível para conduta 
de serviço

Acrovyn® é um perfil de 
alumínio por nós mesmos

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

Molde de perfuração para 
máquinas de lavar apoio 
operacional

Flexão baranda

COMPROBAR TRACDUCCIÓN
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Serviço de 
amostra de cores
Devido a limitações técnicas 
da impressão as representa-
ções de cores podem não ser 
exatas. Para melhores resulta-
dos recomendamos que faça a 
sua escolha baseada em amos-
tras reais.

Por favor contacte o nosso 
Departamento de Serviço ao 
Cliente ou distribuidor local.

As cores

 BÉTULA   01  ACER   02  FAIA   03  WENGUE   39

 CARVALHO  
BRANQUEADO   36

 CARVALHO  
FUMADO   38

 CARVALHO  
QUEIMADO   40

 CARVALHO  
AO VAPOR   37


