ACESSIBILIDADE : RUMO AO DESIGN

A tendência do « design para todos », traduz-se no esmorecimento da fronteira entre os espaços sanitários dedicados
às pessoas com mobilidade reduzida (PMR), e as casas de banho para qualquer um outro utilizador.
O « design universal » acessível aos utilizadores com
mobilidade reduzida
Idosos, pessoas com deficiência ou temporariamente incapacitados,
todos procuram ser autónomos e, particularmente, ao nível dos
cuidados de saúde.
Quando dedicados às pessoas com mobilidade reduzida (PMR),
os acessórios e equipamentos sanitários são projetados e
desenvolvidos para compensar eficazmente os défices físicos,
visuais ou cognitivos dos seus utilizadores. As suas características
são estabelecidas por terapeutas ocupacionais para garantir a
segurança e higiene.
No últimos anos, os fabricantes passaram a dar mais importância ao
design. Cada vez mais elegante e imaginativo, encobre o aspeto médico
e por vezes o estigma das casas de banho com acessibilidade.
Duche, torneiras, lavatórios, móveis, bancos de duche, barras de apoio,
..., os produtos PMR da nova geração, cada vez mais se misturam
com a oferta geral disponível no mercado.
Expostos em showrooms, tanto seduzem os particulares como os
responsáveis por projetos de estabelecimentos que recebem público
(ERP), que se tornaram cada vez mais atentos ao conforto e ao bemestar, mais sensíveis à fluidez das formas e à escolha dos materiais.

Be-Line®, uma gama desenhada para agradar
A criação do belo tem sido uma prioridade na DELABIE.
O exemplo mais recente : as barras de apoio e bancos de duche
rebatíveis Be-Line®.
Estudada para se adaptar a cada etapa da vida, oferece segurança
e conforto. Os acessórios desta gama também contribuem com a sua
estética, o que torna mais agradável uma utilização partilhada dos
espaços sanitários.
De fácil limpeza, as barras de apoio em alumínio têm uma pega
ergonómica antirrotação.
Abarra de duche em T foi premiada nos “Trophées du Négoce 2018”
na categoria de Produto Acessibilidade, pela sua funcionalidade
e design atrativo.
Na sua posição baixada, o banco de duche rebatível (Premiado nos
“Salles de Bains Remarquables 2019”) apresenta um assento com
dimensões confortáveis, enquanto que as suas linhas elegantes o
tornam discreto, integrando-se perfeitamente no seu ambiente,
uma vez na posição elevada.
Amovível por um simples gesto, pode ser substituído por uma
prateleira de duche : prático em caso de uma necessidade pontual,
num hotel ou hospital por exemplo !
Disponível em dois acabamentos (epoxy branco mate ou antracite
metalizado), a gama Be-Line® permite garantir um bom contraste
visual entre o acessório e as paredes, combinando com todos
os estilos de casas de banho.
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