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Corrimões 
VISION | Policarbonato transparente

para mais informações por favor digitalize:
www.c-sgroup.pt/?p=6859

Um aspeto moderno e futurista, com todas as 
vantagens de um corrimão de topo

•  Fabricado em policarbonato extrudido extra resistente, oferece 
um tato quente e agradável com uma aderência excelente

•  Disponível em cinco cores transparentes

•  Permite uma iluminação interior atrativa com LED

 | características

 |  mais informação: www.c-sgroup.pt/?p=6859

 | dimensões

4.000x40x40 mm

Suportes de 
montagem em 
alumínio

Resistência 
Média

5

Cor 
transparente

Reação 
ao fogo
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Descrição do produto

Corrimão VISION da CS France, com 40 mm de diâmetro, volume projectado de 
80 x 90 mm e um comprimento padrão de 4.000 mm.

O corrimão é feito de policarbonato transparente com uma ranhura de retenção 
na qual os suportes de montagem de alumínio são inseridos e fixados. Bandas 
de enchimento fecham a ranhura de retenção proporcionando uma superfície 
contínua, fácil de limpar.

Corrimão VISION possuem uma forte capacidade de absorção de impacto. 
Têm uma superfície de granulado fino, não-porosa, tingida e com certificação de 
resistência ao fogo M1.

O corrimão VISION é fixo à parede com suportes em alumínio polido espaçados 
de 0,8 a 1,0 m.

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

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes 
configurações: suportes de montagem em alumínio polido, tampas da extremidade 
padrão e especial, cantos externos e internos, placas de emenda e kit removível 
para conduta de serviço.

O fabricante CS France oferece uma gama de 5 cores transparentes.
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Componentes e Acessórios

Comprimento padrão de 4 m 

Suportes de montagem em 
alumínio polido 

Tampas da extremidade 
padrão e especial 

Cantos externos/internos Cantos universais (98° a 
165°) para ser cortado no 
local 

Placa de encaixe Kit removível para conduta 
de serviço

Àngulos universal adaptador 
de escada (40 cores 
Acrovyn® Color) 

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

Molde de perfuração para 
máquinas de lavar apoio 
operacional
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 AMARELO   41  VERDE   44  AZUL   40  VIOLETA   42

 VERMELHO   43

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


