O BANCO DE DUCHE BE-LINE® PREMIADO

Galardoado pelo «Salles de Bains Remarquables 2019»

A gama acessibilidade Be-Line® da DELABIE ganha um novo prémio. O banco de duche rebatível e amovível Be-Line® foi
galardoado pelo « Salles de Bains Remarquables 2019 » na categoria Coletividades.
O prémio
A lista das «Salles de Bains Remarquables» foi revelada
durante a 3.ª edição dos «Etats Généraux de la Salle de Bains».
Este concurso, promovido pela AFISB, premeia os produtos
das casa de banho que revelam um caráter singular, inovador,
pertinente e funcional, que ofereça aos consumidores uma
experiência única ou diferenciadora.
O júri independente, constituído por especialistas e personalidades
do domínio do setor da “casa”, presidido pela redatora chefe da
“Maison & Travaux”, Céline Chahi Bechkri, premiou o banco de duche
Be-Line® na categoria Coletividades.

O produto
A gama Be-Line® é a aliança da estética e do conforto. Com as suas
linhas elegantes, este banco de duche integra-se naturalmente no
seu ambiente. Ele encobre o aspeto médico e por vezes o estigma
das casas de banho com acessibilidade.
O banco Be-Line® enquadra-se numa atmosfera de design para
todos e adapta-se a todos os utilizadores, qualquer que seja a sua
idade ou grau de autonomia.
Com a sua largura e profundidade, representa uma ajuda preciosa
ou simplesmente um conforto extra para o utilizador. Rebatível e
amovível, ele é perfeito para uma utilização partilhada do duche.
Num simples gesto pode ser substituído por uma prateleira de
duche, o que reduz o número de bancos nas instituições,
permitindo a sua instalação apenas se necessário.
Como todos os produtos Acessibilidade da DELABIE, o banco
Be-Line® beneficia do Pack segurança : garantia 10 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.
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