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DESCRIÇÃO
Assento rebatível em compacto fenólico e estrutura em aço 
inoxidável AISI 304, com acabamento escovado, para duches, 
banheiras e vestiários. Adequada para casas de banho especí-
ficas para pessoas portadoras de deficiências físicas, de idade 
avançada ou com mobilidade reduzida. Indicada para recin-
tos sem barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo 
também com aptidão para casas de banho colectivas. Elevada 
durabilidade, resistência à água e fácil limpeza. 

MATERIAIS E COMPONENTES
Assento de uma peça, construído em placa de compacto fe-
nólico (de alta densidade e resistência) com 8 mm de espes-
sura, cor marfim nas superfícies exteriores e núcleo em cor 
negra.
Ranhuras para escoamento de água. Fixação à estrutura 
através de parafusos com cabeça arredondada, para segu-
rança do utilizador. Incorpora um mecanismo de fecho au-
tomático. Não permite a proliferação de fungos e bactérias.
Estrutura em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, 
tubos de Ø 25 mm y Ø 30 mm de diâmetro, e 1,6 mm espes-
sura.
Placa de fixação, 2 unidades, em aço inoxidável AISI 304, 
acabamento escovado, de Ø 75 mm e 5 mm espessura, com 
3 furos para fixação à parede. Fecho tipo Ómega, com guia 
em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado. 

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES
ISO 9001:2008

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA 430 mm

PROFUNDIDADE (ASSENTO ABERTO) 445 mm

PROFUNDIDADE (ASSENTO FECHADO NA VERTICAL) 160 mm

FORÇA MAX. SUPORTADA 1500 N

PESO MAX. SUPORTADO (*) 150 Kg

ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA  430 - 510 mm

(*) 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 INOX. AISI 304 / COMPACTO FENÓLICO
ASSENTO REBATÍVEL


