MUUUZ INTERNATIONAL AWARD 2021:
A BARRA DE APOIO REBATÍVEL BE-LINE® PREMIADA
DESIGN, PONTO BARRA!

A barra de apoio rebatível Be-Line® de DELABIE (Refs. 511964C, 511964W, 511960C, 511960W),
foi premiada no concurso Muuuz International Award 2021 na categoria «Equipamento interior/Equipamentos de banho».
O prémio
Os Muuuz International Awards (MIAW) são organizados pela Muuuz,
em parceria com a revista D’A. Todos os anos, premeiam os produtos
mais marcantes na área da arquitetura, design de interiores e
decoração.
Destacam os fabricantes mais criativos e promovem os novos
produtos selecionados. Para esta 9.ª edição, a redação da Muuuz
avaliou mais de 350 novidades. Os produtos foram avaliados de
acordo com 4 critérios principais: o design, a originalidade,
a utilização e tecnicidade.
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O produto
Aliança da estética e do conforto, a nova barra rebatível
Be-Line® convenceu o júri. O design inovador das barras de apoio
e bancos de duche Be-Line® elimina o aspeto médico das casas
de banho com acessibilidade, deixando apenas uma sensação
de bem-estar e conforto sem complexos, nos ambientes dentro e fora
de casa.
As barras de apoio rebatíveis em geral, comportam um elevado
estigma. Discreta, a barra rebatível Be-Line® apresenta linhas
elegantes, integrando-se naturalmente no seu ambiente e em
qualquer estilo e decoração de interiores.
Na sua posição baixada, com a sua forma arredondada e com a sua
pega ergonómica antirrotação na parte superior, é uma ajuda preciosa
para os idosos e pessoas com mobilidade reduzida.
Com o pouco espaço que ocupa na posição elevada, é perfeita para
uma utilização partilhada dos sanitários ou do duche.
A barra rebatível Be-Line® enquadra-se numa atmosfera de design
para todos e adapta-se a todos os utilizadores.
A barra de apoio rebatível Be-Line® é igualmente amovível.
Ela também pode ser substituída por uma placa oculta. Vai reduzir
o número de barras num estabelecimento, permitindo a sua instalação
apenas se necessário. Como todos os produtos Acessibilidade
da DELABIE, a barra 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 2 acabamentos alumínio - epoxy branco mate
ou antracite metalizado - as barras de apoio Be-Line® permitem
proporcionar um bom contraste visual entre a cor das barras e as
paredes onde são instaladas.
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