ACESSIBILIDADE E AUTONOMIA

COM O BANCO BE-LINE®, A VIDA É UM DUCHE

Design e conforto para todos

Disponível no acabamento
branco mate

Banco de duche sem pé
Be-Line®
Ref. 511930C

O Grupo DELABIE, especialista em acessibilidade nos locais públicos, amplia a sua gama design Be-Line®
com uma nova versão do seu banco de duche rebatível e amovível.
Este modelo com pé, adapta-se aos diferentes tipos de parede.
Aliança da estética e do conforto, este banco proporciona bem-estar e segurança aos seus utilizadores idosos, pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência.
Barras de apoio Be-Line®
antracite metalizado
ou branco mate

Design e bem-estar
A gama Be-Line® da DELABIE é a aliança da estética
e do conforto.
O design inovador das barras e bancos Be-Line®
encobre o aspeto médico e por vezes o estigma das
casas de banho com acessibilidade, deixando apenas
uma sensação de bem-estar e conforto sem complexos,
nos ambientes dentro e fora de casa.
A Be-Line® é uma gama transgeracional adaptada a
cada etapa da vida, qualquer que seja a idade e o grau
de autonomia, que torna mais agradável para todos, uma
utilização partilhada dos espaços sanitários.
O banco Be-Line® com as suas linhas elegantes integrase naturalmente no seu ambiente.
Conforto para todos
O banco Be-Line® enquadra-se numa atmosfera de
design para todos. Adapta-se a todos os utilizadores.
Na sua posição baixada, com a sua largura e
profundidade, é uma ajuda preciosa para os idosos e
pessoas com mobilidade reduzida ou simplesmente,
um conforto extra para o utilizador.
Com o pouco espaço que ocupa na posição elevada,
é perfeito para uma utilização partilhada do duche.
O banco de duche Be-Line® é igualmente amovível.

Num simples gesto pode ser substituído por uma
prateleira de duche. Vai reduzir o número de bancos num
estabelecimento, permitindo a sua instalação apenas
se necessário. Como por exemplo, um hotel ou um
hospital que recebe temporariamente uma pessoa com
mobilidade reduzida.
Segurança máxima
Esta nova versão do banco Be-Line® tem um pé.
Ele serve de reforço quando a fixação mural é insuficiente.
Como todos os produtos Acessibilidade da DELABIE,
o banco Be-Line® beneficia do Pack segurança:
garantia10 anos, marcação CE e testado com peso
superior a 200 kg.
Nas coletividades, o peso do utilizador é desconhecido.
Os produtos instalados devem resistir em qualquer
circunstância.
Disponível em dois acabamentos em alumínio - epoxy
branco mate ou antracite metalizado - a gama Be-Line®
permite garantir um bom contraste visual entre a cor do
banco e as paredes.
Os bancos de duche Be-Line® combinam com todos os
estilos e decoração de interiores.

NOTA PRODUTO / COM O BANCO BE-LINE®, A VIDA É UM DUCHE
O Grupo DELABIE, especialista em acessibilidade nos locais públicos, amplia a sua gama Be-Line® com uma nova versão do seu banco de duche
rebatível e amovível. Este modelo com pé adapta-se aos diferentes tipos de parede. Aliança da estética e do conforto, este banco proporciona
bem-estar e segurança aos seus utilizadores - idosos, pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência.
O banco Be-Line® enquadra-se numa atmosfera de design para todos. Adapta-se a todos, tanto pelo seu uso na posição elevada, baixada ou
substituído num simples gesto por uma prateleira de duche.
Ilustrações disponíveis no nosso sítio da 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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