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AÇO INOXIDÁVEL ACABAMENTO BRILHANTE 

BARRA DE APOIO
PAREDE ÂNGULO 90º

DESCRIÇÃO
Barra de apoio c/ângulo de 90º à esquerda ou direita (X), em 
aço inox [Aisi 304], com acabamento brilhante.  Adequado para 
casas de banho específicas para pessoas portadoras de defi-
ciências físicas, de idade avançada ou com mobilidade reduzi-
da. Recintos 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

G29JBR19N2 Barra à direita, aço inoxidável acabamento bri-
lhante.
G29JBL19N2 Barra à esquerda, aço inoxidável acabamento 
brilhante.

Tubo Ø32 mm em aço inox [Aisi 304], com acabamento bri-
lhante.  Placa de superfície, disco 4 mm Ø70 em aço [Aisi 
304], sem acabamento. Embelezador Ø80 mm em aço inox 
[Aisi 304], com acabamento brilhante.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES 350x100x660 mm

PESO 1,39 Kg

PESO MÁXIMO SUPORTADO 150 Kg

(*) 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.

G29JBL19N2 G29JBR19N2

Basic technical data sheet

G29JBL19 Polished steelCode Series

Use and installation info

Not included with the product
Ponte Giulio suggest to use fasteners suitable to the wall characteristics
on which the product will be installed.

Fasteners

Polished stainless steel safety corner grab rail, Ø 32x1.5
mm in AISI 304 stainless steel, no junctions. Wall clearance 50 mm.
Concealed wall fixing kit Ø 80 mm with stainless steel flange cover and
flange. Fit for
installation in bath and toilet areas, to enable the person
to grab for elevating from lower position.

Packaging information
Nylon bag in cardboard packagingType of package

Dimensions [WxDxH] mm Weight kg

Use Wall installation

Clean using pure water and home disinfectants which have been sufficiently
diluted in water. Do not use abrasive detergents and trichloroethylene,
oxygenated water or acetone-based solvents.

Cleaning

150Vertical kgIn use weight capacity

Net weight kg 1,39 350x100x660Dimensions [WxDxH] mm
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