ACESSIBILIDADE E AUTONOMIA

A BARRA REBATÍVEL COM PÉ!

Barra de apoio rebatível Be-Line® com bengala

Barras disponíveis com
comprimento: 650 mm

E também disponíveis com
comprimento: 850 mm

Barras de apoio
antracite metalizado
ou branco mate

Barras rebatíveis
também disponíveis
na versão sem bengala

Ref. 511962W

Se o Grupo DELABIE, especialista em acessibilidade para os locais públicos, já nos tinha apresentado
a barra de apoio rebatível e amovível Be-Line®, a sua nova variante com bengala responde à necessidade
de segurança e adaptação a todas as instalações.
Design & Bem-estar
A DELABIE continua a sua conquista do design para
todos com a sua gama Be-Line® representando a
combinação do conforto e da estética nos locais públicos.
A Be-Line® apaga o aspeto estigmatizante e medicalizado
do equipamento destinado à acessibilidade das pessoas,
temporária, parcial ou que perdem permanentemente
a sua autonomia.
A barra rebatível Be-Line® é a resposta perfeita para
o desafio de tornar as instalações sanitárias, tanto
agradáveis como acessíveis. O seu design apresenta
linhas elegantes e uma estética discreta que se integram
naturalmente no espaço. Disponível em alumínio epoxy
branco mate ou antracite metalizado, esta barra rebatível
proporciona um contraste visual com a parede, enquanto
se adapta a qualquer estilo de decoração.
Segurança & Bem-estar
A barra rebatível Be-Line® tem uma forma arredondada,
que combinada com a sua pega antirrotação, permite
uma preensão muito mais ergonómica. Para além do pack
segurança: garantia de 10 anos, marcação CE, testada com
mais de 200 kg, etc., esta barra rebatível Be-Line® tem uma
bengala que torna a instalação mais segura, atuando como
um reforço quando a fixação na parede é insuficiente.
Esta bengala também tranquiliza espontaneamente as
pessoas com mobilidade reduzida, para as quais a utilização
de instalações sanitárias fora de casa, é por vezes uma
aventura complicada ou mesmo assustadora.

Esta barra de apoio rebatível Be-Line® ocupa um espaço
mínimo quando está na posição elevada.
Amovível, ela vai reduzir o número de barras instaladas
nos estabelecimentos, tais como alojamento temporário,
nos hospitais e hotéis. A barra é instalada conforme a
necessidade do utilizador e quando é removida, pode ser
substituída por um tapa fixações.
Para todos
Qualquer que seja a idade e o grau de autonomia dos
utilizadores, esta barra rebatível com o seu design
transgeracional é adequada para todos.
Nas coletividades, sendo o utilizador desconhecido,
é necessário oferecer equipamentos de acessibilidade,
que sejam resistentes a todas as eventualidades.
Esta gama Be-Line® inclui, barras rebatíveis, barras
de apoio, bancos de duche, etc., e pretende criar uma
sensação de bem-estar, tornando mais agradável para
todos, uma utilização partilhada dos espaços sanitários,
seja na zona de duche, WC ou lavatórios.

NOTA PRODUTO / A BARRA REBATÍVEL COM PÉ!
O Grupo DELABIE, especialista em acessibilidade para os locais públicos, há alguns meses atrás, descobrimos a nova barra rebatível
e amovível Be-Line®, agora disponível na versão com bengala. Combinando sempre estética e conforto, design e discrição, bem-estar
e segurança; esta barra de apoio rebatível com bengala , já não é apenas adequada para todos os utilizadores - idosos, pessoas
com mobilidade reduzida ou deficientes – mas também para todas as instalações que necessitem de um reforço.
Ilustrações disponíveis no nosso site internet delabie.pt, rubrica Imprensa

DELABIE, a experiência de um fabricante
A DELABIE, empresa francesa 100 % familiar, fundada em 1928, é líder europeu em torneiras e equipamentos sanitários para os estabelecimentos que recebem público.
Propõe uma oferta específica neste mercado com cinco gamas : Torneiras para Locais Públicos, Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de cuidados de saúde,
Acessibilidade e Acessórios de higiene, Sanitários em Aço Inoxidável e outras Torneiras específicas.
Mais de 2 000 produtos DELABIE, uma referência internacional, que exporta a partir da sua fábrica em França para mais de 90 países.
A empresa tem 9 filiais pelo mundo : Alemanha, Áustria, Benelux, Reino Unido, Espanha, Portugal, Polónia, Emirados Árabes Unidos (Dubai) e China (Hong-Kong)
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