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Condições gerais de venda /

CONTACTOS
SEDE SOCIAL E LOCAL
DE PRODUÇÃO
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANÇA
SENDA DELABIE PORTUGAL
Zona Industrial Taboeira
3801-101 Aveiro
PORTUGAL
Tel: +351 234303940
Fax: +351 234303949
delabie.pt
senda.pt
ENCOMENDAS
Tel: +351 234303940
Fax: +351 234303949
comercial@senda.pt
SUPORTE TÉCNICO E SPV
Tel: +351 234303940
Fax: +351 234303949
delabie.posvenda@senda.pt

Salvo acordo em contrário por escrito, estas condições
de venda constituem as condições únicas sobre a qual
a SENDA DELABIE, S.A. (“empresa”) está disposta
a fornecer os bens especificados.
A empresa não pratica a venda direta ao público:
- As tabelas de preços são fornecidas a título indicativo,
não sendo contratuais. Os distribuidores, grossistas
e instaladores determinam livremente os seus preços
respeitando as regulamentações em vigor, em função,
nomeadamente, dos custos, serviços e garantias que
assumam.
- As condições gerais de venda são válidas para todos
os clientes grossistas.
Para outros profissionais (fabricantes, exportadores, etc.)
ou para pedidos especiais de fabrico, por favor consulte
os nossos serviços comerciais.
ENCOMENDAS E PROPOSTAS:
São processadas por ordem de receção.
Todas as encomendas rececionadas implicam a aceitação
das nossas condições gerais de venda sendo que os
clientes renunciam a fazer prevalecer cláusulas diferentes
inscritas nos seus próprios documentos.
O cliente aceita os termos e condições gerais de venda
desde que recebemos a sua encomenda, não podendo
a mesma ser cancelada. As encomendas são registadas
sem a obrigação de serem entregues completas ou de
uma só vez.
Os nossos colaboradores comerciais não estão
habilitados a incluir verbalmente acordos adicionais, nem
a dar garantias verbais para além daquelas contidas no
contrato escrito.
As faltas ou atrasos nos pagamentos de uma encomenda
autorizam a nossa empresa a anular as encomendas em
curso, ou a solicitar garantias de pagamento.
As nossas propostas não são prescrições; os prescritores
e instaladores profissionais são os únicos responsáveis
pela escolha dos produtos de acordo com a utilização
pretendida, regulamentações em vigor e recomendações.
PREÇO:
As entregas são faturadas em conformidade com as
condições em vigor no dia da expedição. Os preços são
dados sem compromisso e sob todas as reservas de
variação em curso, impostos ou preços das matérias primas.
Os aumentos de preços são anunciados um mês antes
da sua aplicação e aplicam-se a todas as ofertas ou
encomendas em curso.
Portes incluídos para encomendas de valor líquido
superior a 300,00 € (trezentos Euro), entregas em
Portugal continental.

Certificação
ISO 9001 : 2015
do Sistema de Gestão
da Qualidade

ACS

Certificado de Conformidade Sanitária
Todos os nossos produtos estão
conforme a diretiva CDDW, despacho
de 29/05/1997 alterado, e a circular
do Ministério da Saúde (Francês)
DGS/SD7A2002 N.º 571
de 25/11/2002.

PAGAMENTOS:
Todos os preços estão sujeitos a impostos adicionais às
taxas em vigor. Os termos de pagamento, estão sujeitos
a aprovação de crédito e acordo prévio, são estritamente
a 30 dias da data da fatura. De acordo com as condições
de crédito individual e/ou requisitos de seguro a empresa
reserva-se o direito de solicitar o pagamento antes da
expedição das mercadorias na receção da encomenda.
Não são efetuados descontos para pagamento
antecipado.
A empresa reserva-se o direito de cobrar juros de mora
à taxa máxima legal em vigor, relativos aos dias de atraso
dos pagamentos.
Em caso de incumprimento, a empresa poderá exigir um
pagamento único independentemente das condições de
pagamento acordadas.
A empresa não aceita quaisquer deduções nos
pagamentos. Apenas as notas de crédito emitidas pela
empresa têm valor legal.
PRAZOS DE ENTREGA:
Os prazos de entrega são dados a título indicativo
e em algum caso poderemos ser responsabilizados
por algum atraso que seja devido a causas alheias,
riscos e imprevistos de fabricação ou de transporte.
Um atraso verificado na entrega das mercadorias, em
caso algum pode dar lugar a reclamação, compensação
de pagamento, indemnização de qualquer espécie, ou não
aceitação de mercadorias.

TRANSPORTE:
As encomendas são enviadas para os nossos
distribuidores. Não entregamos diretamente em
obras/estaleiros de obra. O comprador assume a
responsabilidade pelo transporte e custos de embalagem.
As mercadorias são transportadas por conta e risco do
comprador, seja qual for o método de transporte, mesmo
que o transporte seja gratuito e ainda que tenham sido
concedidas condições especiais.
A transportadora é responsável pela sua entrega, e os
clientes são obrigados a examinar as mercadorias e, no
caso de mercadorias danificadas ou perdidas em trânsito,
notificar o portador por escrito no prazo de 48 horas.
Deverá ser-nos remetida uma cópia da reclamação à
transportadora.
RECLAMAÇÕES:
Não serão aceites reclamações que respeitem ao
transporte se não forem reportadas por escrito no prazo
de 8 dias após a receção das mercadorias. A totalidade
da mercadoria não pode ser devolvida devido a danos ou
faltas parciais.
RESERVA DE PROPRIEDADE:
Não obstante quaisquer termos acordados de venda,
as mercadorias são propriedade do vendedor até ao
seu pagamento integral. O não cumprimento do prazo
de pagamento pode resultar na recuperação desses
bens. O comprador assume os riscos de perda ou dano,
independentemente do meio de entrega, conforme acima
descrito em ‘PRAZOS DE ENTREGA’ e ‘TRANSPORTE’,
bem como a responsabilidade pelos danos que possam
causar.
GARANTIA E RESPONSABILIDADE:
Os nossos produtos têm garantia contra todos os defeitos
de fabrico durante um período de 10 anos, incluindo
torneiras eletrónicas, excluindo outros acessórios
eletrónicos (por exemplo, secadores de mãos, etc.) que
têm 3 anos de garantia a contar da data de compra. Isto
não se aplica aos produtos com data de validade.
Esta garantia é limitada ao fornecimento para substituição
ou reparação de componentes defeituosos conforme
determinado pelo nosso serviço técnico de pós-venda,
mas exclui o custo de deterioração, manuseio e transporte
ou compensação, seja ele qual for. A empresa não é
responsável pelas despesas de carga e custo do retorno
de produtos para as nossas instalações.
Desastres ou grandes danos causados por água como
resultado de defeitos de fabrico estão cobertos pelo
nosso seguro de responsabilidade civil.
A nossa garantia e responsabilidade não incluem
o seguinte:
- instalação não cumpre com a especificação técnica ou
recomendações;
- peças usadas;
- não-conformidade com instalação, utilização e guias de
manutenção;
- outros fatores independentes da qualidade dos
produtos, por exemplo: produtos de limpeza, detergentes
ou abrasivos, ação de águas agressivas ou corpos
estranhos, (por exemplo, areias, partículas de calcário,
limalha, etc.), fenómenos químicos ou electrolíticos;
- falta de supervisão, condições de armazenamento ou
manutenção deficiente;
- modificações de produto ou de ações pelo cliente, ou
terceiros, sem a nossa autorização ou recorrendo a
componentes não-DELABIE e/ou outros consumíveis.
- utilização de produtos após a data de validade expirada.
A estanquidade das ligações e das juntas nos suportes
de fixação são da responsabilidade do profissional que
providencia a instalação e devem ser asseguradas por
este. A garantia não cobre anilhas ou acessórios de
borracha. Todavia estes serão considerados em caso de
aplicação da garantia. Os tratamentos de superfície que
não sejam cromados ou niquelados estão excluídos da
garantia. No caso em que o produto foi descontinuado ou
métodos de fabricação foram alterados e as substituições
não estejam disponíveis, serão oferecidos produtos
alternativos semelhantes. A substituição na garantia não
irá estender a duração da garantia original.
A garantia legal de defeitos latentes aplica-se em todos
os casos.

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO:
As peças de substituição e mecanismos que são
essenciais para garantir o bom funcionamento dos
nossos produtos estarão disponíveis em stock no período
de duração da garantia. Os mesmos estão listados nos
nossos catálogos.
DEVOLUÇÕES:
Os produtos não podem ser devolvidos para crédito sem
nossa aprovação prévia, por escrito, e deverão estar em
bom estado (determinado pelo nosso departamento de
logística). Todos os custos de transporte para os produtos
devolvidos devem ser suportados pelo comprador. Os
produtos devem ser devolvidos em embalagem protetora
e bem acondicionados.
Entregas com menos de um mês serão reembolsadas ao
preço faturado. Para entregas com mais de um mês, será
feita uma dedução para, verificação, manuseio e custos
de administração. Será aplicada uma taxa de reparação e
recolocação sempre que necessário.
Devoluções de produto não serão consideradas nas
seguintes circunstâncias: produtos descontinuados,
produtos fabricados com pedido especial, evolução
técnica ou estética do produto desde a data da compra,
produtos riscados ou danificados, produtos comprados
há mais de um ano, produtos com data de validade
expirada. Se esses produtos forem enviados para a
SENDA DELABIE, S.A. fora do âmbito das devoluções
serão imediatamente destruídos/reciclados e não serão
devolvidos ao cliente.
Informação de prazos para as deduções standard:
- devolução < 1 mês: reembolso ao preço faturado
- devolução entre 1 e 3 meses: dedução de 15%
- devolução entre 3 meses e 1 ano: dedução de 30%
- devolução após 1 ano: não há reembolso.
LIMPEZA - MANUTENÇÃO:
Limpar apenas com água e sabão, usando um pano macio
ou uma esponja, enxaguar e secar bem. Não utilizar
produtos abrasivos ou à base de cloro (com uma base de
ácido clorídrico) ou corantes.
FOTOGRAFIAS E DESENHOS:
Todas as fotos, desenhos ou ilustrações são para fins
ilustrativos, sem obrigação contratual e estão sujeitas
a alteração sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito
de modificar os desenhos e dimensões sem aviso
prévio e sem recurso. Aplica-se a todas as referências,
dimensões, informações contidas em diversos
documentos, catálogos, guias de instalação, tabelas de
preços e sítios de internet, que podem ser modificados
ou descontinuados a qualquer momento sem aviso prévio.
EXCLUSIVIDADE TERRITORIAL:
Os nossos distribuidores estão autorizados a vender
os produtos em território nacional, ou seja, Portugal
continental, arquipélago da Madeira e arquipélago dos
Açores.
Para outros países, a empresa tem contratos de
importação/distribuição exclusivos. Neste contexto, os
distribuidores portugueses não podem vender para fora
do território nacional, salvo com nosso acordo prévio.
JURISDIÇÃO:
Lei aplicável: Portuguesa.
Foro de jurisdição: o da sede social da nossa empresa.
A empresa pode alterar estes termos de condições gerais
de venda sempre que julgue necessário, enviando uma
comunicação por escrito.

Reprodução interdita sem a nossa autorização por escrito.
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/ Gama Inox

Test

SEGURANÇA MÁXIMA
Testado com peso superior a 200 kg
Nos espaços públicos, o peso do utilizador é
desconhecido. Os produtos instalados devem resistir
em qualquer circunstância.
Garantia 10 anos
As barras DELABIE são adequadas para uma utilização
intensiva em todos os espaços públicos e unidades de
saúde.
O aço inoxidável é uma liga nobre (cromo, níquel, aço)
sem tratamento de superfície. Não corre o risco do
aparecimento de ferrugem caso sofra danos ou
cortes. Os produtos em Inox da DELABIE mantêm-se
em perfeitas condições ao longo da sua vida.
Marcação CE
As barras e bancos DELABIE têm a marcação CE
de acordo com a Diretiva 93/42/CEE relativa aos
dispositivos médicos e corresponde às exigências da
norma europeia EN 12182 « Ajudas técnicas para
pessoas com mobilidade reduzida ».
A marcação CE é uma garantia adicional para os
utilizadores destes produtos.
Espaço de segurança de 40 mm
As pessoas idosas ou com mobilidade reduzida perdem
facilmente o equilíbrio e podem cair. Um espaço de
apenas 40 mm entre a barra e a parede impede a
passagem do antebraço, reduzindo o risco de fraturas
e a possibilidade de ficar preso atrás da barra.
Uma vez que o espaço ocupado pelas barras é menor,
permite maior aproveitamento de espaço e melhor
mobilidade no seu interior (duche, WC), tornando-os
mais discretos.
Ótima preensão
Os diâmetros propostos permitem responder a uma
preensão adequada em função do local a que se
destinam. Em locais públicos ou unidades hospitalares,
as barras de diâmetro 32 mm devem ser privilegiadas.
Espessura do tubo
As espessuras dos tubos utilizados pela DELABIE são
geralmente superiores aos do mercado.
É um elemento essencial que atesta a alta qualidade
e a forte resistência destes produtos.
Cordão de soldadura DELABIE "ArN-Securit"
O pater e o tubo são montados por um cordão de
soldadura sem consumo de matéria (procedimento
exclusivo "ArN-Securit"). O pater e o tubo formam
uma única estrutura, inseparável e particularmente
resistente ao esforço mecânico aplicado às barras.
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E TAMBÉM…
Método de curvatura com mandril
A precisão da curvatura e a utilização de um mandril
de proteção limitam as ovalizações e estiramentos
de matéria, assegurando uma espessura de metal
uniforme nas partes curvas.
Fixações invisíveis
Todas as fixações possuem um espelho em Inox.

MÁXIMA HIGIENE
Inox : um material que limita a proliferação
bacteriana
As barras DELABIE são produzidas em Inox 304
bacteriostático. O aço inoxidável tem uma fina camada
protetora oculta que se forma continuamente em
contacto com o ar ou água. Mesmo no caso de danos
mecânicos, o Inox fica protegido contra a corrosão.
A sua superfície mantém-se dura e lisa, prevenindo que
as bactérias adiram com facilidade.
O desenvolvimento das bactérias é menos rápido
comparado com outros materiais.
As características asséticas do Inox são regularmente
demonstradas. Adapta-se perfeitamente aos ambientes
mais exigentes em termos higiénicos (hospitais, casas
de repouso, escolas, cantinas...).
Acabamentos DELABIE UltraPolish e UltraSatin:
limpeza fácil e de forma duradoura
O risco de infecções nosocomiais é reduzido quando se
utilizam superfícies lisas e fáceis de limpar e desinfetar.
Os acabamentos DELABIE polido brilhante UltraPolish
e polido satinado UltraSatin conferem às barras uma
superfície sem porosidades e homogénea. São de fácil
limpeza e as quantidades de produtos de manutenção
a utilizar são menores. A retenção de bactérias após a
limpeza é extremamente baixa, até 20 vezes menos do
que em outros materiais, como o vidro ou plástico.
Vários estudos demonstram que após vários ciclos de
utilização/limpeza, o Inox polido retém menos impurezas
e bactérias residuais que o próprio cobre, que possui
propriedades bactericidas.
Na realidade, existe mais dificuldade em limpar
o cobre. Em oposição, o Inox polido limpa-se mais
facilmente e de forma mais duradoura.
Menos emendas
Foi dada particular atenção à conceção das barras por
forma a limitar o número de junções e emendas, com o
fim de reduzir a multiplicação de depósitos de impurezas
ou nichos bacterianos.

100 % standardizado
Os patéres das barras
são uniformizados e as
dimensões controladas
no processo de fabrico.
No caso de substituição
por uma barra idêntica,
não é necessário efetuar
nova furação na parede.
100 % reciclável
O Inox é 100 % reciclável,
contribuindo para um
desenvolvimento
sustentável e para a
proteção do ambiente.
Os produtos em Inox da
DELABIE contêm entre
50 a 65 % Inox reciclado.
Gama completa
A diversidade de oferta
da DELABIE permite dar
resposta às necessidades
e restrições existentes no
domínio da acessibilidade
e autonomia.
Esta oferta complementa
as restantes gamas da
DELABIE.

ACESSIBILIDADE INOX

TESTADO COM MAIS DE 200 KG
GARANTIA 10 ANOS
MARCAÇÃO CE

ESPAÇO DE SEGURANÇA
DE 40 MM
Reduz o risco de fraturas
Poupança de espaço

INOX 304
BACTERIOSTÁTICO
Limita a proliferação
bacteriana

ACABAMENTO
ULTRAPOLISH
OU ULTRASATIN
Limpeza fácil

UltraPolish

UltraSatin
ESPESSURA TUBO 1,5 MM
Forte resistência

TUBO Ø 32
Ótima aderência

100 % RECICLÁVEL

FIXAÇÕES INVISÍVEIS
POR ESPELHO INOX 1 MM
SEM EMENDAS
Sem nichos
bacterianos
UNIFORMIZAÇÃO DOS
PATÉRES
100 % standardizados

/ Barras de apoio
Barra de apoio reta
Tubo Ø 25

UltraPolish

Epoxy branco

• Para WC, duche ou banheira.
• Utilização como barra de apoio e elevação.
• Dimensões : 300 a 900 mm entre-eixos, Ø 32.
• Espessura do tubo : 1,2 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish, superfície sem porosidades
e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível
(procedimento exclusivo “ArN-Securit”).
• Espaço entre a barra e a parede de 40 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixação invisível por pater com 3 furos, Inox 304, Ø 72.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador: 115 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Barra de apoio reta Ø 25 - UltraPolish
5055P2

Inox polido brilhante UltraPolish - 400 mm

5056P2

Inox polido brilhante UltraPolish - 500 mm

5057P2

Inox polido brilhante UltraPolish - 600 mm

5058P2

Inox polido brilhante UltraPolish - 900 mm

5059P2

8,5
Ø 72

Inox polido brilhante UltraPolish - 300 mm

Ø 25
40

Barra de apoio reta Ø 25 - Epoxy branco
Inox epoxy branco - 300 mm

5055E2W

Inox epoxy branco - 400 mm

5056E2W

Inox epoxy branco - 500 mm

5057E2W

Inox epoxy branco - 600 mm

5058E2W

Inox epoxy branco - 900 mm

5059E2W
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300-900

5055/5056/5057/5058/5059

Barras de apoio /
ACESSIBILIDADE INOX

Barra de apoio reta
Tubo Ø 32

UltraPolish

UltraSatin

Epoxy
brancoUltraSatin
UltraPolish

• Para WC, duche ou banheira.
• Utilização como barra de apoio e elevação.
• Dimensões : 300 a 1 050 mm entre-eixos, Ø 32. Espessura do tubo : 1,5 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin,
superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível
(procedimento exclusivo “ArN-Securit”).
• Espaço entre a barra e a parede de 40 mm : Espaço mínimo que interdita a passagem
do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixação invisível por pater com 3 furos, Inox 304, Ø 72.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador: 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos. Marcação CE.
Barra de apoio reta Ø 32 - UltraPolish
Inox polido brilhante UltraPolish - 300 mm

5050P2

Inox polido brilhante UltraPolish - 400 mm

50504P2

Inox polido brilhante UltraPolish - 500 mm

50505P2

Inox polido brilhante UltraPolish - 600 mm

50506P2

Inox polido brilhante UltraPolish - 900 mm

50509P2

Barra de apoio reta Ø 32 - UltraSatin
5050S

Inox polido satinado UltraSatin - 400 mm

50504S

Inox polido satinado UltraSatin - 500 mm

50505S

Inox polido satinado UltraSatin - 600 mm

50506S

Inox polido satinado UltraSatin - 900 mm

50509S

Inox polido satinado UltraSatin - 1 050 mm

50510S

8,5
Ø 72

Inox polido satinado UltraSatin - 300 mm

Ø 32
40

Barra de apoio reta Ø 32 - Epoxy branco
Inox epoxy branco - 300 mm

5050E2W

Inox epoxy branco - 400 mm

50504E2W

Inox epoxy branco - 500 mm

50505E2W

Inox epoxy branco - 600 mm

50506E2W

Inox epoxy branco - 900 mm

50509E2W

300-1050

5050/50504/50505/50506/50509/50510
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/ Barras de apoio
Barra a 135°
2 pontos de fixação

UltraPolish

UltraSatin

Epoxy branco

Ø 25

Ø 32

40

40

5081/5083

5086

680

0
40

135°

400

Barra a 135° 2 pontos de fixação - Ø 32
Inox polido brilhante UltraPolish - 400 x 400 mm

5081P2

Inox polido brilhante UltraPolish - 220 x 220 mm

5083P

Inox polido satinado UltraSatin - 400 x 400 mm

5081S

Inox polido satinado UltraSatin - 220 x 220 mm

5083S
5081E2W

Inox polido brilhante UltraPolish - 400 x 400 mm
Inox epoxy branco - 400 x 400 mm
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375
135°
0

Barra a 135° 2 pontos de fixação - Ø 25

5081/5086

22

Inox epoxy branco - 400 x 400 mm

220

5086P2
5086E2W

Ø 72

8,5

8,5
Ø 72

• Para WC, duche ou banheira.
• Utilização como barra de apoio (parte horizontal)
ou de elevação (parte a 135°).
• Utilização tanto à esquerda como à direita.
• Dimensões : 400 x 400 mm ou 220 x 220 mm.
• Espessura do tubo : 1,5,mm para Ø 32 e 1,2 mm para Ø 25.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin,
superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível
(procedimento exclusivo “ArN-Securit”).
• Espaço entre a barra e a parede de 40 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixação invisível por pater com 3 furos, Inox 304, Ø 72.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador:
135 kg para Ø 32 e 115 kg para Ø 25.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

5083

Barras de apoio /
ACESSIBILIDADE INOX

Barra a 135°
3 pontos de fixação

UltraPolish

UltraSatin

Epoxy branco

• Para WC, duche ou banheira.
• Utilização como barra de apoio (parte horizontal)
ou de elevação (parte a 135°).
• Utilização tanto à esquerda como à direita.
• Dimensões : 400 x 400 mm.
• Espessura do tubo : 1,5 mm para Ø 32 e 1,2 mm para Ø 25.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin,
superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível
(procedimento exclusivo “ArN-Securit”).
• Espaço entre a barra e a parede de 40 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• 3 pontos de fixação permitem o bloqueio do pulso e fácil instalação.
• Fixação invisível por pater com 3 furos, Inox 304, Ø 72.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador:
135 kg para Ø 32 e 115 kg para Ø 25.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Exemplo de instalação
num WC

Ø 72

Ø 25

Ø 32

40

40

5082

5087

680

Barra a 135° 3 pontos de fixação - Ø 32
Inox polido brilhante UltraPolish - 400 x 400 mm

Ø 72

8,5

8,5

5082P

Inox polido satinado UltraSatin - 400 x 400 mm

5082S

Inox epoxy branco - 400 x 400 mm

5082W

Barra a 135° 3 pontos de fixação - Ø 25
Inox polido brilhante UltraPolish - 400 x 400 mm

5087P

Inox epoxy branco - 400 x 400 mm

5087W

40

0

135°

400

5082/5087

Acessibilidade - Gama Inox
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/ Barras de apoio
Barra a 90°

UltraPolish

UltraSatin

Epoxy branco

• Para WC ou banheira.
• Utilização como barra de apoio (parte horizontal)
ou de tração para se levantar e manter (parte vertical).
• Utilização tanto à esquerda como à direita.
• Dimensões : 300 x 300 mm.
• Espessura do tubo : 1,5 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin,
superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível
(procedimento exclusivo “ArN-Securit”).
• Espaço entre a barra e a parede de 40 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixação invisível por pater com 3 furos, Inox 304, Ø 72.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador: 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Ø 72

8,5

Ø 32

300

40

Barra a 90° Ø 32
Inox polido brilhante UltraPolish

5180P2

Inox polido satinado UltraSatin

5180S

Inox epoxy branco

10

Acessibilidade - Gama Inox

5180E2W

300

5180

Barras de apoio /
ACESSIBILIDADE INOX

Barra a 45°

UltraPolish

UltraSatin

• Para WC ou banheira.
• Utilização como barra de apoio (parte horizontal)
ou elevação e de tração (parte a 45°).
• Dimensões : 480 x 320 mm, Ø 32.
• Espessura do tubo : 1,5 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin,
superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível
(procedimento exclusivo “ArN-Securit”).
• Espaço entre a barra e a parede de 40 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixação invisível por pater com 3 furos, Inox 304, Ø 72.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador: 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Ø 72

8,5

Ø 32

32
0

40

45°

140

480

Ø 32

8,5

40

Ø 72
Modelo à esquerda - 5181G

0
32

Barra a 45° Ø 32 - UltraPolish
5181GP2

Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à direita

5181DP2

45°

Barra a 45° Ø 32 - UltraSatin
Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à direita

5181DS

480
Ø 72

140

40

5181GS

Modelo à direita - 5181D
8,5

Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à esquerda

Ø 32

Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à esquerda

Acessibilidade - Gama Inox
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/ Barras de apoio
Barra de apoio fixação pavimento-parede

UltraPolish

UltraSatin

• Para WC.
• Utilização como barra de apoio e elevação.
• Recomendada quando a sanita está afastada
da parede lateral.
• Dimensões : 800 x 750 mm, Ø 32.
• Espessura do tubo : 1,5 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin,
superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível
(procedimento exclusivo “ArN-Securit”).
• Fixação invisível por pater com 3 furos, Inox 304, Ø 72.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador: 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Exemplo de instalação num WC

240

800

750

180

220

Ø 32

Modelo à esquerda - 5060G

240

800

Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à esquerda

5060GP2

Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à direita

5060DP2

Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à esquerda

5060GS

Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à direita

5060DS
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Ø 32
220

Barra de apoio fixação pavimento-parede Ø 32 - UltraSatin

180

750

Barra de apoio fixação pavimento-parede Ø 32 - UltraPolish

Modelo à direita - 5060D

Barras de apoio /

N
EW

ACESSIBILIDADE INOX

Apoio fixo

UltraPolish

UltraSatin

• Para WC, duche ou lavatório.
• Utilização como barra de apoio e elevação não rebatível.
• Aplica-se habitualmente em paralelo com barra de apoio rebatível
no WC ou em cada um dos lados de um lavatório.
• Recomendada quando a sanita ou o assento de duche
está afastada da parede lateral.
• Dimensões : 650 x 230 x 105 mm, Ø 32.
• Espessura do tubo : 1,5 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin,
superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Fixação invisível por placa Inox 304, com 4 mm de espessura.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador: 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Produtos complementares

Apoio de costas WC
e porta-rolos WC
(ver pág. 31)

Exemplo de instalação
de cada lado de um lavatório

650

230

180

105

Ø 32

510161

Apoio fixo Ø 32
Inox polido brilhante UltraPolish

510161P

Inox polido satinado UltraSatin

510161S

Acessibilidade - Gama Inox
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/ Barras rebatíveis fixações invisíveis

N
EW

Barra rebatível com fixações invisíveis
Sem bengala

UltraPolish

UltraSatin

750/950

• Para WC ou duche.
• Permite acesso lateral em posição elevada.
• Utilização como barra de apoio, de elevação
e ajuda de transferência em posição rebatida.
• Dimensões : 850 ou 650 x 230 x 105 mm, Ø 32.
• Espessura do tubo : 1,5 mm.
• Descida com amortecimento.
• Retenção na posição vertical.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin,
superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Fixação invisível por placa Inox 304, com 4 mm de espessura.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador: 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

180

230

Exemplo de instalação
no WC

Apoio de costas WC
e porta-rolos WC
(ver pág. 31)

650/850

105

242

Produtos complementares

17

Ø 32

510160/510164

Barra rebatível fixações invisíveis Ø 32 - UltraPolish
Inox polido brilhante UltraPolish - L. 650

510160P

Inox polido brilhante UltraPolish - L. 850

510164P

Barra rebatível fixações invisíveis Ø 32 - UltraSatin
Inox polido satinado UltraSatin - L. 650

510160S

Inox polido satinado UltraSatin - L. 850

510164S
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Barras rebatíveis fixações invisíveis /
ACESSIBILIDADE INOX

Barra rebatível com fixações invisíveis
Com bengala
N
EW

Produtos complementares

Apoio de costas WC
e porta-rolos WC
(ver pág. 31)

UltraPolish

UltraSatin

105

650/850

180

230

17

Ø 32
760/780

800/1000

• Para WC ou duche.
• Permite acesso lateral em posição elevada.
• Utilização como barra de apoio, de elevação
e ajuda de transferência em posição rebatida.
• Com bengala de recolha automática.
A utilizar quando a parede de fixação
é insuficiente.
• Altura da bengala regulável de 760 a 780 mm.
• Dimensões : 850 ou 650 x 800 x 105 mm, Ø 32.
• Espessura do tubo : 1,5 mm.
• Descida com amortecimento.
• Retenção na posição vertical.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin,
superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Fixação invisível por placa Inox 304, com 4 mm de espessura.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador: 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Exemplo
de instalação
num WC

300

105

180

230

650/850

Ø 32
760/780

17

Barra rebatível fixações invisíveis Ø 32 com bengala - UltraPolish
Inox polido brilhante UltraPolish - L. 650

510162P

Inox polido brilhante UltraPolish - L. 850

510170P

Barra rebatível fixações invisíveis Ø 32 com bengala - UltraSatin
Inox polido satinado UltraSatin - L. 650

510162S

Inox polido satinado UltraSatin - L. 850

510170S

300

510162/510170

Acessibilidade - Gama Inox
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/ Barras rebatíveis
Barra rebatível
Com bengala
Produtos complementares

Apoio de costas WC
e porta-rolos WC
(ver pág. 31)

UltraPolish

Epoxy branco

• Para WC ou duche.
• Permite acesso lateral em posição elevada.
• Utilização como barra de apoio, de elevação
e ajuda de transferência em posição rebatida.
• Com bengala de recolha automática.
A utilizar quando a parede de fixação é insuficiente.
• Dimensões : 850 ou 650 x 780 x 110 mm.
• Espessura do tubo : 2 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish, superfície sem porosidades
e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Fixação visível por placa Inox 304, com 2,5 mm de espessura.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador:
135 kg para Ø 33,7 e 115 kg para Ø 26,9.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

650/850

520

Ø 33,7

240

290

110

5162/5170

650

240

290

110

Barra rebatível Ø 33,7 com bengala
5162P1
5170P1

Inox epoxy branco - L.650

5162E1W

Inox epoxy branco - L.850

5170E1W

520

Inox polido brilhante UltraPolish - L.850

Ø 26,9

Inox polido brilhante UltraPolish - L.650

Barra rebatível Ø 26,9 com bengala
Inox polido brilhante UltraPolish - L.650
Inox epoxy branco- L.650
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5167P1
5167E1W

5167

Barras rebatíveis /
ACESSIBILIDADE INOX

Barra rebatível
Sem bengala

UltraPolish

Epoxy branco

• Para WC ou duche.
• Permite acesso lateral em posição elevada.
• Utilização como barra de apoio, de elevação
e ajuda de transferência em posição rebatida.
• Dimensões : 850 ou 650 x 290 x 110 mm.
• Espessura do tubo : 2 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish, superfície sem porosidades
e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Fixação visível por placa Inox 304, com 2,5 mm de espessura.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador:
135 kg para Ø 33,7 e 115 kg para Ø 26,9.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Apoio de costas WC
e porta-rolos WC
(ver pág. 31)

650/850

Ø 33,7

240

290

110

Produtos complementares

5160/5164

240
Ø 26,9

Exemplo de instalação
no WC

650

290

110

5165

Barra rebatível Ø 33,7
Inox polido brilhante UltraPolish - L.650
Inox polido brilhante UltraPolish - L.850

5160P1
5164P1

Inox epoxy branco - L.650

5160E1W

Inox epoxy branco - L.850

5164E1W

Barra rebatível Ø 26,9
Inox polido brilhante UltraPolish - L.650
Inox epoxy branco - L.650

5165P1
5165E1W

Acessibilidade - Gama Inox
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/ Barras rebatíveis
Barra rebatível e rotativa
Sem bengala

UltraPolish

Epoxy branco

• Para WC ou duche.
• Permite acesso lateral em posição elevada.
• Utilização como barra de apoio, de elevação
e ajuda de transferência em posição rebatida.
• Em posição elevada, para ocupar menos espaço,
pode ser encostada à parede por simples rotação da barra.
• Dimensões : 650 x 290 x 110 mm, Ø 33,7.
• Espessura do tubo : 2 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish , superfície sem porosidades
e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Fixação visível por placa Inox 304, com 2,5 mm de espessura.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador: 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Produtos complementares

Apoio de costas WC
e porta-rolos WC
(ver pág. 31)

650

Ø 33,7

240

290

110

Exemplo de instalação
num WC

5163

Barra rebatível e rotativa Ø 33,7
Inox polido brilhante UltraPolish - L. 650
Inox epoxy branco - L. 650
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5163P1
5163E1W

Barras rebatíveis /
ACESSIBILIDADE INOX

Coluna para barras rebatíveis
Produtos complementares

Barras rebatíveis com ou sem bengala
(ver páginas 16 à 18)
Satinado

Epoxy branco

• Para WC ou duche.
• Fixação ao pavimento por placa Inox, com 4 furos, 5 mm de espessura.
• Permite a colocação de uma barra rebatível quando a fixação
na parede ou painel não é possível.
• A encomendar com uma barra rebatível
(apenas para os modelos das páginas 16 à 18).
• Dimensões : 1 000 x 200 x 100 mm.
• 3 ou 2 abraçadeiras reguláveis em altura.
• Tubo quadrado de 60mm.
• Acabamento Inox polido satinado.
• Testado com peso superior a 200 kg.
• Garantia da coluna de 10 anos.

1000

Exemplo de instalação
num WC

Coluna para barra rebatível
Inox polido satinado
Epoxy branco

5169P1
5169E1W

200x100

5169

Acessibilidade - Gama Inox
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/ Barras para duche
Barra reta com suporte para chuveiro
Produtos complementares

Saboneteira móvel,
chuveiro e mangueira
flexível
(ver pág. 30)

UltraPolish

UltraSatin

Ø 72

Ø 72

8,5

8,5

Ø 25

Ø 32

40

40

5460

5465

Ø 25

1150

Ø 32

1150

• Para duche ou banheira.
• Utilização como apoio vertical e colocação de chuveiro.
• Suporte de chuveiro em metal cromado com manípulo ergonómico.
• Possibilidade de adicionar uma saboneteira móvel (a encomendar separadamente).
• Altura : 1 150 mm.
• Espessura do tubo : 1,5,mm para Ø 32 e 1,2 mm para Ø 25.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin,
superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível
(procedimento exclusivo “ArN-Securit”).
• Espaço entre a barra e a parede de 40 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixação invisível por pater com 3 furos, Inox 304, Ø 72.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador:
135 kg para Ø 32 e 115 kg para Ø 25.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Barra reta com suporte para chuveiro Ø 32
Inox polido brilhante UltraPolish

5460P2

Inox polido satinado UltraSatin

5460S

Barra reta com suporte para chuveiro Ø 25
Inox polido brilhante UltraPolish
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5465P2

5460

5465

Barras para duche /
ACESSIBILIDADE INOX

Barra de apoio em L
Produtos complementares

Suporte para chuveiro, saboneteira móvel,
chuveiro e mangueira flexível (ver pág. 30)

8,5
Ø 72

UltraPolish
Ø 32
40

UltraSatin

5070/5071
8,5
Ø 73

40
750/1150

• Para duche ou banheira.
• Permite apoio e deslocação com segurança no duche ou na banheira.
• Função de rampa de chuveiro se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
• Dimensões : 1 150 ou 750 x 450 mm.
• Espessura do tubo : 1,5 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin,
superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível
(procedimento exclusivo “ArN-Securit”).
• Espaço entre a barra e a parede de 40 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixação invisível por pater com 3 furos, Inox 304, Ø 72.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador: 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Ø 32

450

Modelo à esquerda
5070G/5071G

Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à esquerda

5070GP2

Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à direita

5070DP2

Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à esquerda

5070GS

Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à direita

5070DS

750/1150

Barra de apoio em L Ø 32 - Altura 750 mm

Ø 32

Barra de apoio em L Ø 32 - Altura 1 150 mm
5071GP2

Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à direita

5071DP2

Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à esquerda

5071GS

Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à direita

5071DS

Ø 73

40

Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à esquerda

8,5

450

Modelo à direita
5070D/5071D

Acessibilidade - Gama Inox
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/ Barras para duche
Barra de apoio em U
Produtos complementares

Suporte para chuveiro, saboneteira móvel,
chuveiro e mangueira flexível (ver pág. 30)

UltraPolish

UltraSatin

• Para duche.
• Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
• Permite a postura de pé e facilita a higiene prestada por um ajudante.
• Função de rampa de chuveiro se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
• Dimensões : 1 265 x 500 x 500 mm, Ø 32.
• Espessura do tubo : 1,5 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin,
superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível
(procedimento exclusivo “ArN-Securit”).
• Espaço entre a barra e a parede de 40 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixação invisível por pater com 3 furos, Inox 304, Ø 72.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador: 135 kg.
8,5
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Permite a postura de pé e facilita
a higiene prestada por um ajudante

Ø 72

8,5

Ø 32
40
8,5

40

40

Ø 32

1265

1265

Ø 32

5090GP

Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à direita

5090DP

Barra de apoio em U Ø 32 - UltraSatin
Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à esquerda

5090GS

Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à direita

5090DS
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500

Modelo à esquerda - 5090G

500

Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à esquerda

500

Barra de apoio em U Ø 32 - UltraPolish

500

Modelo à direita - 5090D

Barras para duche /
ACESSIBILIDADE INOX

Barra curva 2 paredes

UltraPolish

UltraSatin

• Para WC, duche ou banheira.
• Utilização como barra de apoio e ajuda.
• Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche,
ajuda a entrada e saída da banheira.
• Nas casas de banho com cisterna encastrada ou descarga direta,
ajuda para transferir de uma cadeira de rodas para a sanita.
• Dimensões : 750 x 750 mm, Ø 32.
• Espessura do tubo : 1,5 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin,
superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível
(procedimento exclusivo “ArN-Securit”).
• Espaço entre a barra e a parede de 40 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixação invisível por pater com 3 furos, Inox 304, Ø 72.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador: 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Exemplo de instalação
num duche

Ø 72

8,5

Ø 32
40

786
750

786
750

480

Barra curva 2 paredes Ø 32
Inox polido brilhante UltraPolish

5120P2

Inox polido satinado UltraSatin

5120S

5120

Acessibilidade - Gama Inox
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/ Barras para duche
Barra de duche em esquadria
Produtos complementares

Suporte para chuveiro, saboneteira móvel,
chuveiro e mangueira flexível (ver pág. 30)

UltraPolish

UltraSatin

Exemplo de instalação
num duche

Ø 72

8,5

40

1265

1150

Ø 32

430

660

560

Modelo à esquerda - 5100G

8,5
Ø 72

• Para duche.
• Utilização como barra de apoio e postura de pé.
• Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
• Função de rampa de chuveiro se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
• Dimensões : 1 265 x 560 x 660 mm, Ø 32.
• Espessura do tubo : 1,5 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin,
superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível
(procedimento exclusivo “ArN-Securit”).
• Espaço entre a barra e a parede de 40 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixação invisível por pater com 3 furos, Inox 304, Ø 72.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador: 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

40

1150

1265

Ø 32

Barra de duche em esquadria Ø 32 - UltraPolish
Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à esquerda

5100GP2

Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à direita

5100DP2

Barra de duche em esquadria Ø 32 - UltraSatin
Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à esquerda

5100GS

Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à direita

5100DS
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430
660

Modelo à direita - 5100D

560

Barras para duche /
ACESSIBILIDADE INOX

Barra de duche com apoio vertical
Produtos complementares

Suporte para chuveiro, saboneteira móvel,
chuveiro e mangueira flexível (ver pág. 30)

UltraPolish UltraSatin

Exemplo de instalação
num duche

Ø 72

8,5

40
Ø 32
1150

270

350

750

400

Modelo à esquerda - 5481G

8,5
Ø 72

• Para duche.
• Utilização como barra de apoio e postura de pé.
• Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
• Função de rampa de chuveiro se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
• Dimensões : 1 150 x 750 x 750 mm, Ø 32.
• Espessura do tubo : 1,5 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin,
superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível
(procedimento exclusivo “ArN-Securit”).
• Espaço entre a barra e a parede de 40 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixação invisível por pater com 3 furos, Inox 304, Ø 72.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador: 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

40

1150

Ø 32

Barra de duche com apoio vertical Ø 32 - UltraPolish
Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à esquerda

5481GP2

Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à direita

5481DP2

Barra de duche com apoio vertical Ø 32 - UltraSatin
Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à esquerda

5481GS

Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à direita

5481DS

270

400

350

750

Modelo à direita - 5481D

Acessibilidade - Gama Inox
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/ Barras para duche
Barra de apoio em T
Para banco de duche
Produtos complementares

Banco de duche amovível (ver pág. 67),
suporte para chuveiro e saboneteira móvel
(ver pág 30)

UltraPolish

UltraSatin

Epoxy branco

Ø 72

8,5

Ø 32
40

Ø 72

8,5
40
Ø 32

Exemplo de instalação
num duche

1150

• Para duche.
• Suporta um banco de duche amovível
(a encomendar separadamente).
• Utilização como barra de apoio e postura de pé.
• Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
• Função de rampa de chuveiro se adicionar um suporte de
chuveiro e/ou saboneteira.
• Dimensões : 1 150 x 500 mm, Ø 32.
• Espessura do tubo : 1,5 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish
ou polido satinado UltraSatin,
superfície sem porosidades e homogénea
facilitando a manutenção e higiene.
• Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança
invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).
• Espaço entre a barra e a parede de 40 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixação invisível por pater com 3 furos, Inox 304, Ø 72.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máx. recomendado do utilizador: 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.
Barra de apoio em T Ø 32 para banco de duche
Inox polido brilhante UltraPolish

5440P2

Inox polido satinado UltraSatin

5440S

Inox epoxy branco

26

Acessibilidade - Gama Inox

5440E2W

250

250

5440

Barras para duche /
ACESSIBILIDADE INOX

Barra de duche com apoio vertical
Para banco de duche
Produtos complementares

Banco de duche amovível (ver pág. 67),
suporte para chuveiro e saboneteira móvel
(ver pág. 30)

UltraPolish UltraSatin

40

Ø 32
1150

270

350

400

270

480

750

750

Modelo à esquerda - 5490G

Ø 72

8,5
40

Ø 32

Exemplo de instalação
num duche

1150

• Para duche.
• Suporta um banco de duche amovível
(a encomendar separadamente).
• Utilização como barra de apoio e postura de pé.
• Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
• Função de rampa de chuveiro se adicionar um suporte de
chuveiro e/ou saboneteira.
• Dimensões : 1 150 x 750 x 750 mm, Ø 32.
• Espessura do tubo : 1,5 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish
ou polido satinado UltraSatin, superfície sem porosidades e
homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível
(procedimento exclusivo “ArN-Securit”).
• Espaço entre a barra e a parede de 40 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixação invisível por pater com 3 furos, Inox 304, Ø 72.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máx. recomendado do utilizador: 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos. Marcação CE.

Ø 72

8,5

Barra de duche com apoio vertical Ø 32 para banco de duche - UltraPolish
Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à esquerda

5490GP2

Inox polido brilhante UltraPolish - Modelo à direita

5490DP2

270
400

Barra de duche com apoio vertical Ø 32 para banco de duche - UltraSatin
Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à esquerda

5490GS

Inox polido satinado UltraSatin - Modelo à direita

5490DS

350
750

480

270
750

Modelo à direita - 5490D

Acessibilidade - Gama Inox
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/ Barras para duche
Barra curva
Para banco de duche

UltraPolish

UltraSatin

• Para duche.
• Suporta um banco de duche amovível
(a encomendar separadamente).
• Utilização como barra de apoio e postura de pé.
• Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
• Dimensões : 750 x 750 mm, Ø 32.
• Espessura do tubo : 1,5 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin,
superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível
(procedimento exclusivo “ArN-Securit”).
• Espaço entre a barra e a parede de 40 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixação invisível por pater com 3 furos, Inox 304, Ø 72.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador: 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Produto complementar

Banco de duche amovível
(ver pág. 67)

Ø 72

8,5

Ø 32
40

480

Ø 32

270

270

480

Exemplo de instalação
num duche

Barra curva Ø 32 para banco de duche
Inox polido brilhante UltraPolish

5121P2

Inox polido satinado UltraSatin

5121S
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5121

Barras para duche /
ACESSIBILIDADE INOX

Barra de apoio simples
Para banco de duche

UltraPolish

UltraSatin

Epoxy branco

• Para duche.
• Suporta um banco de duche amovível
(a encomendar separadamente).
• Utilização como barra de apoio e postura de pé.
• Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
• Dimensões : 500 mm, Ø 32.
• Espessura do tubo : 1,5 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish ou polido satinado UltraSatin,
superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.
• Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível
(procedimento exclusivo “ArN-Securit”).
• Espaço entre a barra e a parede de 40 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixação invisível por pater com 3 furos, Inox 304, Ø 72.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máx. recomendado do utilizador: 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Produto complementar

Banco de duche amovível
(ver pág. 67)

Ø 72

8,5

Ø 32

Exemplo de instalação
num duche

40

Barra de apoio Ø 32 para banco de duche
Inox polido brilhante UltraPolish

50505P2

Inox polido satinado UltraSatin

50505S

Inox epoxy branco

50505E2W

500

50505

Acessibilidade - Gama Inox
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/ Acessórios para duche
Suporte para chuveiro móvel

Saboneteira móvel

• Fixa-se separadamente na barra e pode ser ajustado após
a colocação.
• Suporte orientável para chuveiro.
• Manípulo ergonómico.
• Para barra Ø 25 e Ø 32.

• Suporte adaptado para gel de banho ou sabonete.
• Para barra Ø 25 e Ø 32.

Ø 25/32

173

100

87

25

36

Ø 25/32

4110P

510120

Saboneteira móvel
Suporte chuveiro em metal cromado

4110P

Transparente

510120

Nylon branco

510120N

Chuveiro

Mangueira flexível SILVER

• Chuveiro M1/2” em ABS cromado.
• Punho antiderrapante.
• Sistema anticalcário manual.

• Mangueira flexível universal em PVC alimentar liso:
facilita a limpeza e reduz a retenção de bactérias.
• PVC liso reforçado com efeito metálico.
• PVC reforçado com 18 fios de poliéster.
• Resistência à tração (30kg), à torção e flexão.
• Ponta cónica em latão cromado FF1/2“.
275
1/2"

1/2"

815

1/2"

1/2"

Ø 119
1/2"

0,85m

1,5m

836T3

836T1

Mangueira flexível
Chuveiro jato chuva
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815

L. 0,85 m

836T3

L. 1,50 m

836T1

Acessórios para barras e WC /
Apoio de costas conforto para WC

• Poliamida de alta resistência (Nylon).
• Instalação sem desmontar o apoio.
• Parafuso de bloqueio antirroubo.
• Junta antirrotação.
• Para barra Ø 32 a Ø 34.

• Apoio almofadado em poliuretano.
• Tubo Inox 304 bacteriostático, Ø 25 x 1,2 mm.
• Fixação invisível por pater com 3 furos, Inox 304, Ø 72.
• Dimensões : 150 x 580 x 173 mm.
• Marcação CE.

173

150

107

Ø 20

Ø 32-34

420

580

152

ACESSIBILIDADE INOX

Porta-rolos WC

510081

510629

Apoio de costas conforto para WC
Porta-rolos WC para barra rebatível
510081

Nylon cinza antracite

510081N

Nylon branco

510629

Estrutura em aço Inox polido satinado UltraSatin

510629S

Estrutura em aço Inox epoxy branco

510629W

Assento sobrelevado WC com
tampa

Assento sobrelevado WC sem
tampa

• Plástico branco com aperto lateral.
• Regulável em largura de 320 a 380 mm.
• Suporta um peso de 225 kg.
• Marcação CE.

• Plástico branco com aperto lateral.
• Regulável em largura de 320 a 380 mm.
• Suporta um peso de 190 kg.
• Marcação CE.

N
EW

Tampa lisa

Estrutura em aço Inox polido brilhante UltraPolish

• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Para divisória/porta :
permite ocultar as fixações.
• Ø 72 mm.

barra

tampa

100

100

370

375

8,5

Ø 72

385

400

divisória
CPP32

435

432

Capa pater liso
Inox polido brilhante UltraPolish

CPP32P

Inox polido satinado UltraSatin

CPP32S

Assento com tampa

435

Assento sem tampa

432

Acessibilidade - Gama Inox
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/ Acessórios para casa de banho e WC
Cabide vírgula
Modelo longo

Cabide duplo

• Tubo Ø 20, 1 mm.
• Profundidade 65 mm.
• Fixações invisíveis.

• Tubo Ø 20, 1 mm.
• Profundidade 100 mm.
• Fixações invisíveis.

N
EW

Cabide vírgula
Modelo curto

• Tubo Ø 20, 1 mm.
• Fixações invisíveis.

Ø 20

Ø 20
Ø 62

95

Ø 62

Ø 62

Ø 20

65

100

4043

4047

55

4042

Disponível no 1º semestre 2016.
Para ver disponibilidade, contactar o serviço comercial.
Cabide duplo

Cabide vírgula - Modelo curto
Inox polido brilhante UltraPolish

4043P

Cabide vírgula - Modelo

Inox polido satinado UltraSatin

4043S

Inox polido brilhante UltraPolish

Inox epoxy branco

4043EW

Inox epoxy branco

Inox polido brilhante UltraPolish
4047P
4047EW

4042P

Inox polido satinado UltraSatin

4042S

Inox epoxy branco

4042W

Porta-rolos WC em "U"

Porta-rolos WC rolo de reserva

• Tubo Ø 20, 1 mm.
• Fixações invisíveis.

• Tubo Inox 304 bacteriostático.
• Tubo Ø 25, 1,2 mm.
• Fixações invisíveis.

Ø 72

130

Ø 25

82

114

175

4081

4070P

Porta-rolos WC em "U"
Inox polido brilhante UltraPolish
Inox polido satinado UltraSatin
Inox epoxy branco
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4081P
4081S
4081EW

Porta-rolos WC de reserva
Inox polido brilhante UltraPolish

4070P

Acessórios para WC /
Porta piaçaba WC com tampa
Com bloqueio antirroubo

Porta piaçaba WC com tampa
Cabo longo ergonómico

• Inox 304 bacteriostático.
• Modelo de pavimento ou mural.
• Modelo robusto.
• Limpeza fácil : copo plástico amovível por cima.
• Copo plástico com reservatório :
evita o contacto da escova com a água
residual e limita os riscos de pingos em futuras
utilizações.
• Com bloqueio antirroubo (modelo de parede).
• Espessura Inox : corpo 1 mm.
• Dimensões : Ø 90 x 330 mm.

• Inox 304 bacteriostático.
• Modelo de pavimento ou mural.
• Modelo robusto.
• Limpeza fácil : copo plástico amovível por cima.
• Copo plástico com reservatório :
evita o contacto da escova com a água
residual e limita os riscos de pingos em futuras
utilizações.
• Reposição automática da escova no
recetáculo por sistema cónico.
• Com bloqueio antirroubo (modelo de parede).
• Espessura Inox : corpo 1 mm.
• Dimensões : Ø 90 x 410 mm.

• Inox 304 bacteriostático.
• Modelo de pavimento ou mural.
• Modelo robusto.
• Cabo longo ergonómico :
facilmente utilizável por pessoas em cadeira
de rodas ou com dificuldades em se baixar.
• Limpeza fácil : copo plástico amovível por cima.
• Copo plástico com reservatório :
evita o contacto da escova com a água
residual e limita os riscos de pingos em futuras
utilizações.
• Reposição automática da escova no
recetáculo por sistema cónico.
• Com bloqueio antirroubo (modelo de parede).
• Espessura Inox : corpo 1 mm.
• Dimensões : Ø 90 x 580 mm.

ACESSIBILIDADE INOX

Porta piaçaba WC sem tampa
Com bloqueio antirroubo

580

410

82x34

82x34

82x34

330

330

580

sistema cónico

reservatório

Ø 90

4048

Ø 90

Ø 90

Ø 90

4049

4051

Porta piaçaba mural - Antirroubo

4050

510051

Porta piaçaba mural com tampa - Antirroubo

Inox polido brilhante

4048P

Inox polido brilhante

4051P

Inox polido satinado

4048S

Inox polido satinado

4051S

Inox epoxy branco

4048EW

Porta piaçaba ao pavimento

Inox epoxy branco

4051EW

Porta piaçaba ao pavimento com tampa

Ø 90

510050

Porta piaçaba mural com tampa
e cabo longo - Antirroubo
Inox polido brilhante

510051P

Inox polido satinado

510051S

Inox epoxy branco

510051W

Porta piaçaba ao pavimento com tampa
e cabo longo
510050P

Inox polido brilhante

4049P

Inox polido brilhante

4050P

Inox polido brilhante

Inox polido satinado

4049S

Inox polido satinado

4050S

Inox polido satinado

510050S

Inox epoxy branco

510050W

Inox epoxy branco

4049EW

Inox epoxy branco

4050EW

Acessibilidade - Gama Inox
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Espelho inclinável com alavanca longa ergonómica

Espelho inclinável com puxador

N
EW

N
EW

/ Acessórios para casa de banho

Brilhante

• Alavanca longa e ergonómica que permite inclinar o espelho
por pessoas em cadeira de rodas.
• Instalação fácil e rápida por pressão.
• Com bloqueio antirroubo.
• Alavanca em Nylon HR brilhante branco.
• Espelho em vidro Securit de 6 mm.
• Dimensões do espelho : 500 x 600 mm.
• Máximo de inclinação até 20°.

Satinado

• Puxador que permite inclinar o espelho para pessoas em cadeira
de rodas.
• Instalação fácil e rápida por pressão.
• Com bloqueio antirroubo.
• Espelho em vidro Securit de 6 mm.
• Dimensões do espelho : 500 x 600 mm.
• Máximo de inclinação até 20°.

20°

600

630

70

500

594

500

70

20°

520

600

Branco

84

230

510201N

510202

Espelho inclinável com puxador
Puxador cromado brilhante
Espelho inclinável com alavanca longa ergonómica
Outros modelos de espelhos e fixadores ver pág. 96-97.

34

Acessibilidade - Gama Inox

510201N

510202P

Puxador cromado satinado

510202S

Puxador Nylon branco

510202N

Outros modelos de espelhos e fixadores ver pág. 96-97.

Acessórios para casa de banho - Barras ECO /
Espelho inclinável com alavanca longa
e suportes laterais

ACESSIBILIDADE INOX

Espelho inclinável
400

900

18

680

Ø 25

420

500

• Alavanca longa e ergonómica que
permite inclinar o espelho para
pessoas em cadeira de rodas.
• Possibilidade de colocar o espelho
horizontalmente ou verticalmente.
• Tubo Inox 304 bacteriostático,
Ø 25 x 1,2 mm.
• Dimensões do espelho :
600 x 420 mm.
• Espessura do espelho : 6 mm.

600

0011250000

• Permite orientar o espelho por pessoas sentadas ou em cadeira de rodas.
• Espelho em vidro com moldura em Inox 304 polido satinado.
• Espessura do espelho : 5 mm.
• Dimensões : 18 x 400 x 900 mm.

4201

Espelho inclinável com alavanca longa e suportes laterais
4201P

Inox polido brilhante UltraPolish

4201S

Inox polido satinado UltraSatin

4201EW

Inox epoxy branco

Espelho inclinável - Inox polido satinado

0011250000

Outros modelos de espelhos e fixadores ver pág. 96-97.

Outros modelos de espelhos e fixadores ver pág. 96-97.

Barra de apoio reta e 135° ECO brilhante
Tubo Ø 25

Barra de apoio reta e 135° ECO epoxy branco
Tubo Ø 25

• Tubo Inox polido brilhante.
• Fixação visível por pater com 3 furos.

• Tubo Inox epoxy branco.
• Fixação visível por pater com 3 furos.

300 - 600
Ø 25

0

22

Ø 25

300

220

Ø 25

0

22

Ø 25

530/531/532/536

220

550

Barra ECO Ø 25 - Inox polido brilhante
Reta - 300 mm

1530

1550

530

Reta - 400 mm

531

Reta - 500 mm

532

Barra ECO Ø 25 - Inox epoxy branco

Reta - 600 mm

536

Reta - 300 mm

1530

A 135° - 220 x 220 mm

550

A 135° - 220 x 220 mm

1550
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Barra de apoio reta Basic satinado
Tubo Ø 32

Barra de apoio a 135° Basic satinado
Tubo Ø 32

N
EW

N
EW

/ Barras Basic

• Tubo Inox 304 polido satinado.
• Fixação invisível por pater com 3 furos.
• Marcação CE.

• Tubo Inox 304 polido satinado.
• Fixação invisível por pater com 3 furos.
• Dimensões : 400 x 400 mm.
• Marcação CE.

8,5

8,5

680

Ø 72

Ø 72

Ø 32

300 - 600

Ø 32
40

35050S/350504S/350505S/350506S

Ø 32

135°

40

0

40

400

Barra de apoio Basic Ø 32
Inox 304 polido satinado - 300 mm

35050S

Inox 304 polido satinado - 400 mm

350504S

Inox 304 polido satinado - 500 mm

350505S

Inox 304 polido satinado - 600 mm

350506S

Barra a 135° Basic Ø 32 - Inox 304 polido satinado

35081S

Barra rebatível Basic epoxy branco
Tubo Ø 32

N
EW

Barra rebatível Basic satinado
Tubo Ø 32

35081S

• Tubo Inox 304 polido satinado.
• Fixação visível por placa, com 6 furos.
• Comprimento 850 mm.
• Espessura do Tubo : 3,5 mm.
• Marcação CE.

• Fixação visível por placa, com 6 furos.
• Comprimento 760 mm.
• Marcação CE.

Porta-rolos WC
(ver pág. 31)

195

35164S

Barra rebatível Basic Ø 32 - Inox 304 polido satinado
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100

Ø 32

300

Ø 32

760

100

300

195

850

Porta-rolos WC
(ver pág. 31)

511516W

35164S

Barra rebatível Basic Ø 32 - Epoxy branco

511516W

Barra de apoio reta Basic epoxy branco
Tubo Ø 32

Barra a 135° Basic epoxy branco
Tubo Ø 32

• Fixação invisível por pater com 3 furos.
• Marcação CE.

• Fixação invisível por pater com 3 furos.
• Dimensões : 400 x 400 mm.
• Marcação CE.

8,5

Ø 72

Ø 32
40

40

Ø 32

135°

40

0

35050W/350504W/350505W/350506W

8,5

680

Ø 72

Ø 32

300 - 600

ACESSIBILIDADE INOX

Barras Basic /

400

Barra de apoio Basic Ø 32
Epoxy branco - 300 mm

35050W

Epoxy branco - 400 mm

350504W

Epoxy branco - 500 mm

350505W

Epoxy branco - 600 mm

350506W

35081W

Barra a 135° Basic Ø 32 - Epoxy branco

35081W

Barra de apoio em T Basic epoxy branco
Tubo Ø 32
• Fixação invisível por pater com 3 furos.
• Dimensões : 1 150 x 500 mm.
• Marcação CE.

Ø 72

Suporte para chuveiro
(ver pág. 58)

8,5

8,5

Ø 72

40

Ø 32 Ø 32

1150

40

250

Barra de apoio em T Basic Ø 32 - Epoxy branco

35440W

250

35440W
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/ Sanitários PMR Inox
Base de duche PMR

Lavatório PMR XS

• Sanita alongada comprimento 700 mm
para um melhor conforto para pessoas com
mobilidade reduzida.
• Compatível com todos os sistemas de
descarga standard do mercado.
• Design simples e elegante.
• Tubo Inox 304 bacteriostático. Acabamento
polido satinado.
• Espessura Inox : 1,5 mm.
• Sanita estampada, sem emendas, de fácil
manutenção para melhor higiene.
• Interior da sanita polido com bordos redondos
para uma fácil limpeza.
• Lavagem perimetral.
• Entrada de água horizontal Ø 55 mm.
• Descarga horizontal Ø 100 mm.
• Economia de água : funciona com 4 L de água
e mais.
• Fundo fechado.
• Furação para fixação do assento.
Fornecido com espelho embelezador em aço
inoxidável para uso sem assento.
• Instalação rápida e fácil: montagem frontal
através de chapa de fixação em aço inoxidável.
• Fornecido com placa de montagem
e 6 parafusos TORX antirroubo.
• Peso : 14,5 kg
• Marcação CE. Em conformidade com a norma
EN 997 para uma descarga de 4 L.

• Base de duche de encastrar.
• Adaptado para pessoas com mobilidade
reduzida : base extraplana.
• Tubo Inox 304 bacteriostático. Acabamento
polido satinado.
• Espessura Inox : 1,5 mm.
• Inclinação gradual.
• Fornecido com válvula de 1" 1/2.
• Superfície antiderrapante.
• Peso modelo 800 x 800 : 8,5 kg.
• Peso modelo 900 x 900 : 9,5 kg.
• Marcação CE. Em conformidade com a norma
EN 14527.

N
EW

WC 700 S suspenso PMR

60

10

700

• Lavatório de fixação mural adaptado para
pessoas com mobilidade reduzida :
lavatório pouco profundo para permitir
o acesso de cadeira de rodas.
• Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.
• Tubo Inox 304 bacteriostático. Acabamento
polido brilhante ou polido satinado.
• Espessura Inox : 1,2 mm.
• Acabamento contra cortes.
• Fornecido com válvula 1"1/4 e fixações.
• Sem furo ladrão.
• Peso : 4,5 kg
• Marcação CE. Em conformidade com a norma
EN 14688.

115

Ø 310

115

390

207

350

75
80

400
80

135 45

230
Ø 55

150

90 25

700

360

Ø 58

Ø 100
425

3411400115/3411400015

64

232

360

64

0513050000/0513060000

700

Base de duche de encastrar
0112080001

WC 700 S suspenso
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Inox 304 polido satinado
800 x 800 mm

0513050000

Inox 304 polido satinado
900 x 900 mm

0513060000

Lavatório PMR XS
Inox 304 polido brilhante

3411400115

Inox 304 polido satinado

3411400015

ACESSIBILIDADE INOX
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ACESSIBILIDADE NYLON

Acessibilidade e Autonomia
Gama Nylon

BARRAS
DE APOIO

44

BARRAS
REBATÍVEIS

48

BARRAS
PARA DUCHE

50

ACESSÓRIOS

58
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/ Gama Nylon

Test

SEGURANÇA MÁXIMA

MÁXIMA HIGIENE
E ERGONOMIA

Testado com peso superior a 200 kg
Nos espaços públicos, o peso do utilizador é
desconhecido. Os produtos instalados devem resistir
em qualquer circunstância.

Nylon HR brilhante
A DELABIE utiliza Nylon de elevada qualidade no
fabrico das suas barras. A sua superfície homogénea
e sem porosidades assegura uma boa higiene e fácil
limpeza. Contrariamente a outras matérias sintéticas,
possui uma forte resistência a abrasão, as quebras e
ao calor.
O Nylon possui todas as características técnicas para
uma óptima utilização nos ambientes mais exigentes em
termos higiénicos (hospitais, casas de repouso, escolas,
cantinas...).

Garantia 10 anos
As barras DELABIE são adequadas para uma utilização
intensiva em todos os espaços públicos e unidades de
saúde.
O processo de coloração do Nylon é realizado durante
o seu fabrico, assegurando a sua homogeneidade e
consistência em toda a barra. O tratamento anti-UV
impede o envelhecimento prematuro dos produtos
quando expostos a luz (amarelecimento...).
Os produtos Nylon DELABIE mantêm-se em perfeitas
condições ao longo da sua vida.
Marcação CE
As barras e bancos DELABIE têm a marcação CE
de acordo com a Diretiva 93/42/CEE relativa aos
dispositivos médicos e corresponde as exigências da
norma europeia EN 12182 « Ajudas técnicas para
pessoas com mobilidade reduzida ».
A marcação CE é uma garantia adicional para os
utilizadores destes produtos.
Reforço interior metálico
Interior metálico contínuo em aço tratado anticorrosão
de 2 mm reforça o exterior Nylon de 3,5 mm, conjugado
com outros materiais técnicos e ultra-resistentes.
Espaço de segurança de 38 mm
As pessoas idosas ou com mobilidade reduzida perdem
facilmente o equilíbrio e podem cair. Um espaço de
apenas 38 mm entre a barra e a parede impede a
passagem do antebraço, reduzindo o risco de fraturas
e a possibilidade de ficar preso atrás da barra.
Ocupação de espaço reduzida
O espaço reduzido entre a barra e a parede diminuem
a ocupação de espaço, o que facilita a circulação
e a deslocação dos utilizadores nas instalações
(duche, WC, banheira…), tornando-os mais discretos.
Fixações invisíveis
Todas as fixações (pater com 6 pontos de fixação
possíveis), são ocultadas por um espelho em Nylon.
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Resistente a produtos químicos
Os produtos Nylon DELABIE resistem aos principais
produtos químicos utilizados em meio hospitalar e
locais públicos.
Partes direitas com juntas planas
As partes direitas são realizadas por um processo
de extrusão que evita, nas partes mais em contacto
com as mãos, o aparecimento de pontos negros ou
depósitos de impurezas.
Contacto macio e quente
Ótima preensão
Os diâmetros propostos permitem responder a uma
preensão adequada em função do local a que se
destinam. Em locais públicos ou unidades hospitalares,
as barras de diâmetro 32 mm devem ser privilegiadas.

E TAMBÉM…
100 %
standardizado
Os patéres das barras
são uniformizados e as
dimensões controladas
no processo de fabrico.
No caso de substituição
por uma barra idêntica,
não é necessário efetuar
nova furação na parede.
100 % reciclável
As barras sã fabricadas
com matérias 100 %
recicláveis, contribuindo
para um desenvolvimento
sustentável e para a
proteção do ambiente.
Gama completa
A diversidade de oferta
da DELABIE permite dar
resposta às necessidades
e restrições existentes no
domínio da acessibilidade
e autonomia.
Esta oferta complementa
as restantes gamas da
DELABIE.

ESPAÇO DE SEGURANÇA
DE 38 MM
Reduz o risco de fraturas
Poupança de espaço

NYLON HR
BRILHANTE
Fácil limpeza

RESISTENTE
AOS PRODUTOS
QUÍMICOS
SEM EMENDAS
Sem nichos
bacterianos

CONTACTO
MACIO E QUENTE
REVESTIMENTO NYLON
DE 3,5 MM

REFORÇO METÁLICO DE
2 MM
Forte resistência

TUBO Ø 32
Ótima preensão

FIXAÇÕES INVISÍVEIS
POR ESPELHO NYLON 1 MM

100 % RECICLÁVEL

UNIFORMIZAÇÃO DOS
PATÉRES
100 % standardizados

ACESSIBILIDADE NYLON

TESTADO COM MAIS DE 200 KG
GARANTIA 10 ANOS
MARCAÇÃO CE

/ Barras de apoio
Barra a 135°
220 x 220 mm

• Para WC, duche ou banheira.
• Utilização como barra de apoio (parte horizontal)
ou de elevação (parte a 135°).
• Utilização tanto a esquerda como a direita.
• Dimensões : 220 x 220 mm, Ø 32.
• Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos e em meio hospitalar.
• Poliamida de alta resistência (Nylon) : com reforço em aço 2 mm de espessura
com tratamento anticorrosão.
• Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.
• Resistência aos produtos químicos e de limpeza.
• Tratamento anti-UV.
• Contacto macio e quente.
• Espaço entre a barra e a parede de 38 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• 3 pontos de fixação permitem o bloqueio do pulso e fácil instalação.
• Fixações invisíveis por pater com 6 parafusos, Ø 73.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

8,5

Ø 73

375
135°
22
0

Ø 32
38

220

Barra a 135° Ø 32 - Nylon HR brilhante branco - 220 x 220 mm
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5083N

5083N

Barras de apoio /

ACESSIBILIDADE NYLON

Barra a 135°
400 x 400 mm

• Para WC, duche ou banheira.
• Utilização como barra de apoio (parte horizontal)
ou de elevação (parte a 135°).
• Utilização tanto a esquerda como a direita.
• Dimensões : 400 x 400 mm, Ø 32.
• Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos e em meio hospitalar.
• Poliamida de alta resistência (Nylon) : com reforço em aço 2 mm de espessura
com tratamento anticorrosão.
• Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.
• Resistência aos produtos químicos e de limpeza.
• Tratamento anti-UV.
• Contacto macio e quente.
• Espaço entre a barra e a parede de 38 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• 3 pontos de fixação permitem o bloqueio do pulso e fácil instalação.
• Fixações invisíveis por pater com 6 parafusos, Ø 73.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Exemplo de instalação
num WC

680

0
40

Ø 73

8,5
135°

Ø 32
38

400

Barra a 135° Ø 32 - Nylon HR brilhante branco - 400 x 400 mm

5081N

5081N
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/ Barras de apoio
Barra de apoio reta

• Para WC, duche ou banheira.
• Utilização como barra de apoio e elevação.
• Dimensões : 300 a 900 mm entre-eixos, Ø 32.
• Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos e em meio hospitalar.
• Poliamida de alta resistência (Nylon) : com reforço em aço 2 mm de espessura
com tratamento anticorrosão.
• Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.
• Resistência aos produtos químicos e de limpeza.
• Tratamento anti-UV.
• Contacto macio e quente.
• Espaço entre a barra e a parede de 38 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixações invisíveis por pater com 6 parafusos, Ø 73.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Barra de apoio reta Ø 32
5050N

Nylon HR brilhante branco - 400 mm

50504N

Nylon HR brilhante branco - 500 mm

50505N

Nylon HR brilhante branco - 600 mm

50506N

Nylon HR brilhante branco - 900 mm

50509N
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Ø 73

8,5

Nylon HR brilhante branco - 300 mm

300-900

Ø 32
38

5050N/50504N/50505N/50506N/50509N

Barras de apoio /

ACESSIBILIDADE NYLON

N
EW

Apoio fixo

• Para WC, duche ou lavatório.
• Utilização como barra de apoio e elevação não rebatível.
• Aplica-se habitualmente em paralelo com barra de apoio rebatível
no WC ou em cada um dos lados de um lavatório.
• Recomendada quando a sanita ou o assento de duche
está afastada da parede lateral.
• Dimensões : 650 x 230 x 105 mm, Ø 32.
• Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos e em meio hospitalar.
• Poliamida de alta resistência (Nylon) : com reforço em aço 2 mm de espessura
com tratamento anticorrosão.
• Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.
• Resistência aos produtos químicos e de limpeza.
• Tratamento anti-UV.
• Contacto macio e quente.
• Fixação invisível por placa Inox 304, com 4 mm de espessura.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Produtos complementares

Apoio de costas WC
e porta-rolos WC
(ver pág. 59)

Exemplo de instalação
de cada lado de um lavatório

650

230

180

105

Ø 32

5161N

Apoio fixo Ø 32 - Nylon HR brilhante branco - L. 650 mm

5161N
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/ Barras rebatíveis

N
EW

Barra rebatível
Sem bengala

• Para WC ou duche.
• Permite acesso lateral em posição elevada.
• Utilização como barra de apoio, de elevação
e ajuda de transferência em posição rebatida.
• Dimensões : 850 ou 650 x 230 x 105 mm, Ø 32.
• Descida com amortecimento.
• Retenção na posição vertical.
• Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos e em meio hospitalar.
• Poliamida de alta resistência (Nylon) : com reforço em aço 2 mm
de espessura com tratamento anticorrosão.
• Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.
• Resistência aos produtos químicos e de limpeza.
• Tratamento anti-UV.
• Contacto macio e quente.
• Fixação invisível por placa Inox 304, com 4 mm de espessura.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Produtos complementares

Apoio de costas WC
e porta-rolos WC
(ver pág. 59)

750/950

Produto associado

650/850

242

17

Ø 32

105
17

5160N/5164N
230

Exemplo de instalação
num WC

180

230

105

Barra rebatível Ø 32
Nylon HR brilhante branco - L. 650 mm

5160N

Nylon HR brilhante branco - L. 850 mm

5164N
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Tapa fixações Nylon

Tapa fixações
• Tapa os furos de
fixação quando a
barra é retirada.
• Limita o número de
barras num espaço,
permitindo a sua
colocação sempre
que necessário.
Exemplo : quando
um hotel ou
hospital recebe
temporariamente
uma pessoa
com mobilidade
reduzida.
• Fornecido com
parafusos em Inox
para parede de
betão.
510150N

Barras rebatíveis /
Barra rebatível
Com bengala

ACESSIBILIDADE NYLON

N
EW

Produtos complementares

Apoio de costas WC
e porta-rolos WC
(ver pág. 59)

105

180
Ø 32

760/780

17

800

Ø 32

800/1000

230

180

650

760/780

650/850

230

Produto associado
300
300
105

180

230

650/850

800/1000

Ø 32

300 105

17

5162N/5170N
230

17

760/780

105
• Para WC ou duche.
• Permite acesso lateral em posição elevada.
• Utilização como barra de apoio, de elevação
e ajuda de transferência em posição rebatida.
• Com bengala de recolha automática. 17
A utilizar quando a parede de fixação
é insuficiente.
• Altura da bengala regulável de 760 a 780 mm.
• Dimensões : 850 ou 650 x 800 x 105 mm, Ø 32.
• Descida com amortecimento. Retenção na posição
vertical.
• Adaptado para utilização intensiva em espaços
públicos e em meio hospitalar.
• Poliamida de alta resistência (Nylon) : com reforço
em aço 2 mm de espessura com tratamento
anticorrosão.
• Superfície uniforme, não porosa que facilita
a manutenção e higiene.
• Resistência aos produtos químicos e de limpeza.
• Tratamento anti-UV.
• Contacto macio e quente.
• Fixação invisível por placa Inox 304, com 4 mm
de espessura.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede
de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Barra rebatível Ø 32 com bengala
Nylon HR brilhante branco - L. 650 mm

5162N

Nylon HR brilhante branco - L. 850 mm

5170N

Tapa fixações Nylon

Tapa fixações
• Tapa os furos de
fixação quando a
barra é retirada.
• Limita o número de
barras num espaço,
permitindo a sua
colocação sempre
que necessário.
Exemplo : quando
um hotel ou
hospital recebe
temporariamente
uma pessoa
com mobilidade
reduzida.
• Fornecido com
parafusos em Inox
para parede de
betão.
510150N
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/ Barras para duche
Barra reta com suporte para chuveiro
Produtos complementares

Saboneteira móvel,
chuveiro e mangueira
flexível
(ver pág. 58)

8,5

Ø 73

• Para duche ou banheira.
• Utilização como apoio vertical e colocação de chuveiro.
• Suporte de chuveiro em Nylon HR com manípulo ergonómico.
• Possibilidade de adicionar uma saboneteira móvel (a encomendar separadamente).
• Altura : 1 150 mm, Ø 32.
• Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos e em meio hospitalar.
• Poliamida de alta resistência (Nylon) : com reforço em aço 2 mm de espessura
com tratamento anticorrosão.
• Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.
• Resistência aos produtos químicos e de limpeza.
• Tratamento anti-UV.
• Contacto macio e quente.
• Espaço entre a barra e a parede de 38 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixações invisíveis por pater com 6 parafusos, Ø 73.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Ø 32
38

1150

Ø 32

Barra reta Ø 32 com suporte para chuveiro - Nylon HR brilhante branco - H. 1 150 mm

50
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5460N

5460N

Barras para duche /
Barra de apoio em L

ACESSIBILIDADE NYLON

Produtos complementares

Suporte para chuveiro, saboneteira móvel,
chuveiro e mangueira flexível (ver pág. 58)

• Para duche ou banheira.
• Permite apoio e deslocação com segurança no duche ou na banheira.
• Função rampa de chuveiro se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
• Dimensões : 1 245 ou 750 x 450 mm, Ø 32.
• Possível montagem da barra vertical à esquerda ou à direita.
• Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos e em meio hospitalar.
• Poliamida de alta resistência (Nylon) : com reforço em aço 2 mm de espessura com tratamento
anticorrosão.
• Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.
• Resistência aos produtos químicos e de limpeza.
• Tratamento anti-UV.
• Contacto macio e quente.
• Espaço entre a barra e a parede de 38 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixações invisíveis por pater com 6 parafusos, Ø 73.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Ø 73

8,5

Ø 32

Ø 32

750 / 1245

38

Nylon HR brilhante branco - H. 750 mm

5070N

Nylon HR brilhante branco - H. 1 245 mm

5071N

8,5

Ø 73

38

Barra de apoio em L Ø 32

450

5070N/5071N

Acessibilidade - Gama Nylon
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/ Barras para duche
Barra de apoio em U
Produtos complementares

Suporte para chuveiro, saboneteira, chuveiro
e mangueira flexível (ver pág. 58)

• Para duche.
• Ajuda e protege a deslocação segura no duche.
• Permite a postura de pé e facilita a higiene prestada por um ajudante.
• Função rampa de chuveiro se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
• Dimensões : 1 245 x 500 x 545 mm, Ø 32.
• Possível montagem da barra vertical à esquerda ou à direita.
• Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos e em meio hospitalar.
• Poliamida de alta resistência (Nylon) : com reforço em aço 2 mm de espessura
com tratamento anticorrosão.
• Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.
• Resistência aos produtos químicos e de limpeza.
• Tratamento anti-UV.
• Contacto macio e quente.
• Espaço entre a barra e a parede de 38 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixações invisíveis por pater com 6 parafusos, Ø 73.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Permite a postura de pé e facilita
a higiene prestada por um ajudante

38

10

1150

1245

Ø 32
Ø 32

Ø 73
Ø 73

8,5
38

450
500

Barra de apoio em U Ø 32 - Nylon HR brilhante branco
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5090N

5090N

545

Ø 32

Barras para duche /
Barra de duche em esquadria

ACESSIBILIDADE NYLON

Produtos complementares

Suporte para chuveiro, saboneteira, chuveiro
e mangueira flexível (ver pág. 58)

• Para duche.
• Utilização como barra de apoio e postura de pé.
• Ajuda e protege a deslocação segura no duche.
• Função rampa de chuveiro se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.
• Dimensões : 1 245 x 570 x 660 mm, Ø 32.
• Possível montagem da barra vertical à esquerda ou à direita.
• Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos e em meio hospitalar.
• Poliamida de alta resistência (Nylon) : com reforço em aço 2 mm de espessura com tratamento
anticorrosão.
• Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.
• Resistência aos produtos químicos e de limpeza.
• Tratamento anti-UV.
• Contacto macio e quente.
• Espaço entre a barra e a parede de 38 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixações invisíveis por pater com 6 parafusos, Ø 73.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Exemplo de instalação
num duche

Ø
Ø 73
73

38
8,5

10

Ø 32
Ø 32

1150

1245

38

510
570

Barra de duche em esquadria Ø 32 - Nylon HR brilhante branco

5100N

660

5100N
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/ Barras para duche
Barra de apoio em T
Para banco de duche
Produtos complementares

Banco de duche amovível (ver pág. 67),
suporte para chuveiro e saboneteira móvel
(ver pág. 58)

8,5

Ø 73
Ø 32
38

Ø 73

8,5

38
Ø 32

Exemplo de instalação
num duche

1150

• Para duche.
• Suporta um banco de duche amovível
(a encomendar separadamente).
• Utilização como barra de apoio e postura de pé.
• Ajuda e protege a deslocação segura no duche.
• Função rampa de chuveiro se adicionar um suporte de chuveiro
e/ou saboneteira.
• Dimensões : 1 150 x 500 mm, Ø 32.
• Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos e em
meio hospitalar.
• Poliamida de alta resistência (Nylon) : com reforço em aço 2 mm de
espessura com tratamento anticorrosão.
• Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.
• Resistência aos produtos químicos e de limpeza.
• Tratamento anti-UV.
• Contacto macio e quente.
• Espaço entre a barra e a parede de 38 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma
a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixações invisíveis por pater com 6 parafusos, Ø 73.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

250

Barra de apoio em T Ø 32 - Nylon HR brilhante branco - Para banco de duche
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5440N

250

5440N

Barras para duche /
Barra de duche com apoio vertical
Para banco de duche

ACESSIBILIDADE NYLON

Produtos complementares

Banco de duche amovível (ver pág. 67),
suporte para chuveiro e saboneteira móvel
(ver pág. 58)

Ø 73

8,5

Ø 32

1150

38

350

Exemplo de instalação
num duche

350

400
750

Barra com apoio vertical Ø 32 - Nylon HR brilhante branco - Para banco de duche

150

400
750

1150

• Para duche.
• Suporta um banco de duche amovível
(a encomendar separadamente).
• Utilização como barra de apoio e postura de pé.
• Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
• Função rampa de chuveiro se adicionar um suporte de chuveiro
e/ou saboneteira.
• Dimensões : 1 150 x 750 x 750 mm, Ø 32.
• Possível montagem da barra vertical à esquerda ou à direita.
• Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos e em
meio hospitalar.
• Poliamida de alta resistência (Nylon) : com reforço em aço 2 mm
de espessura com tratamento anticorrosão.
• Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.
• Resistência aos produtos químicos e de limpeza.
• Tratamento anti-UV.
• Contacto macio e quente.
• Espaço entre a barra e a parede de 38 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma
a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixações invisíveis por pater com 6 parafusos, Ø 73.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

5490N

150

600
750

5490N
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/ Barras para duche
Barra curva
Para banco de duche

• Para duche.
• Suporta um banco de duche amovível
(a encomendar separadamente).
• Utilização como barra de apoio e postura de pé.
• Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
• Dimensões : 750 x 750 mm, Ø 32.
• Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos e em meio hospitalar.
• Poliamida de alta resistência (Nylon) : com reforço em aço 2 mm de espessura
com tratamento anticorrosão.
• Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.
• Resistência aos produtos químicos e de limpeza.
• Tratamento anti-UV.
• Contacto macio e quente.
• Espaço entre a barra e a parede de 38 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixações invisíveis por pater com 6 parafusos, Ø 73.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Produto complementar

Banco de duche amovível
(ver pág. 67)

Ø 73

8,5

Ø 32
38

600

600

Ø 32

150

150

Exemplo de instalação
num duche

Barra curva Ø 32 - Nylon HR brilhante branco - Para banco de duche

56

Acessibilidade - Gama Nylon

5121N

5121N

Barras para duche /

ACESSIBILIDADE NYLON

Barra de apoio simples
Para banco de duche

• Para duche.
• Suporta um banco de duche amovível
(a encomendar separadamente).
• Utilização como barra de apoio e postura de pé.
• Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
• Dimensões : 400 mm, Ø 32.
• Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos e em meio hospitalar.
• Poliamida de alta resistência (Nylon) : com reforço em aço 2 mm de espessura com tratamento
anticorrosão.
• Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.
• Resistência aos produtos químicos e de limpeza.
• Tratamento anti-UV.
• Contacto macio e quente.
• Espaço entre a barra e a parede de 38 mm :
Espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço
por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
• Fixações invisíveis por pater com 6 parafusos, Ø 73.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.
• Garantia da barra de 10 anos.
• Marcação CE.

Produto complementar

Banco de duche amovível
(ver pág. 67)

Ø 73

8,5

Ø 32
38

400

Exemplo de instalação
num duche

Barra de apoio Ø 32 - Nylon HR brilhante branco - Para banco de duche

50504N

50504N
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/ Acessórios para duche
Suporte para chuveiro móvel

Saboneteira móvel

• Poliamida alta resistência (Nylon).
• Suporte orientável para chuveiro.
• Manípulo ergonómico.
• Para barra Ø 32.

• Poliamida alta resistência (Nylon).
• Suporte adaptado para gel de banho ou sabonete.
• Para barra Ø 25 e Ø 32.

Ø 25/32

173

105

87

25

36

Ø 32

510110

510120N

Suporte para chuveiro Nylon HR brilhante branco

510110

Saboneteira móvel Nylon HR brilhante branco

510120N

Chuveiro

Mangueira flexível SILVER

• Chuveiro M1/2” em ABS cromado.
• Punho antiderrapante.
• Sistema anticalcário manual.

• Mangueira flexível universal em PVC alimentar liso:
facilita a limpeza e reduz a retenção de bactérias.
• PVC liso reforçado com efeito metálico.
• PVC reforçado com 18 fios de poliéster.
• Resistência a tração (30kg), a torção e flexão.
• Ponta cónica em latão cromado FF1/2“.

275
1/2"

1/2"

815

1/2"

1/2"

Ø 119
1/2"

0,85m

1,5m

836T3

836T1

Mangueira flexível
Chuveiro jato chuva
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815

L. 0,85 m

836T3

L. 1,50 m

836T1

Acessórios para barras e WC /
Apoio de costas conforto para WC

• Poliamida alta resistência (Nylon).
• Instalação sem desmontar o apoio.
• Parafuso de bloqueio antirroubo.
• Junta antirrotação.
• Para barra Ø 32 a Ø 34.

• Apoio almofadado em poliuretano.
• Tubo poliamida alta resistência (Nylon) Ø 32.
• Fixações invisíveis por pater com 6 parafusos, Ø 73.
• Dimensões : 150 x 575 x 173 mm.
• Marcação CE.

510081N

173

150

107

Ø 20

Ø 32-34

420

575

152

510629N

Porta-rolos WC para barra rebatível
Nylon HR brilhante branco

510081N

Apoio de costas para WC - Nylon HR brilhante branco

510629N

Assento sobrelevado WC sem tampa

• Plástico branco com aperto lateral.
• Regulável em largura de 320 a 380 mm.
• Suporta um peso de 225 kg.
• Marcação CE.

• Plástico branco com aperto lateral.
• Regulável em largura de 320 a 380 mm.
• Suporta um peso de 190 kg.
• Marcação CE.

100

100

370

375

Assento sobrelevado WC com tampa

385

400

435

Assento com tampa

ACESSIBILIDADE NYLON

N
EW

Porta-rolos WC

432

435

Assento sem tampa

432
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/ Acessórios para casa de banho e WC
Porta piaçaba WC
Cabo longo ergonómico

515

N
EW

• Poliamida alta resistência (Nylon).
• Cabo longo ergonómico : facilmente utilizável por pessoas em cadeira
de rodas ou com dificuldades em se baixar.
• Limpeza fácil : copo plástico amovível por cima.
• Copo plástico com reservatório : evita o contacto da escova com a
água residual e limita os riscos de pingos em futuras utilizações.
• Modelo de parede com bloqueio antirroubo.
• Altura 515 mm.

133

Porta piaçaba Nylon HR brilhante branco com cabo longo Antirroubo

4051N

Cabide duplo

Cabide vírgula

N
EW

Porta-rolos WC em "U" e porta-rolos de reserva

4051N

• Poliamida alta resistência (Nylon).
• Modelo de reserva : tubo Ø 32.
• Modelo em “U” : tubo Ø 20.
• Fixações invisíveis.

Ø 20

95

Ø 20
Ø 62

140

65

55

160

4070N

Ø 20

Ø 62

120

Ø 73

• Poliamida alta resistência (Nylon).
• Tubo Ø 20.
• Fixações invisíveis.

70

Ø 32

Ø 62

• Tubo Ø 20, 1 mm.
• Fixações invisíveis.

4081N

4042W

Porta-rolos WC - Nylon HR brilhante branco

4043N

De reserva

4070N

Disponível no 1º semestre 2016.
Para ver disponibilidade, contactar o serviço comercial.

Em “U”

4081N

Cabide duplo Inox epoxy branco

60

Acessibilidade - Gama Nylon

4042W

Cabide vírgula
Nylon HR brilhante branco

4043N

Acessórios para casa de banho /
Espelho inclinável com alavanca longa ergonómica

ACESSIBILIDADE NYLON

N
EW

• Alavanca longa e ergonómica que permite inclinar o espelho
por pessoas em cadeira de rodas.
• Instalação fácil e rápida por pressão.
• Com bloqueio antirroubo.
• Alavanca em Nylon HR brilhante branco.
• Espelho em vidro Securit de 6 mm.
• Dimensões do espelho : 500 x 600 mm.
• Máximo de inclinação até 20°.

20°

600

Espelho inclinável com alavanca longa ergonómica Nylon HR
branco

510201N

Outros modelos de espelhos e fixadores ver pág. 96-97.

594

500

70

630

230

510201N

Espelho inclinável com alavanca longa
e suportes laterais

N
EW

Espelho inclinável com puxador

420

Ø 25

600

520

500

680

500

• Alavanca longa e ergonómica que
permite inclinar o espelho para
pessoas em cadeira de rodas.
• Possibilidade de colocar o espelho
horizontalmente ou verticalmente.
• Tubo Inox 304 bacteriostático,
Ø 25 x 1,2 mm.
• Dimensões do espelho :
600 x 420 mm.
• Espessura do espelho : 6 mm.

• Puxador que permite inclinar o espelho para pessoas
em cadeira de rodas.
• Instalação fácil e rápida por pressão.
• Com bloqueio antirroubo.
• Puxador em Nylon HR brilhante branco.
• Espelho em vidro Securit de 6 mm.
20°
600
• Dimensões do espelho :
70
500 x 600 mm.
• Máximo de inclinação
até 20°.

4201EW
510202N

Espelho inclinável com puxador Nylon HR branco
Outros modelos de espelhos e fixadores ver pág. 96-97.

84

510202N

Espelho inclinável com alavanca longa
e suportes laterais Inox epoxy branco

4201EW

Outros modelos de espelhos e fixadores ver pág. 96-97.
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/ Lavatório PMR
Lavatório MINERALCAST PMR
Mural

30
50

575
615

Lavatório MINERALCAST PMR mural com furo para torneira Ø 35 ao centro
132306

MINERALCAST - 1 serviço - L. 785 mm
: expedição em 4 semanas

62

: em stock

Acessibilidade - Gama Nylon

130

170
80
25
545

Ø 48

335

50
250

100

50

30

785

20

N
EW

• Lavatório de fixação mural.
• Com apoios laterais integrados utilizáveis como barra de apoio
ou toalheiro.
• Linhas simples e fluídas.
• MINERALCAST : material composto de minerais naturais
e resina de poliéster.
• Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos
e em meio hospitalar.
• Lavatório pouco profundo adaptado para pessoas sentadas
ou em cadeiras de rodas.
• Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza.
• Lavatório de uma única peça, sem emendas para uma fácil manutenção
e maior higiene.
• Contacto macio e quente.
• Sem furo ladrão.
• Fornecido com fixações.
• Peso : 21,5 kg.

400

132306

65
170
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Acessibilidade e Autonomia
Bancos de duche

CONFORTO

ACESSIBILIDADE BANCOS

67

COM RIPAS

70

ALU

71
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Bancos de duche Conforto /
Banco amovível

Para pendurar

ACESSIBILIDADE BANCOS

Estrutura Inox epoxy branco. Para pendurar em barras Ø 32
(ver ref. 5440N, 5490N, 5121N e 50504N páginas 54 à 57).

• Banco e apoio de costas conforto HR.
• Modelo grande.
• Para pendurar em barras Ø 32
(ver ref. 5440, 5490, 5121 e 50505 páginas 26 à 29).
• Dimensões : 590 x 420 x 510 mm.
• Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos ou meio hospitalar.
• Apoio de costas plano e removível, fabricado em polímero de alta resistência.
• Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.
• Resistência aos produtos químicos e de limpeza.
• Tratamento anti-UV.
• Contacto macio e quente.
• Estrutura em tubo Inox 304 bacteriostático Ø 32 x 1,5 mm.
• Apoios reguláveis que garantem boa horizontalidade do assento.
• Batentes de apoio largos garantem a proteção da parede.
• Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.
• Garantia 10 anos.
• Marcação CE.

300

510

420

Banco Conforto amovível para pendurar
Estrutura Inox polido brilhante UltraPolish

510300

Estrutura Inox polido satinado UltraSatin

510300S

Estrutura Inox epoxy branco

510300N

590

510300
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/ Bancos de duche Conforto
Banco rebatível

Apoio de costas conforto HR
• Para bancos de duche das ref. 510420, 510420N, 510430
e 510430N.
• Dimensões : 56 x 420 x 410 mm.
• Apoio de costas plano e removível, fabricado em polímero
de alta resistência.

Banco conforto HR
• Dimensões : 506 x 420 x 138 mm.
• Dimensões recolhido : 95 x 540 mm.

56

506

510420

Apoio de costas (apenas)

510429

Banco e apoio de costas

510434

620
120

95

95

510420

Banco Conforto rebatível - Estrutura Inox polido brilhante UltraPolish
Banco (apenas)

120

506

540

410
138

620

410

56

540

420

138

420

620

620

• Banco e apoio de costas conforto HR.
• Modelo grande.
• Dimensões : 506 x 420 x 620 mm.
• Dimensões recolhido : 120 x 620 mm.
• Mantém-se na posição vertical.
• Descida com amortecimento.
• Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos ou meio hospitalar.
• Apoio de costas plano e removível, fabricado em polímero de alta resistência.
• Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.
• Resistência aos produtos químicos e de limpeza.
• Tratamento anti-UV.
• Contacto macio e quente.
• Estrutura em tubo Inox 304 bacteriostático Ø 32.
• 6 pontos de fixação.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.
• Garantia 10 anos.
• Marcação CE.

420

56

Banco Conforto rebatível - Estrutura Inox epoxy branco
Banco (apenas)

510420N

Apoio de costas (apenas)

510429N

Banco e apoio de costas

510434N

68

Acessibilidade - Bancos

540

510434S
138

510429S

Banco e apoio de costas

620

510420S

Apoio de costas (apenas)

620

Banco (apenas)

410

Banco Conforto rebatível - Estrutura Inox polido satinado UltraSatin

506

510434

120

95

Bancos de duche Conforto /
Banco rebatível com pé

ACESSIBILIDADE BANCOS

Apoio de costas conforto HR
• Para bancos de duche das ref. 510420, 510420N, 510430
e 510430N.
• Dimensões : 56 x 420 x 410 mm.
• Apoio de costas plano e removível, fabricado em polímero
de alta resistência.

540

620

410

Banco
conforto HR com pé
420
56
• Dimensões : 506 x 420 x 480 mm.
• Dimensões recolhido : 130 x 540 mm.

510430

506
138

1000

165

130

480

• Banco e apoio de costas conforto HR.
• Modelo grande.
• Dimensões : 506 x 420 x 1 000 mm.
• Dimensões recolhido : 165 x 620 mm.
• Mantém-se na posição vertical.
• Descida com amortecimento.
• Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos ou meio hospitalar.
• Apoio de costas plano e removível, fabricado em polímero de alta resistência.
• Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.
• Resistência aos produtos químicos e de limpeza.
• Tratamento anti-UV.
• Contacto macio e quente.
• Estrutura em tubo Inox 304 bacteriostático Ø 32.
• Reforçado por pé articulado com braço em tubo Inox 304 Ø 25 x 1,2 mm.
• 6 pontos de fixação.
• Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.
• Testado com peso sup. a 300 kg. Peso máx. recom. do utilizador : 170 kg.
• Garantia 10 anos.
• Marcação CE.

420

56

Banco Conforto rebatível com pé - Estrutura Inox polido brilhante UltraPolish

Apoio de costas (apenas)

510429S

Banco com pé e apoio de costas

510436S

165

130

480

510430S

138

506

Banco Conforto rebatível com pé - Estrutura Inox polido satinado UltraSatin
Banco com pé (apenas)

Banco Conforto rebatível com pé - Estrutura Inox epoxy branco
Banco com pé (apenas)

540

510436

620

510429

Banco com pé e apoio de costas

410

510430

Apoio de costas (apenas)

1000

Banco com pé (apenas)

510430N

Apoio de costas (apenas)

510429N

Banco com pé e apoio de costas

510436N

510436
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/ Bancos de duche com ripas
Banco amovível
Para pendurar

Banco rebatível

Banco rebatível com pé

• Para pendurar em barras Ø 32
(ver ref. 5440, 5490, 5121 e 50505
páginas 26 à 29, ref. 5440N, 5490N, 5121N
e 50504N páginas 54 à 57).
• Dimensões modelo grande :
490 a 505 x 420 x 470 mm.
• Dimensões modelo standard :
490 à 505 x 340 x 470 mm.
• Ripas em plástico branco.
• Estrutura em tubo Inox 304 bacteriostático
Ø 25 x 1,5 mm.
• Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish,
superfície sem porosidades e homogénea
facilitando a manutenção e higiene.
Apoios reguláveis que garantem boa
horizontalidade do assento.
• Proteção de borracha nos apoios.
• Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador :
135 kg.

• Dimensões modelo grande :
380 x 420 x 180 mm.
• Dimensões modelo standard :
380 x 340 x 180 mm.
• Dimensões recolhido : 110 x 445 mm.
• Ripas em plástico branco.
• 6 pontos de fixação.
• Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador :
135 kg.

• Dimensões modelo grande :
380 x 420 x 480 mm.
• Dimensões modelo standard :
380 x 340 x 480 mm.
• Dimensões recolhido : 110 x 470 mm.
• Altura do assento : 480 mm.
• Ripas em plástico branco.
• Reforçado por pé articulado com braço em
tubo Inox Ø 20.
• 6 pontos de fixação.
• Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador :
135 kg.

325

380

180

420

380

480

320

470

420

420

490-505

393

437

438

285

380

180

340

380

480

320

470

340

490-505

340

395

423

Banco amovível com ripas para pendurar

431

Banco rebatível com ripas

Banco rebatível com ripas com pé

Modelo grande

393

Modelo grande

437

Modelo grande

438

Modelo standard

395

Modelo standard

423

Modelo standard

431
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Bancos e banqueta de duche ALU /

N
EW

Banco rebatível ALU com pé

ACESSIBILIDADE BANCOS

430

480

860

465

565

Modelo grande
• Dimensões : 430 x 465 x 480 mm.
• Dimensões recolhido : 82 x 565 mm.
• Altura do pé regulável até 8 mm.
• Apoios laterais ergonómicos e antiderrapantes.

82

510410

Banqueta de duche ALU

545

• Dimensões : 407 x 360 x 480 mm.
• Dimensões recolhido : 82 x 545 mm.
• Altura do assento : 480 mm.
• Ripas largas em plástico, confortáveis e de fácil manutenção.
• Pé retrátil guiado por braço articulado.
• Estrutura em alumínio Ø 25 x 2 mm.
• Fixações invisíveis.
• Testado com peso superior a 200 kg.
Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.
• Marcação CE.

407

• Dimensões : 400 x 360 x 480 mm.
• Proteção dos pé em plástico.

840

360

480

82

360

480

510400

400

Banco rebatível com pé e banqueta ALU
Banco ALU com pé

510400

Banco ALU com pé - Modelo grande

510410

Banqueta ALU

510418

510418
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/ Acessórios de higiene

MÁXIMA HIGIENE

MÁXIMA RESISTÊNCIA

E TAMBÉM…

Inox : um material que limita a proliferação
bacteriana
A maioria dos acessórios DELABIE são produzidos em
Inox 304 bacteriostático. O aço inoxidável tem uma fina
camada protetora oculta que se forma continuamente
em contacto com o ar ou água.
Mesmo no caso de danos mecânicos, o Inox fica
protegido contra a corrosão. A sua superfície
mantém-se dura e lisa, prevenindo que as bactérias
adiram com facilidade. O desenvolvimento das
bactérias é menos rápido comparado com outros
materiais. As características asséticas do Inox são
regularmente demonstradas.
É uma liga nobre que se adapta perfeitamente aos
ambientes mais exigentes em termos higiénicos
(hospitais, casas de repouso, escolas, cantinas...).

Alta resistência ao vandalismo
As espessuras do metal utilizado nos acessórios de
higiene DELABIE são geralmente superiores aos
produtos disponíveis no mercado. A sua conceção
robusta apresenta uma alta resistência ao vandalismo,
particularmente nos locais de grande frequência e
utilização intensiva.
Para reduzir os riscos de roubo e vandalismo, muito
comuns em espaços públicos, muitos dos acessórios
DELABIE possuem fixações ocultas e/ou fechaduras
com chave. A possibilidade de utilizar a chave standard
DELABIE para a maioria dos seus produtos com
fechadura, facilita a sua manutenção.

Três acabamentos
Os acessórios de higiene
DELABIE combinam
com todos os estilos e
tipos de materiais. Estão
disponíveis em três
acabamentos : Inox polido
brilhante, Inox polido
satinado e epoxy branco.

Acabamentos polido brilhante e polido satinado:
limpeza fácil e de forma duradoura
A transmissão de bactérias é reduzida quando se
utilizam superfícies lisas e fáceis de limpar e desinfetar.
Os acabamentos DELABIE polido brilhante e polido
satinado conferem aos acessórios uma superfície sem
porosidades e homogénea. São de fácil limpeza e as
quantidades de produtos de manutenção a utilizar são
menores. A retenção de bactérias após a limpeza é
extremamente baixa, até 20 vezes menos do que em
outros materiais, como o vidro ou plástico.
Vários estudos demonstram que após vários ciclos de
utilização/limpeza, o Inox polido retém menos
impurezas e bactérias residuais que o próprio cobre,
que possui propriedades bactericidas. Na realidade,
existe mais dificuldade em limpar o cobre. Em
oposição, o Inox polido limpa-se mais facilmente e de
forma mais duradoura.
Conceção e design favoráveis à higiene
Os acessórios DELABIE são conhecidos por dar
resposta a um princípio essencial da higiene : a
possibilidade de limpeza frequente. A utilização de
superfícies monobloco e lisas limitam os nichos
bacterianos e resíduos de sabão, impedindo a
estagnação permanente de sabão ou de outras
matérias prejudiciais a uma boa higiene.
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Adaptado para utilização intensiva
Todos os produtos DELABIE são submetidos a testes
de performance sob condições severas de utilização.
A sua conceção é especificamente adaptada para
uma utilização intensiva em todos os espaços públicos
e de elevada frequência de utilização.

Gama completa
A diversidade de oferta
da DELABIE permite dar
resposta à apresentação
de soluções de
acessórios de higiene,
para os mais variados
espaços de utilização
destes produtos :
lavatórios, WC's, casas de
banho...
A imagem de qualidade
do lnox associado ao
design elegante dos
acessórios de higiene
DELABIE, fazem com
que sejam um excelente
complemento das
restantes gamas da
DELABIE.
100 % reciclável
O Inox é 100% reciclável,
contribuindo para um
desenvolvimento
sustentável e para a
proteção do ambiente.
Os produtos em Inox da
DELABIE contêm entre
50 a 65 % Inox reciclado.

INOX 304
BACTERIOSTÁTICO
Limita a proliferação
bacteriana

CORPO MONOBLOCO
Limita os nichos
bacterianos

ACABABAMENTOS POLIDO
BRILHANTE
E POLIDO SATINADO
Fácil limpeza

FECHADURA COM CHAVE
STANDARD DELABIE
FIXAÇÕES OCULTAS
Antirroubo

100 % RECICLÁVEL

DESIGN ELEGANTE
3 ACABAMENTOS
DISPONÍVEIS

RESERVATÓRIO
ACIMA DA BOMBA
Sabão não fica estagnado

BOMBA DOSEADORA
ANTIBLOQUEIO
ANTI-GOTA

BOTÃO PULSADOR
"SOFT-TOUCH"

ACESSÓRIOS HIGIENE

JANELA DE CONTROLO
DE NÍVEL

ESPESSURA CORPO
METÁLICO
Robusto

/ Porta-rolos WC
Porta-rolos WC com tampa monobloco
1 rolo, antirroubo

• Inox 304.
• Tampa monobloco articulada para fácil manutenção e melhor higiene.
• Antirroubo, eixo integral em policarbonato.
• Fixações ocultas.

119

140

Acabamento Inox 304 polido brilhante

566

Acabamento Inox 304 polido satinado

510567

80

Porta-rolos WC com tampa monobloco

3565

Acabamento Inox 304 epoxy branco

566/510567/3565

Porta-rolos WC em "U"
1 rolo

Dispensador de papel WC
2 rolos

• Inox.
• Tubo Ø 20, espessura 1 mm.
• Fixações ocultas.

• Modelo robusto antivandalismo.
• 1 rolo de reserva.
• Com fechadura.
• Controlo de nível.
• Espessura metal : 1 mm.
• Dimensões :
120 x 119 x 220 mm.

120

119

130

220

82

175

4081

1660/1661

Porta-rolos WC em "U"

Dispensador de papel WC 2 rolos

Acabamento Inox polido brilhante

4081P

Acabamento Inox polido brilhante

1660

Acabamento Inox polido satinado

4081S

Acabamento Inox polido satinado

1660S

Acabamento Inox epoxy branco
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4081EW

Acabamento epoxy branco

1661

Dispensadores de papel WC /
Dispensador de papel WC modelo grande
Para 400 m

• Modelo para bobine de 400 m.
• Tampa monobloco articulada para fácil manutenção e melhor higiene.
• Com fechadura.
• Controlo de nível.
• Dimensões : Ø 305, profundidade 135 mm.
• Com fundo.

Ø 305

135

Dispensador de papel WC modelo grande para bobine 400 m
Acabamento Inox 304 polido brilhante

2911

Acabamento Inox 304 polido satinado

2912

Acabamento Inox lacado branco

2910

2911/2912/2910

ACESSÓRIOS HIGIENE

Dispensador de papel WC modelo grande
Para 200 m

• Modelo para bobine de 200 m.
• Tampa monobloco articulada para fácil manutenção e melhor higiene.
• Com fechadura.
• Controlo de nível.
• Dimensões : Ø 225, profundidade 125 mm.
• Com fundo.

Ø 225

125

Dispensador de papel WC modelo grande para bobine 200 m
Acabamento Inox 304 polido brilhante

2901

Acabamento Inox 304 polido satinado

2902

Acabamento Inox lacado branco

2900

2901/2902/2900

Acessórios de higiene
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/ Porta piaçabas WC
Porta piaçaba WC sem tampa
Com bloqueio antirroubo

Acabamento Inox polido satinado

Acabamento Inox polido brilhante

Acabamento Inox epoxy branco

• Inox 304 bacteriostático.
• Modelo de pavimento ou mural.
• Modelo robusto.
• Limpeza fácil : copo plástico amovível por cima.
• Copo plástico com reservatório :
evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de pingos em futuras
utilizações.
• Com bloqueio antirroubo (modelo de parede).
• Espessura Inox : corpo 1 mm.
• Dimensões : Ø 90 x 330 mm.

4048S

Acabamento Inox 304 epoxy branco

4048EW

Porta piaçaba ao pavimento sem tampa
Acabamento Inox 304 polido brilhante

4049P

Acabamento Inox 304 polido satinado

4049S

Acabamento Inox 304 epoxy branco
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4049EW

330

4048P

Acabamento Inox 304 polido satinado

82x34

Acabamento Inox 304 polido brilhante

330

Porta piaçaba mural sem tampa - Antirroubo

Ø 90

4048

Ø 90

4049

Porta piaçabas WC /
Porta piaçaba WC com tampa
Com bloqueio antirroubo

Acabamento Inox polido satinado

Acabamento Inox epoxy branco

• Inox 304 bacteriostático.
• Modelo de pavimento ou mural.
• Modelo robusto.
• Limpeza fácil : copo plástico amovível por cima.
• Copo plástico com reservatório :
evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de pingos em
futuras utilizações.
• Reposição automática da escova no recetáculo por sistema cónico
• Com bloqueio antirroubo (modelo de parede).
• Espessura Inox : corpo 1 mm.
• Dimensões : Ø 90 x 410 mm.

ACESSÓRIOS HIGIENE

Acabamento Inox polido brilhante

sistema cónico

Acabamento Inox 304 polido satinado
Acabamento Inox 304 epoxy branco

4051P
4051S

82x34

Acabamento Inox 304 polido brilhante

410

Porta piaçaba mural com tampa - Antirroubo

410

reservatório

4051EW

Porta piaçaba ao pavimento com tampa
Acabamento Inox 304 polido brilhante

4050P

Acabamento Inox 304 polido satinado

4050S

Acabamento Inox 304 epoxy branco

4050EW

Ø 90

4051

Ø 90

4050

Acessórios de higiene
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/ Porta piaçabas WC
Porta piaçaba WC com tampa
Com bloqueio antirroubo e cabo longo ergonómico

Acabamento Inox polido satinado

Acabamento Inox polido brilhante

Acabamento Inox epoxy branco

• Inox 304 bacteriostático.
• Modelo de pavimento ou mural.
• Modelo robusto.
• Cabo longo ergonómico :
facilmente utilizável por pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades
em se baixar.
• Limpeza fácil : copo plástico amovível por cima.
• Copo plástico com reservatório :
evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de pingos em
futuras utilizações.
• Reposição automática da escova no recetáculo por sistema cónico
• Com bloqueio antirroubo (modelo de parede).
• Espessura Inox : corpo 1 mm.
• Dimensões : Ø 90 x 580 mm.

sistema cónico

580

580

reservatório

Acabamento Inox 304 polido brilhante

510051P

Acabamento Inox 304 polido satinado

510051S

Acabamento Inox 304 epoxy branco

510051W

82x34

Porta piaçaba mural com tampa e cabo longo - Antirroubo

Porta piaçaba ao pavimento com tampa e cabo longo
Acabamento Inox 304 polido brilhante

510050P

Acabamento Inox 304 polido satinado

510050S

Acabamento Inox 304 epoxy branco

510050W
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Ø 90

510051

Ø 90

510050

Porta piaçabas WC - Dispensadores /
Porta piaçaba WC
Com copo amovível

Dispensador de proteção para assento WC

• Fixação mural ou ao pavimento.
• Copo em vidro amovível.
• Dimensões : 125 x 125 x 350 mm.

• Modelo robusto antivandalismo.
• Abertura articulada com fechadura.
• Fixação mural.
• Espessura Inox : 1 mm.
• Dimensões : 43 x 410 x 270 mm.

270

350

410

125

125

43

448

3561

Porta piaçaba WC com copo amovível

Dispensador de proteção para assento WC
448

Acabamento Inox 304 polido brilhante

448BIS

Porta piaçaba (apenas), Inox polido brilhante

Acabamento Inox polido brilhante

3561

Caixa com 250 proteções

3562

Dispensador mural de toalhas de papel em bobine

• Recetáculo com tampa
superior.
• Dispensador de sacos
higiénicos inferior.
• Capacidade 9 litros.
• Abertura articulada com
fechadura.
• Fixação mural.
• Espessura Inox : 1 mm.
• Dimensões :
123 x 250 x 350 mm.

• Modelo antivandalismo.
• Acesso inferior.
• Com fechadura.
• Controlo de nível.
• Fixação mural.
• Espessura Inox : 1 mm.
• Dimensões :
215 x 215 x 265 mm.

ACESSÓRIOS HIGIENE

Dispensador e recetáculo de sacos higiénicos

215

265

350

250

215

123

2561D

Dispensador e recetáculo de sacos higiénicos Inox polido brilhante

6590

2561D

Dispensador mural de toalhas de papel em bobine Inox polido brilhante

6590

Acessórios de higiene
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/ Dispensadores e recetáculos toalhas de papel
Dispensador mural de papel
640 folhas

• Inox 304 bacteriostático.
• Com fechadura.
• Controlo de nível.
• Capacidade 400 - 500 folhas.
• Espessura metal : 1 mm.
• Dimensões : 155 x 280 x 375 mm.

275

137

Ø6

375

200

72

450

• Com fechadura.
• Controlo de nível.
• Capacidade 640 folhas.
• Espessura metal : 1 mm.
• Dimensões : 130 x 275 x 450 mm.
• Dimensões das toalhas de papel : folha aberta 230 x 250 mm,
folha dobrada 115 x 250 mm.

Dispensador mural de papel
400 - 500 folhas

130

6601/6607D/6602

280

Dispensador mural de toalhas de papel - 640 folhas

160

0011120100/0011120000

Acabamento Inox polido brilhante

6601

Acabamento Inox polido satinado

6607D

Dispensador mural de toalhas de papel
- 400 - 500 folhas

Acabamento epoxy branco

6602

Inox 304 polido brilhante

0011120100

Toalhas de papel dobradas, pacote 250 folhas

6606

Inox 304 polido satinado

0011120000

Recetáculo mural para toalhas de papel e papéis usados
Com tampa basculante, 16 litros

• Sistema de fixação para saco do lixo na papeleira.
• Com fechadura.
• Tampa Inox polido brilhante.
• Capacidade : 16 litros.
• Espessura metal : 1 mm.
• Dimensões : 130 x 275 x 475 mm.

475

275

Recetáculo mural 16 litros para toalhas de papel e papéis usados
Acabamento Inox polido brilhante

6611

Acabamento Inox polido satinado

6617

Acabamento epoxy branco

6612
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130

6611/6617/6612

Papeleiras - Baldes /
Papeleira mural estreita
Com tampa, 4,5 litros

Papeleira retangular mural
Com tampa, 13 litros

Papeleira retangular mural
Sem tampa, 13 litros

• Modelo robusto com tampa.
• Inox polido brilhante.
• Capacidade 4,5 litros.
• Espessura Inox : 1 mm.
• Dimensões : 70 x 210 x 310 mm.

• Modelo robusto com tampa.
• Inox polido brilhante.
• Capacidade 13 litros.
• Espessura Inox : 1 mm.
• Dimensões : 150 x 280 x 320 mm.

• Modelo robusto.
• Inox polido brilhante.
• Capacidade 13 litros.
• Espessura Inox : 1 mm.
• Dimensões : 150 x 280 x 320 mm.

280

150

320

70

465

462

Papeleira 6 litros com tampa

465

460

Papeleira 13 litros com tampa

462

Papeleira 13 litros sem tampa

460

Papeleira retangular mural
Sem tampa, 25 litros

Papeleira retangular mural
Sem tampa, 38 litros

Balde redondo com pedal
3 litros

• Modelo robusto.
• Inox 304 bacteriostático.
• Capacidade 25 litros.
• Espessura : 1 mm.
• Dimensões : 155 x 355 x 460 mm.

• Modelo robusto.
• Inox 304 bacteriostático.
• Capacidade 38 litros.
• Espessura : 1 mm.
• Dimensões : 160 x 400 x 590 mm.

• Inox.
• Com balde interior.
• Capacidade 3 litros.
• Para utilizar com sacos de 5 litros.
• Dimensões : Ø 170, altura 265 mm.

400

160

155

Ø 170

0010350100/0010350000

Papeleira 25 litros sem tampa

265

590

460

355
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310

320

210

280

150

0010890100/0010890000

Papeleira 38 litros sem tampa

449/1449

Balde 3 litros com pedal

Inox 304 polido brilhante

0010350100

Inox 304 polido brilhante

0010890100

Inox polido brilhante

449

Inox 304 polido satinado

0010350000

Inox 304 polido satinado

0010890000

Inox epoxy branco

1449

Acessórios de higiene
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/ Acessórios de encastrar
Doseador de sabão líquido

Dispensador de toalhas de papel

Papeleira com tampa basculante

• Inox 304 bacteriostático polido satinado.
• Porta com fechadura.
• Reservatório em plástico.
• Fixações ocultas.
• Capacidade 1 litro.
• Dimensões : 107 x 245 x 150 mm.
• Para sabão sem cloro e pH neutro.

• Inox 304 bacteriostático polido satinado.
• Porta com fechadura.
• Fixações ocultas.
• Capacidade : 400 a 600 folhas.
• Dimensões : 122 x 330 x 435 mm.

• Inox 304 bacteriostático polido satinado.
• Tampa PUSH.
• Porta com fechadura.
• Fixações ocultas.
• Capacidade 18 litros.
• Espessura : 1,2 mm.
• Dimensões : 100 x 360 x 710 mm.

360

389

710
150

103

435

107

200

100

108

90

280

0013200000

Doseador de sabão

84

665

122

330

245

100
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310

0013120000

0013200000

Dispensador de toalhas de papel

0013320000

0013120000

Papeleira com tampa

0013320000

Acessórios de encastrar /
Combi Dispensador - Recetáculo
de toalhas de papel - 30 litros

Combi Dispensador - Recetáculo
- Secador de mãos

• Inox 304 bacteriostático polido satinado.
• Porta com fechadura.
• Fixações ocultas.
• Capacidade do dispensador : 400 a 600 folhas.
• Capacidade do recetáculo : 10 litros.
• Espessura : 1,2 mm.
• Dimensões : 125 x 330 x 790 mm.

• Inox 304 bacteriostático polido satinado.
• Porta com fechadura.
• Fixações ocultas.
• Capacidade do dispensador : 400 a 600 folhas.
• Capacidade do recetáculo : 30 litros.
• Espessura : 1,2 mm.
• Dimensões : 160 x 395 x 1 395 mm.

395

330

395

160

160

1375

1420

1338

1395

125

744

790

• Inox 304 bacteriostático polido satinado.
• Porta com fechadura.
• Fixações ocultas.
• Capacidade do dispensador : 400 a 600 folhas.
• Secador de mãos : potência 1 800 W.
IP23. Garantia 3 anos. CE.
• Recetáculo : Capacidade 15 litros.
• Espessura : 1,2 mm.
• Dimensões : 160 x 395 x 1 420 mm.

280

111

348

144
350

145

0013690000
0013680000

Combi dispensador
recetáculo 10 litros

2015101324

0013680000

Combi dispensador
recetáculo 30 litros

2015101324

Combi dispensador
recetáculo- secador de mãos

0013690000

Acessórios de higiene
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Combi Dispensador - Recetáculo
de toalhas de papel - 10 litros

/ Secadores de cabelo - Secadores de mãos
Secador de mãos automático
Com saída de ar orientável 360°

• Caudal : 95 l/s.
• Baixo nível sonoro : 68 dBA.
• Segurança máxima Classe II
(duplo isolamento eléctrico), IP23.
• CE, TÜV GS.
• Garantia : 3 anos.
280

210

220

• Modelo antivandalismo.
• Acionamento automático por célula ótica.
• Saída de ar orientável 360°.
• Espessura metal : 1,2 mm.
• Dimensões : 210 x 280 x 220 mm.
• Peso : 3,5 kg.
• Potência : 2 000 W. 50-60 Hz.

Secador de mãos automático com saída de ar orientável 360°
6613D

Acabamento carcaça Inox 304 polido brilhante
Acabamento carcaça Inox 304 polido satinado

6614

Acabamento carcaça aço fundido esmaltado branco

6615

6613D/6614/6615

Secador de mãos automático

Secador de mãos compacto

Secador de cabelo com tomada

• Acionamento automático
por célula ótica.
• Dimensões :
160 x 225 x 300 mm.
• Peso : 3,8 kg.
• Potência : 2 000 W. 50 Hz.
• Caudal : 65 l/s.
• Baixo nível sonoro : 58 dBA.
• Classe II (ref. 6621),
Classe I (ref. 6631), IPX1.
• CE, TÜV GS.
• Garantia : 3 anos.

• Acionamento por botão de
pressão.
• Carcaça ABS branco
e policarbonato cinza.
• Dimensões :
170 x 180 x 270 mm.
• Peso : 1,75 kg.
• Potência : 1 800 W. 50 Hz.
• Caudal : 48 l/s.
• Nível sonoro : 75 dBA.
• Classe II.
• CE, TÜV GS.
• Garantia : 3 anos.

• Acionamento por
interruptor sensitivo.
• Interruptor de segurança
no suporte.
• 2 velocidades de secagem.
• Tomada para máquina de
barbear.
• Carcaça ABS branco.
• Dimensões :
90 x 180 x 170 mm.
• Peso : 1,3 kg.
• Potência : 1 200 W.
• Caudal : 14 l/s.
• Classe II. CE.
• Garantia : 3 anos.

6631/6621

170

6623

180

170

160

180

270

300

225

6624

Secador de mãos automático
Acabamento carcaça Inox 304 polido
brilhante

6631

Acabamento carcaça ABS branco

6621
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Secador de mãos compacto

6623

Secador de cabelo

6624

Secadores de mãos /
Secador de mãos SPEEDJET ar comprimido

• Bocal central iluminada concentra o ar comprimido nas mãos
a mais de 230 km/h.
• Ultra-rápido : secagem entre 10 a 15 segundos.
• Escolha de ar quente ou frio por interruptor oculto.
• Acionamento automático por deteção infravermelhos.
• Tecnologia inteligente : pára automaticamente quando as mãos são
retiradas.
• Antibloqueio : pára automaticamente se utilizado em contínuo por
período superior a 60 segundos.
• Antivandalismo : carcaça em alumínio.
• Limpeza fácil : peça monobloco.
• Dimensões : 180 x 230 x 250 mm.
• Peso : 4 kg.
• Caudal : 39 l/s. Velocidade do ar : 230 km/h.
• Baixo consumo de energia : 900 W.
• 220-240 V~ / 50 Hz.
• Nível sonoro : 75-80 dBA.
• Classe I, IP22.
• CE.
• Garantia 3 anos.

• Secador de mão de ar comprimido bidirecional.
• Acionamento automático por deteção infravermelhos.
• Tecnologia inteligente : pára automaticamente quando as mãos são
retiradas ou após18 segundos de secagem.
• Ecrã LCD com instruções de utilização e modo de espera automático.
• Ultra-rápido : secagem entre 10 a 18 segundos.
• Depósito de água amovível previne os pingos de água na parede
ou no chão : fácil manutenção e limpeza.
• Filtro de ar antibacteriano e filtro de carvão activo.
• Dimensões : 250 x 292 x 650 mm. Peso : 11,4 kg.
• Tipo de motor : sem escovas, sem desgaste.
• Baixo consumo de energia : potência 850 W. Sem aquecimento.
• 220-240 V~ / 50-60 Hz.
• Caudal : 42 l/s. Velocidade do ar : 310 km/h.
Adulto
• Nível sonoro : 75-80 dBA.
• Classe I, IP22.
• CE.
• Garantia 3 anos.

95 cm

292

250

Altura de instalação recomendada

Crianças e PMR

180

250

650

230

85 cm

510622

510621
Altura de instalação recomendada

Secador de mãos HIGHFLOW de ar comprimido

510622

Secador de mãos SPEEDJET de ar comprimido cinza metálico

510621

Acessórios de higiene

87

ACESSÓRIOS HIGIENE

N
EW

Secador de mãos HIGHFLOW ar comprimido

Doseadores de sabão líquido /

N
EW

Doseador de sabão líquido com botão "soft-touch"
Mural

N
EW

Modelo 0,5 litro - Acabamento Inox polido satinado

Modelo 0,5 litro - Acabamento epoxy branco

• Modelo antivandalismo com fechadura.
• Corpo monobloco articulado para fácil manutenção e melhor limpeza.
• Botão de pressão com "soft-touch".
• Antibloqueio : uma só dose por pressão, mesmo em caso de pressão contínua.
• Bomba doseadora sem desperdício, anti-gota (à prova de água).
• Reservatório não permite a estagnação do sabão.
• Janela de controlo de nível.
• Espessura metal : 1 mm.
• Para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de : 3 000 mPa.s.

ACESSÓRIOS HIGIENE

Modelo 1 litro - Acabamento Inox polido brilhante

252

80

55
90

105

510580/510582/510581

Doseador de sabão líquido "soft-touch"- 1 litro
510580

Acabamento Inox 304 polido satinado

510582

Acabamento epoxy branco

510581

80

185

Acabamento Inox 304 polido brilhante

Disponibilidade 2º semestre 2016. Para confirmar disponibilidade, contactar o serviço comercial.
Doseador de sabão líquido "soft-touch" - 0,5 litro
Acabamento Inox 304 polido brilhante

510583

Acabamento Inox 304 polido satinado

510586

Acabamento epoxy branco

510584

105

55
90

510583/510586/510584

Acessórios de higiene
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/ Doseadores de sabão líquido
Doseador de sabão líquido retangular 1 litro
Mural

N
EW

Doseador de sabão Inox polido brilhante
Mural

• Modelo antivandalismo com fechadura.
• Bomba doseadora sem desperdício,
anti-gota (à prova de água).
• Espessura metal : 1 mm.
• Dimensões : 108 x 108 x 230 mm.

110

200

230

108

• Não existe contacto manual : deteção automática das mãos por
infravermelhos (distância de deteção regulável).
• Bomba doseadora sem desperdício : dose de 0,8 ml
(regulável até 7 doses por deteção).
Ø 100
• Alimentação : 6 pilhas AA -1,5 V (DC9V)
integradas no corpo do doseador.
• Com fechadura.
• Janela de controlo do nível.
• Indicador luminoso de bateria fraca.
• Corpo e placa de fixação
em Inox 304 polido brilhante.
• Capacidade : 0,65 litro.
510587
• Para sabão líquido de base vegetal,
com viscosidade máxima de : 3 000 mPa.s.
• CE.

108

6580/6582/6581

Doseador de sabão líquido retangular 1 litro
Acabamento Inox 304 polido brilhante

6580

Acabamento Inox 304 polido satinado

6582

Acabamento epoxy branco

6581

Doseador de sabão líquido eletrónico

510587

Doseador de sabão líquido retangular 0,5 litro
Mural

Doseador de sabão líquido redondo
Mural

• Modelo antivandalismo com fechadura.
• Bomba doseadora sem desperdício, anti-gota (à prova de água).
• Espessura metal : 1 mm.
• Dimensões : 108 x 108 x 142 mm.

• Acabamento Inox polido brilhante.
• Janela de controlo de nível.
• Capacidade : 0,5 litro.
• Dimensões : Ø 100 x 220 mm.

108

108

220

142

Ø 100

6583/6586/6584

Doseador de sabão líquido retangular 0,5 litros
Acabamento Inox 304 polido brilhante
Acabamento Inox 304 polido satinado

6586

Acabamento epoxy branco

6584
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6564

6583
Doseador de sabão líquido redondo

6564

Doseadores de sabão líquido - Saboneteiras /
Doseador de sabão líquido com bica reta
De bancada

Doseador de sabão líquido com bica curva
De bancada

73

80
Ø 47

120

73

35 max

Ø 21 1/2"
Ø 47

223

35 max

280

Ø 21 1/2"

Ø 89
Ø 74

Ø 89

35 max

223

280

Ø 21 1/2"

Ø 74

729008

729508

Doseador de sabão líquido de bancada - Bica reta

73

Ø 21 1/2"

Ø 47
Ø 21 1/2"
35 max

Ø 47

120
Ø 47

223

73

73
35 max

Ø 21 1/2"

120
73

77

Ø 47

• Modelo para instalação
em lavatório.
• Modelo antivandalismo.
• Corpo e botão de pressão
em latão cromado.
• Mecanismo com fixação
por parafuso BTR.
• Recarregamento superior
(desapertando o botão de
pressão) ou inferior (retirando
o reservatório).

35 max

80

280

• Modelo para instalação
em lavatório.
• Modelo antivandalismo.
• Corpo e botão de pressão
em latão cromado.
• Mecanismo com fixação
por parafuso BTR.
• Recarregamento superior
(desapertando o botão de
pressão) ou inferior (retirando
o reservatório).

Ø 89

Ø 74

729012

729512

Doseador de sabão líquido de bancada - Bica curva

Com reservatório 1 litro

729008

Com reservatório 1 litro

729012

Com reservatório 0,5 litros

729508

Com reservatório 0,5 litros

729512

Com tubo Rilsan 1,20 m para reservatório separado

729108

Com tubo Rilsan 1,20 m para reservatório separado

729112

Saboneteira
Mural

• Modelo para atravessar a parede (TC) até 180 mm.
• Para reservatório separado (fornecido sem reservatório).
• Botão de pressão em latão cromado, com tubo flexível 6/8 L., 1,20 m.
• Mecanismo com fixação por parafuso BTR.

• Modelo robusto.
• Fixações ocultas.
• Dimensões : 60 x 160 x 40 mm.

ACESSÓRIOS HIGIENE

Doseador de sabão líquido TC
Mural para atravessar a parede

75

180 max
1/2"
Ø 21

32

Ø 47

600 max

160

60

Ø9

40

67

710501/710500
180 max
729150

75

Saboneteira

1/2"

600 max

Ø9

729150

Acabamento Bayblend® cromado brilhante

710501

Acabamento Bayblend® cromado mate

710500

32

Doseador de sabão líquido TC paraØreservatório
separado
Ø 47
21
67

Acessórios de higiene

91

/ Saboneteiras - Pictogramas - Cabides
Saboneteira Inox
Mural

Saboneteira cesto Inox
Mural

• Modelo robusto.
• Para duche ou lavatório.
• Inox 304 bacteriostático.
• Espessura : 1,5 mm.
• Fixações ocultas.

• Modelo robusto.
• Acabamento Inox polido brilhante.
• Dimensões do modelo retangular : 100 x 130 x 34 mm.
• Dimensões do modelo em ângulo : 120 x 165 x 34 mm.
100

34

130

Ø 62

107

569
165

120

34

117

3569

510627

Saboneteira Inox

Saboneteira cesto Inox
Retangular

Acabamento Inox 304 polido satinado

510627S

Ângulo

Pictograma Inox
Autocolante

Cabide duplo
N
EW

510627P

N
EW

Acabamento Inox 304 polido brilhante

• Inox 304 polido satinado.
• Espessura Inox : 1,2 mm.
• Dimensões : 125 ou 230 x 125 mm.

• Inox.
• Fixações ocultas.
• Tubo Ø 20, espessura 1 mm.

569
3569

230

125

Ø 20
Ø 62

125

125

95

55

0011410000/0011400000
0011370000/0011420000

0011380000

Pictograma Inox

4042

Disponibilidade 1er semestre 2016. Para confirmar disponibilidade contactar
o serviço comercial

Pictograma “Senhora”

0011410000

Pictograma “Homem”

0011400000

Cabide duplo

Pictograma “Deficientes”

0011370000

Acabamento Inox polido brilhante

Pictograma “Deficientes Homens/Senhoras”

0011380000

Acabamento Inox polido satinado

4042S

Pictograma “WC”

0011420000

Acabamento Inox epoxy branco

4042W
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4042P

Cabides /
Cabide vírgula
Modelo curto

Cabide vírgula
Modelo longo

• Inox.
• Fixações ocultas.
• Tubo Ø 20, espessura 1 mm.
• Dimensões : Ø 62 x 65 x 73 mm.

• Inox.
• Fixações ocultas.
• Tubo Ø 20, espessura 1 mm.
• Dimensões : Ø 62 x 100 x 73 mm.

Ø 20
Ø 62

Ø 62

Ø 20

65

100

4043

4047

Cabide vírgula
Acabamento Inox polido brilhante

4043P

Cabide vírgula

Acabamento Inox polido satinado

4043S

Acabamento Inox polido brilhante

4043EW

Acabamento Inox epoxy branco

4047P
4047EW

Acabamento Inox epoxy branco

Cabide
2 posições

Cabide
3 posições

• Fixações ocultas.
• Dimensões : Ø 65 x 58 mm.

• Fixações ocultas.
• Dimensões : 215 x 40 mm.

• Fixações ocultas.
• Dimensões : 345 x 40 mm.

ACESSÓRIOS HIGIENE

Cabide
1 posição

58

58

Ø 65

Ø 65

301/1301W

302/1302W

Cabide 1 posição

Cabide 2 posições

Acabamento Inox 304
polido brilhante e cromado

Acabamento Inox 304
polido brilhante e cromado

Acabamento Inox 304
e metal epoxy branco

301
1301W

58

345
40

215
40

Ø 65

Acabamento Inox 304
e metal epoxy branco

303D/1303W

Cabide 3 posições
302
1302W

Acabamento Inox 304
polido brilhante e cromado
Acabamento Inox 304
e metal epoxy branco

303D
1303W

Acessórios de higiene
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/ Cabides - Prateleiras
Cabide
Inox 304

Cabide
Latão cromado

• Basculante : o cabide baixa com peso
superior a 30 kg.
• Inox 304 polido satinado.
• Dimensões : Ø 90 x 68 mm.

• Inox 304 polido brilhante.
• Espessura metal : 2 mm.
• Dimensões : 50 x 25 x 145 mm.

• Latão cromado.
• Dimensões : 32 x 15 x 34 mm.

145

Cabide basculante
Inox 304

32
34

15

Ø 90

68

25

0011040000

Cabide basculante

50

101P

0011040000

Cabide Inox 304

138

101P

Cabide latão cromado

138

Prateleira em vidro com suportes

• Prateleira em Inox 304.

• Prateleira em vidro com cantos redondos espessura 6 mm,
120 x 600 mm.
• Ref. 600 : suportes para prateleira de 120 mm.
• Ref. 600BIS : suportes para prateleiras extensíveis de 115 a 165 mm.

551/552

600

6555 + 600
600

553/554
115-165

450

120

120

120

Prateleira Inox mural

Prateleira acabamento Inox 304 polido brilhante
120 x 450 mm

551

120 x 600 mm

553

Prateleira acabamento epoxy branco

600BIS
600

Prateleira em vidro

120 x 450 mm

552

Suportes cromados

120 x 600 mm

554

Suportes extensíveis em latão cromado

94
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6555
600
600BIS

Toalheiros /
Toalheiro Ø 20 mm
1 barra

Toalheiro Ø 20 mm
2 barras

• Modelo robusto.
• Inox 304 bacteriostático.
• Tubo Ø 20.
• Fixações ocultas.
• Comprimento 600 mm.

• Modelo robusto.
• Inox 304 bacteriostático.
• Tubo Ø 20.
• Fixações ocultas.
• Comprimento 600 mm.

Ø 20

Ø 20

66

146

68

Ø 16

600
600

510788

510790

Toalheiro Ø 20 fixações ocultas - 1 barra

Toalheiro Ø 20 fixações ocultas - 2 barras

Acabamento Inox 304 polido brilhante

510788P

Acabamento Inox 304 polido brilhante

510790P

Acabamento Inox 304 polido satinado

510788S

Acabamento Inox 304 polido satinado

510790S

Toalheiro Ø 14 mm
2 barras

• Modelo robusto.
• Inox 304 bacteriostático polido brilhante.
• Tubo Ø 14, espessura 1 mm.
• Comprimento 480 mm.

• Modelo robusto.
• Inox 304 bacteriostático polido brilhante.
• Tubo Ø 14, espessura 1 mm.
• Comprimento 480 mm.

ACESSÓRIOS HIGIENE

Toalheiro Ø 14 mm
1 barra

126

Ø 14

94

6784

Toalheiro Ø 14 - 1 barra - Inox 304 polido brilhante

Ø 14

480

480

6786D

6784

Toalheiro Ø 14 - 2 barras - Inox 304 polido brilhante

6786D

Acessórios de higiene
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/ Espelhos de casa de banho
Espelho Inox
Autocolante - H. 600 mm

Espelho em vidro
Inclinável

N
EW

Espelho Inox
Fixações ocultas - H. 500/600 mm

• Inox 304 bacteriostático polido "espelho".
• Espessura Inox : 1 mm.
• Inquebrável.
• Autocolante.
• Dimensões : 1 x 400 x 600 mm.

• Inox 304 bacteriostático polido "espelho".
• Reforçado com placa sólida oculta em
PVC 10 mm.
• 5 pontos de fixação. Fixações ocultas.
• Inquebrável.
• Dimensões do modelo 3452 : 10 x 385 x 485.
• Dimensões do modelo 3458 : 10 x 485 x 585.

• Permite orientar o espelho para pessoas
sentadas ou em cadeira de rodas.
• Espelho em vidro com moldura em Inox 304
polido satinado.
• Espessura do espelho : 5 mm.
• Dimensões : 18 x 400 x 900 mm.
400
18

400
385/485

485/585

900

600

10

3453

3452/3458

0011250000

Espelho Inox - Fixações ocultas
Espelho Inox 1 x 400 x 600 mm

96
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3453

10 x 385 x 485 mm

3452

10 x 485 x 585 mm

3458

Espelho inclinável em vidro

0011250000

Outros modelos de espelhos inclináveis ver páginas
34-35.

Espelhos de casa de banho - Fixações para espelhos /
Espelho em vidro
Inclinável com puxador
N
EW

Espelho em vidro

480/600/750

360/420/500

600

70

20°

520

500

• Puxador que permite inclinar
o espelho para pessoas em
cadeira de rodas.
• Instalação fácil e rápida
por pressão.
• Com bloqueio antirroubo.
• Espelho em vidro Securit
de 6 mm.
• Dimensões do espelho :
500 x 600 mm.
• Máximo de inclinação até 20°.

3451/3450/3454

• Espessura : 6 mm.
• Embalagem em cartão individual.
• Fixações a encomendar separadamente.

84

510202

Puxador cromado brilhante

510202P

Espelho em vidro

Puxador cromado satinado

510202S

360 x 480 mm

3451

Puxador Nylon branco

510202N

420 x 600 mm

3450

500 x 750 mm

3454

Outros modelos de espelhos inclináveis ver páginas 34-35.

Fixação redonda para espelho

Fixação com mola para espelho

Fixações articuladas

• Acabamento latão cromado.
• Dimensão : Ø 20.
• Para aparafusar.

• Conjunto de 4 fixações, 2 com mola.
• Acabamento Inox polido brilhante.

• Par de fixações articuladas para espelho.
• Acabamento Inox e latão cromado.

13
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Espelho inclinável com puxador

Ø 62

23

24,5

Ø 20

578

Fixação redonda para espelho

97

8

577

578

Jogo de 4 fixações 2 com mola

64

6543

577

Jogo de 2 fixações articuladas

6543

Acessórios de higiene
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Barra de apoio reta Basic satinado
Tubo Ø 32

Barra de apoio a 135° Basic satinado
Tubo Ø 32

N
EW

N
EW

/ Barras de apoio Basic

• Tubo Inox 304 polido satinado.
• Fixação invisível por pater com 3 furos.
• Marcação CE.

• Tubo Inox 304 polido satinado.
• Fixação invisível por pater com 3 furos.
• Dimensões : 400 x 400 mm.
• Marcação CE.
Ø 72

8,5

680

Ø 32

8,5

40

Ø 72

Ø 32

300 - 600

Ø 32

0

40

135°

35050S/350504S/350505S/350506S

40
400

Barra de apoio reta Basic Ø 32
Inox 304 polido satinado - 300 mm

35050S

Inox 304 polido satinado - 400 mm

350504S

Inox 304 polido satinado - 500 mm

350505S

Inox 304 polido satinado - 600 mm

350506S

35081S

Barra a 135° Basic Ø 32 - Inox 304 polido satinado

Barra de apoio reta Basic epoxy branco
Tubo Ø 32

Barra a 135° Basic epoxy branco
Tubo Ø 32

• Fixação invisível por pater com 3 furos.
• Marcação CE.

• Fixação invisível por pater com 3 furos.
• Dimensões : 400 x 400 mm.
• Marcação CE.

35081S

Ø 72

8,5

Ø 32

300 - 600

680

Ø 32

8,5
Ø 72

40

0
40

35050W/350504W/350505W/350506W

40

Epoxy branco - 300 mm

35050W

Epoxy branco - 400 mm

350504W

Epoxy branco - 500 mm

350505W

Epoxy branco - 600 mm

350506W
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Ø 32
400

Barra de apoio reta Basic Ø 32

98

135°

35081W

Barra a 135° Basic Ø 32 - Epoxy branco

35081W

Barras de apoio ECO /
Barra de apoio reta ECO brilhante
Tubo Ø 25A

Barra a 135° ECO brilhante
Tubo Ø 25

• Tubo Inox polido brilhante.
• Fixação visível por pater com 3 furos.

• Tubo Inox polido brilhante.
• Fixação visível por pater com 3 furos.
• Dimensões : 220 x 220 mm.

300 - 600

Ø 25

22
0

Ø 25

220

530/531/532/536

550

Barra de apoio reta ECO Ø 25
530

Inox polido brilhante - 300 mm
Inox polido brilhante - 400 mm

531

Inox polido brilhante - 500 mm

532

Inox polido brilhante - 600 mm

536

Barra a 135° ECO Ø 25 - Inox polido brilhante

Barra a 135° ECO epoxy branco
Tubo Ø 25

• Tubo Inox epoxy branco.
• Fixação visível por pater com 3 furos.

• Tubo Inox epoxy branco.
• Fixação visível por pater com 3 furos.
• Dimensões : 220 x 220 mm.
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Barra de apoio reta ECO epoxy branco
Tubo Ø 25

550

300

0
22

Ø 25

Ø 25
220

1530

Barra de apoio reta ECO Ø 25 - Inox epoxy branco - 300 mm

1550

1530

Barra a 135° ECO Ø 25 - Inox epoxy branco

1550
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/ Varões para cortinas de duche reto ou de ângulo para montagem

Pater
2392

Pater
Tubo

Tubo
2396
2397
2398
2399
2400
Curva
2393

Pater de fixação

Manga de ligação

• Para Tubo Ø 20.
• Fixações invisíveis por pater Inox 304.
• Com sistema de fixação por pressão.
• Fornecido com 4 parafusos 4 x 30 e 4 buchas.

• Permite a ligação entre 2 tubos retos.
• Para 2 tubos Ø 20.
• Dimensões : Ø 18 x 60 mm.

49

Ø 62

Ø 18

60

2390

2392

2392

Manga de ligação

Ligação curva

Tubo de ligação

• Para 2 tubos Ø 20.
• Inox 304.
• Com sistema de fixação por pressão.
• Dimensões : 150 x 150 mm.

• Para cortar à medida.
• Inox 304 polido brilhante 1 mm.
• Tubo Ø 20.
• Dimensões superiores sob
consulta.

150

150

2393
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600 - 1 000

2396/2397/2398/2399/2400

Tubo de ligação
600 mm

Ligação curva

2390

Ø 20

Conjunto de 2 patéres

2393

2396

700 mm

2397

800 mm

2398

900 mm

2399

1 000 mm

2400

Varões para cortinas de duche reto ou de ângulo /
Varão reto regulável

• Para cortar à medida.
• Inox 304 polido brilhante.
• Tubo Ø 16, espessura 1 mm.

• Para cortar à medida.
• Inox 304 polido brilhante.
• Fixações invisíveis.
• Tubo Ø 20, espessura 1 mm.

• Regulável de 0,80 m a 1,40 m
por simples rotação do tubo.
• Inox 304 polido brilhante.
• Tubo Ø 20, espessura 1 mm.

Ø 20

Varão reto à medida
Fixações invisíveis

Ø 16

Varão reto à medida

Ø 20

1m

1m

2359
Ø 16

Ø 20

355

0,8 - 1,4 m

2m

2m

356

4359

Varão reto para cortar à medida

359

Varão reto para cortar à medida - Fixações invisíveis

Ø 16, 1 m

355

Ø 20, 1 m

2359

Ø 16, 2 m

356

Ø 20, 2 m

4359

Varão reto regulável Ø 20

Ver suportes de teto para cortinas de duche
na página 102

Ver suportes de teto para cortinas de duche
na página 102

Varão reto telescópico
ECO

Varão de ângulo fixo

Varão de ângulo regulável

• Telescópico.
• Tubo alumínio polido.

• Inox 304 polido brilhante.
• Espessura 1 mm.
• Fixações invisíveis (Ref. 1367).

• Regulável de 0,70 m
a 0,90 m de cada lado.
• Inox 304 polido brilhante.
• Tubo Ø 20 e 16, espessura 1 mm.

359

Ø 20

0,76 - 1,26 m
Ø 16/ Ø 20

358

700-900

700/800/900
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Ver suportes de teto para cortinas de duche
na página 102

Ø 20
700/800/900

360/361/1367

1,23 - 2,16 m

700-900

Varão de ângulo fixo

1358

Ø 16, 0,70 x 0,70 m

Varão reto telescópico
Ø 20, de 0,76 a 1,26 m

358

Ø 20, de 1,23 a 2,16 m

1358

360

Ø 16, 0,80 x 0,80 m

361

Ø 20, 0,90 x 0,90 m

1367

Ver suportes de teto para cortinas de duche
na página 102

362

Varão de ângulo regulável

362

Ver suportes de teto para cortinas de duche
na página 102
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/ Suportes de teto - Cortinas de duche
Suporte de teto

Ø 16

3372

800

1 000

1 000

Suporte de teto ECO

Ø 20

4373

• Pater desmontável.
• Possibilidade de cortar à medida.
• Inox 304 polido brilhante.
• Espessura 1 mm.
• Comprimento 1 m.

3364/3365

• Haste acabamento Inox 304 polido brilhante e latão cromado.
• Possibilidade de cortar à medida.
• Comprimento 0,80 m.

Suporte de fixação de teto

Suporte de fixação de teto ECO

Para varão Ø 16

3372

Para varão Ø 16

3364

Para varão Ø 20, fixações invisíveis

4373

Para varão Ø 20

3365

Argolas para cortina de duche

• Latão cromado.

• Material : PVC branco.
• Fornecido com argolas plásticas.

• Plástico branco.

Ø 35

67

Cortina de duche - Altura 1,80 m

35

Largura 0,90 m, com 6 argolas

381

Largura 1,20 m, com 8 argolas

382

Largura 1,80 m, com 12 argolas

387

390

58

Cortina de duche

390BIS

Cortina de duche - Altura 2 m
Largura 0,90 m, com 6 argolas

1381

Argolas para cortina de duche

Largura 1,20 m, com 8 argolas

1382

Acabamento latão cromado, conjunto de 6

390

Largura 1,80 m, com 12 argolas

1386

Acabamento plástico branco, conjunto de 6

390BIS
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Acessórios de duche /
Tapete de duche

Estrado

• Antiderrapante.
• Borracha branca.
• Dimensões : 530 x 530 mm.

• Antiderrapante.
• Plástico branco semi-rígido.
• Possibilidade de cortar à medida.
• Dimensões : 22 x 570 x 570 mm.
570

530

379

447

379

Estrado

447

ACESSÓRIOS HIGIENE

Tapete de duche

22

570

530
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/ Gama económica Hypereco
Cabide ECO

Prateleira com suportes

Porta-rolos WC

• Inox 304 polido brilhante.
• Dimensões 1 posição : Ø 55 mm.
• Dimensões 2 posições : 200 x 43 mm.
• Dimensões 3 posições : 300 x 43 mm.

• Prateleira em vidro com cantos redondos
espessura 6 mm, 120 x 600 mm.
• Suportes cromados para prateleira de 120 mm.

• Inox polido brilhante.
• Dimensões : 100 x 134 x 85 mm.

Ø 55

55

610

43

Ø 55

53

612

134

43

Ø 55

100

85

120

200

600

53

613

566TER

600 + 6555

300

Cabide ECO
1 posição

610

2 posições

612

Prateleira em vidro

6555

3 posições

613

Suportes cromados

600

Porta-rolos WC

566TER

Porta piaçaba WC Inox

Porta piaçaba WC

Dispensador de papel WC
Modelo grande ABS

• Porta piaçaba ao pavimento e mural.
• Inox 304.
• Dimensões : 370 x 200 x 80 mm.

• Porta piaçaba ao pavimento e mural.
• Escova em Nylon.
• Dimensões : 145 x 390 mm.

• ABS branco.
• Para bobine de 400 m.
• Com fechadura.
• Controlo de nível.
• Dimensões : 120 x 310 x 320 mm.

Ø18

120

100

200

Ø6

390

Ø 310

80

145

0011430100
95

3361

Porta piaçaba WC

2909

Acabamento
polido brilhante
100

0011430100

Porta piaçaba com escova

3361

Acabamento polido satinado

0011430000

Escova (apenas)

3362
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Dispensador de papel WC ABS

2909

Gama económica Hypereco /
Doseador de sabão líquido
ABS

Doseador de sabão líquido
ABS, comando de cotovelo

Doseador de sabão líquido
Inox

• ABS branco.
• Botão de pressão com sistema anti-gota.
• Com fechadura.
• Controlo de nível.
• Capacidade : 0,9 litro.
• Dimensões : 95 x 130 x 235 mm.

• ABS branco.
• Com comando de cotovelo.
• Botão de pressão com sistema anti-gota.
• Com fechadura.
• Controlo de nível.
• Capacidade : 0,9 litro.
• Dimensões : 105 x 130 x 215 mm.

• Inox 304.
• Monobloco.
• Com fechadura.
• Controlo de nível.
• Fixações ocultas.
• Tampa articulada com
enchimento superior.
• Capacidade : 1,2 litros.125
• Dimensões :
70 x 125 x 210 mm.

95

105

130

210

70

70

215

235

210

130

125

6566/6567

374001

6712

Doseador de sabão

374001

6712

6567
6566

Bomba doseadora (apenas)

6568

Janela de controlo
de nível (apenas)

6569

Dispensador de toalhas de papel
ABS

Dispensador de toalhas de papel
Inox

• ABS branco.
• Para toalhas de papel dobradas.
• Com fechadura.
• Controlo de nível.
• Dimensões : 115 x 275 x 365 mm.

• Inox 304 polido satinado.
• Com fechadura.
• Controlo de nível.
• Dimensões : 104 x 285 x 390 mm.
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Doseador de sabão líquido
Inox

Doseador de sabão
com comando de cotovelo

Doseador polido brilhante
Doseador polido satinado

• De bancada.
• Inox 304 polido brilhante.
• Capacidade : 0,6 litro.

60

100

Ø50

275

285

104

115

210

390

365

±420

150

Ø25

6603D

0004210100

Ø80

Dispensador toalhas de papel ABS
Doseador de bancada polido
brilhante

0004210100

Toalhas de papel dobradas,
pacote 250 folhas

6603D
6606

510603S

Dispensador toalhas de papel Inox

510603S
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Recomendações /

DECRETO-LEI N°163/2006 DE 8 DE AGOSTO

A OFERTA DELABIE

A acessibilidade é um direito adquirido pelas pessoas com
mobilidade reduzida. As disposições técnicas e arquiteturais
devem ser respeitadas a fim de permitir a todos, com
incapacidade, pessoas idosas ou com mobilidade reduzida,
de obter o máximo de independência na sua vida quotidiana.

O Grupo DELABIE através da sua gama de Acessibilidade e
Autonomia - Acessórios de higiene, propõe uma gama completa
de barras de segurança e de apoio assim como um conjunto de
acessórios (bancos de duche, doseadores de sabão, cabides,
secadores de mãos...) que permitem a adaptação dos espaços
às diferentes necessidades e a todos os utilizadores, seja qual
for a sua idade ou grau de incapacidade.

Desde 8 de Agosto de 2006 que o Decreto-Lei n°163/2006 sobre
acessibilidade entrou em vigor.
« As normas técnicas sobre acessibilidades aplicam-se às
instalações e respectivos espaços circundantes da administração
pública central, regional e local, bem como dos institutos públicos
que revistam a natureza de serviços personalizados ou de
fundos públicos. As normas técnicas aplicam-se também aos
estabelecimentos e equipamentos de utilização pública » tal como
definido no artigo 2.2.

ESPAÇO GUIA
DUCHE................................................................................................................................................................... 108
LAVATÓRIOS................................................................................................................................................... 110
WC................................................................................................................................................................................ 112

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
É desejável que em cada local acessível, e desde que existam
sanitários previstos para utilização pública, que exista uma
instalação sanitária preparada para utilização por pessoas
circulando em cadeira de rodas assim como um lavatório adaptado.
Quando reagrupadas, as instalações sanitárias adaptadas devem
ser implantadas no mesmo local ou na proximidade das outras
instalações sanitárias.
As instalações sanitárias adaptadas podem ser mistas.
« Se os aparelhos sanitários acessíveis estiverem integrados numa
instalação sanitária conjunta, devem representar pelo menos 10%
do número total de cada aparelho instalado e nunca inferior a um ».

ESPAÇO GUIA

Quando existem várias instalações sanitárias adaptadas,
um espaço livre, dito de utilização (espaço sem obstáculos de
1 200 x 750 mm) deverá existir, pelo menos uma vez à esquerda
do sanitário, e pelo menos uma vez à direita. Em instalações
sanitárias de estabelecimentos especializados em pessoas
com mobilidade reduzida, este espaço livre deverá existir
sistematicamente dos 2 lados e em frente ao sanitário.
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ESQUEMA A
Min. 1 100
Min. 400

Min.
700

700
a 750

440
a 460

ESQUEMA B
Min. 1 200
Min. 1 000

Min.
800

Min.
700
850
a 950

ESQUEMA C

Màx.
300

Exemplo do DLV 163/2006

850 a 900

440 a 460

200 a 250

Min. 600

Min. 600

Màx. 600

Min. 300

Espaço Guia Duches e Banheiras /

DUCHES

Exemplo de seleção de produtos

O acesso em cadeira de rodas à zona de duche não é possível:
esquema A
Deverá existir um espaço livre de 1 200 x 750 mm lateralmente
ao duche para permitir a transferência da cadeira de rodas
para o banco de duche.
A zona de duche deverá estar equipada com um banco e uma
barra de ângulo.
O acesso em cadeira de rodas à zona de duche é possível:
esquema B
O acesso à zona de duche deve ter uma largura mínima de 800 mm.
A zona de duche deverá estar equipada com um banco e duas
barras de apoio.

Barras retas
Ref. 5050N, 50504N,
50505N...

Banco de duche
com costas
Ref. 510434

Barra curva para banco de
duche
Ref. 5121N

Barra reta com suporte para
chuveiro
Ref. 5460N

Barras retas
Ref. 5050, 50504, 50505...

Suporte para chuveiro e
saboneteira móvel
Ref. 4110P e 510120

Misturadora de duche
monocomando
Ref. H9630

Base de duche PMR
Ref. 0513050000

Deverá também estar equipada com uma misturadora
monocomando com alavanca.
Uma torneira electrónica pode ser uma excelente solução
alternativa.
(Ver os nossos catálogos Torneiras para Edifícios Públicos,
Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de Cuidados
de Saúde e Sanitários em Aço Inoxidável).

BANHEIRAS
Deverá existir um espaço livre de 1 200 x 750 mm lateralmente
à banheira.
O bordo da banheira deverá estar a uma altura entre 440 e 460 mm.
A parede lateral da banheira comportará 2 barras de apoio
situadas a 2 alturas diferentes: uma para que a pessoa se levante
e a outra para que a pessoa se mantenha em pé.
Duas outras barras de apoio serão situadas em cada extremidade
da banheira a fim de permitir a entrada ou a saída da banheira.
Deverá ser instalada uma misturadora monocomando.
Ver esquema C.

ESPAÇO GUIA

(Ver os nossos catálogos Torneiras para Edifícios Públicos
e Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares).
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Acessórios
Min. 900
Máx. 1 300

720 a
820

Máx. 900
ou espelho
inclinável
Min. Máx. 1 100
650

700

Min. 500
Min.
650

Exemplo do DLV 163/2006

700 a 750

Espaço Guia Lavatórios /

LAVATÓRIOS

Exemplo de seleção de produtos

As instalações sanitárias devem dispor de lavatórios específicos.
Deverá existir um espaço livre de 1 200 x 755 mm em frente
ao lavatório.
O plano superior do lavatório deverá estar situado a uma altura
entre os 780 e 820 mm e deverá existir um espaço livre de pelo
menos 500 mm sobre uma altura de 650 mm por baixo do
lavatório a fim de permitir um acesso fácil às pessoas que
se deslocam em cadeira de rodas.
Os diferentes equipamentos, tais como secadores de mãos,
distribuidores de sabonete e torneiras devem estar acessíveis
de uma posição sentada.

Apoio fixo
Ref. 510161P

Espelho inclinável
Ref. 0011250000

Doseador de sabão
"soft-touch"
Ref. 510580

Cabide
Ref. 4043P

Secador de mãos ar
comprimido
Ref. 510622

Lavatório TRAPEZ
Ref. 3411270015

Misturadora com manípulo
longo
Ref. 2720L

Misturadora eletrónica
Ref. 490006LH

Um espelho deverá igualmente colocado. A parte inferior do
mesmo deverá estar a uma altura máxima de 900 mm e o topo
a um máximo de 1 800 mm. Caso se trate de um espelho inclinável,
a parte inferior do mesmo deverá estar situada a uma altura
máxima de 1 100 mm do pavimento.

Deverá igualmente ser instalada uma torneira monocomando
com alavanca e válvula de descarga automática.
As torneiras electrónicas podem ser uma excelente solução
alternativa.
(ver os nossos catálogos Torneiras para Edifícios Públicos,
Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de Cuidados
de Saúde e Sanitários em Aço Inoxidável)
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As barras de apoio ou protetor para lavatório poderão servir
como complemento.
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2 200

Min. 1 600
400 a 450

Min. 750

Min. 750

Min. 750

350
a 400

Min. 2 200

Min. 800

Máx. 300

Min. 1 200

Min. 800

Min. 1 200

350
a 400

Min. 1 700

Min. 800

Min. 1 200

Min. 800

Min. 800

700
a 750

700
a 750
440
a 460

440
a 460

750
Exemplo do DLV 163/2006

980 a 1 020

600 a 650

750

1 200

Min. 700

300

Espaço Guia WC e urinóis /

SANITAS

Exemplo de seleção de produtos

No que respeita a estes locais, os espaços de utilização lateral
(1 200 x 750 mm) e de rotação devem ser previstos durante
a construção.
A altura do assento da sanita será situada entre 440 e 460 mm
do pavimento.
Se existe um espaço de utilização lateral de um só lado
da sanita, duas barras de apoio serão instaladas, por trás e ao
lado (opostas ao espaço de utilização lateral) da sanita, a uma altura
de 700 a 750 mm.
Se existe um espaço de utilização lateral de cada lado
da sanita, duas barras rebatíveis são instaladas, uma de cada
lado da sanita a uma altura de 700 a 750 mm.
A fixação e suporte destas barras permitem a um adulto tomar
o apoio de todo o seu peso. O comprimento recomendado destas,
será o da sanita aumentada em cerca de 150 mm, e no mínimo
de 800 mm.

Barra rebatível - 850 mm
Ref. 510164P

Barras retas 300 a 900 mm
Ref. 5050, 50504, 50505...

Apoio de costas WC
Ref. 510629

WC 700 S suspenso PMR
Ref. 0112080001

Lavatório PMR XS
Ref. 341140015

Autoclismo eletrónico
TEMPOMATIC TC
Ref. 463150

Porta piaçaba WC
ergonómico
Ref. 510051P

Porta-rolos WC para barra
Ref. 510081

Se a sanita for de um modelo sem reservatório exterior,
será preferível adicionar umas costas a fim de evitar o risco
de o utilizador bascular para trás.
A fixação de uma barra de apoio de 400 mm é indispensável
a fim de permitir o fecho da porta.
A utilização de uma torneira de descarga electrónica de WC
é particularmente bem adaptada a esta situação.
No lavatório deverá ser instalada uma torneira monocomando
com alavanca e válvula de descarga automática.
As torneiras electrónicas podem ser uma excelente solução
alternativa.
(ver os nossos catálogos Torneiras para Edifícios Públicos,
Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de Cuidados
de Saúde e Sanitários em Aço Inoxidável).

URINÓIS
Deverá existir m espaço livre de 1200 x 750 mm em frente
ao urinol.

A parte inferior da cuba do urinol deverá estar situada numa altura
entre os 600 e 650 mm do pavimento.
O comando da torneira de urinol estará a uma altura entre
980 e 1 020 mm do pavimento. Uma torneira de urinol electrónica
ou com abertura suave pode ser uma excelente alternativa.
(ver os nossos catálogos Torneiras para Edifícios Públicos
e Sanitários em Aço Inoxidável).
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Duas barras de apoio com um comprimento mínimo de 700 mm
serão instaladas de cada lado do urinol, a uma altura de 750 mm.

Acessibilidade - Espaço Guia 113

/ Índice de referências
REF.

DESIGNAÇÃO

REF.

DESIGNAÇÃO

0000010000

*Balde c/pedal 5l Inox pol. sat. (enq. stock, depois 449)

P.
-

0011260900

*Espelho aço inox inquebrável (enq. stock, depois 3452)

0000010100

*Balde c/pedal 5l Inox pol. brilh. (enq. stock, depois 449)

-

0011370000

Pictograma “Deficientes” Inox 304 pol. sat.

92

0000020000

*Balde c/pedal 12l Inox pol. sat. (Ltdo. stock)

-

0011380000

Pictograma “Deficientes Homens/Senhoras” Inox 304 pol. sat.

92

0000020100

*Balde c/pedal 12l Inox pol. brilh. (Ltdo. stock)

-

0011390000

*Pictograma “Fraldáro” Inox 304 pol. sat. (Ltdo. stock)

0000030000

*Balde c/pedal 20l Inox pol. sat. (Ltdo. stock)

-

0011400000

Pictograma “Homem” Inox 304 pol. sat.

92

0000030100

*Balde c/pedal 20l Inox pol. brilh. (Ltdo. stock)

-

0011410000

Pictograma “Senhora” Inox 304 pol. sat.

92

0000440000

Substituído por 4050S

-

0011420000

Pictograma “WC” Inox 304 pol. sat.

0000440100

Substituído por 4050P

-

0011430000

*Porta-piaçaba Inox pol. sat. (enq. stock, depois 4048S)

104

0000730100

*Papeleira c/tampa "PUSH" 35l Inox pol. brilh. (Ltdo. stock)

-

0011430100

*Porta-piaçaba Inox pol. brilh. (enq. stock, depois 4048P)

104

0001050100

*Cabide BES Inox pol. brilh. (enq. stock, depois 610)

-

0011440000

Substituído por 4051S

-

0001090100

*Cinzeiro BES Inox pol. brilh. (Ltdo. stock)

-

0011440100

Substituído por 4051P

-

0001100000

*Contentor hig. Inox pol. sat. (enq. stock, depois 465)

-

0011450000

Substituído por 510567

-

0001130000

Substituído por 510603S

-

0011470000

*Porta-rolos JUMBO SD Inox pol. sat. (Ltdo. stock)

-

0001130100

Substituído por 510603S

-

0011650100

Substituído por 510788P

-

0001140000

*Doseador sabão hospitalar Inox pol. sat. (Ltdo. stock)

-

0011710000

Substituído por 551

-

0001160100

*Doseador sabão PRO c/alav. Inox pol. brilh.(Ltdo. stock)

-

0011720000

*Cabide c/ batente Inox pol. sat. (Ltdo. stock)

-

0001180000

Substituído por 6566

-

0011850000

Substituído por 510627S

-

0001180100

Substituído por 6567

-

0011970000

Descontinuado

0001190100

Substituído por 6567

-

0013120000

Dispensador toalhas de papel enc. Inox 304 pol. sat.

84

0001220000

Substituído por 6566

-

0013200000

Doseador sabão líquido 1 l enc. Inox 304 pol. sat.

84

0001220100

Substituído por 6567

-

0013320000

Papeleira c/ tampa basculante 18 l enc. Inox 304 pol. sat.

84

0001291600

*Fraldário horiz. em polietileno branco (Ltdo. stock)

-

0013200100

Substituído por 001320000

0001301600

*Fraldário vert. em polietileno branco (Ltdo. stock)

-

0013680000

Dispensador/Recetáculo toalhas papel 10l Inox 304 pol.sat.

85

0001450100

Substituído por 566

-

0013690000

Dispensador/Recetáculo papel/Secador mãos Inox 304 pol.sat.

85

0001460000

Substituído por 2912

-

0013700000

*Combi 4F SD de encastrar Inox 304 pol. sat. (Ltdo. stock)

0001480000

Substituído por 2902

-

0112080001

WC 700 S suspenso PMR entrada água horiz. Inox 304 pol. sat.

38

0001480100

Substituído por 2901

-

0513050000

Base de duche PMR enc. Inox 304 pol. sat. 800x800 mm

38

0001490000

Substituído por 1660S

-

0513060000

Base de duche PMR enc. Inox 304 pol. sat. 900x900 mm

38

0001540100

Substituído por 510627P

-

0910150001

Descontinuado

-

0001550000

Substituído por 510622

-

0911010001

Substituído por 510161S

-

0001560000

Substituído por 6614

-

0911010002

Substituído por 510161S

-

0001570000

Substituído por 510622

-

0911020001

Substituído por 510161S

-

0001580000

*Secador mãos manual carcaça Inox pol. sat. (Ltdo. stock)

-

0911030001

Substituído por 510161S

-

0001630100

*Toalheiro argola BES Inox pol. brilh. (Ltdo. stock)

-

0911040001

Substituído por 5120S

-

0001660100

Substituído por 510788P

-

0911040002

Substituído por 5120S

-

0001750000

Substituído por 2561D

-

0911050001

Substituído por 35081S

-

0001780000

*Doseador sabão líquido hospitalar automático (Ltdo. stock)

-

0911060001

Substituído por 35050S

-

0001790000

Substituído por 510622

-

0911060002

Substituído por 35050S

-

0001790100

Substituído por 510622

-

0911070001

Substituído por 350505S

-

0001810000

Substituído por 6624

-

0911070002

Substituído por 350505S

-

0001820000

Substituído por 510587

-

0911080001

Substituído por 350506S

-

0001830000

Substituído por 6613D

-

0911080002

Substituído por 350506S

-

0001840000

*Secador mãos WD manual carcaça Inox pol. sat. (Ltdo. stock)

-

0911090001

Substituído por 5180S

-

0001870000

*Doseador sabão espuma Inox pol. sat. (Ltdo. stock)

-

0911100001

Substituído por 5180S

-

0001870100

*Doseador sabão espuma Inox pol. brilh. (Ltdo. stock)

-

0911110001

Substituído por 5100DS

-

0001880900

Substituído por 3453

-

0911160001

Substituído por 510170S

-

0003110000

*Disp. lenços papel enc. Inox pol. sat.(Ltdo. stock)

-

0911170001

Substituído por 35164S

-

0003500000

*Porta-rolos duplo horiz. enc. Inox pol. sat. (Ltdo. stock)

-

0911180001

Substituído por 35164S + 510081

-

0003500100

*Porta-rolos duplo horiz. enc. Inox pol. brilh.(Ltdo. stock)

-

0911200001

Substituído por 437

-

0003510100

*Porta-rolos duplo vert. enc. Inox pol. brilh. (Ltdo. stock)

-

0911240001

Substituído por 350506S

-

0003860100

*Porta-rolos encastrar Inox pol. brilh. (Ltdo. stock)

-

0918260001

Substituído por 5060GS

-

0004210100

*Doseador sabão líq. sub-tampo (enq. stock, depois 729012)

105

0918270001

Substituído por 5060DS

0010310000

*Papeleira CANTO Inox pol. sat. (Ltdo. stock)

-

101P

Cabide Inox 304 pol. brilh.

94

0010330000

*Papeleira SWING Inox pol. sat. (Ltdo. stock)

-

1301W

Cabide 1 posição Inox 304 e metal epoxy branco

93

0010340000

*Papeleira OSCAR Inox pol. sat. (Ltdo. stock)

-

1302W

Cabide 2 posições Inox 304 e metal epoxy branco

93

0010350000

Papeleira retangular mural 25l Inox 304 pol. sat.

83

1303W

Cabide 3 posições Inox 304 e metal epoxy branco

93

0010350100

Papeleira retangular mural 25l Inox 304 pol. brilh.

83

132306

Lavatório MINERALCAST PMR mural L.785 c/furo Ø 35 ao centro

0010360000

*Papeleira SEMI Inox pol. sat. (Ltdo. stock)

-

1358

Varão reto telescópico ECO Ø20, 1,23 a 2,16 m alumínio pol.

101

0010360600

*Papeleira SEMI Inox pol. sat. perfurado (Ltdo. stock)

-

1367

Varão ângulo fixo Ø 20, 0,90 x 0,90 m Inox 304 pol. brilh.

101

0010360700

*Papeleira SEMI Inox pol. brilh. perfurado (Ltdo. stock)

-

138

Cabide curvo latão cromado

0010890000

Papeleira retangular mural 38l Inox 304 pol. sat.

83

1381

Cortina duche Alt. 2 m Larg. 0,90 m, c/6 argolas PVC Branco

102

0010890100

Papeleira retangular mural 38l Inox 304 pol. brilh.

83

1382

Cortina duche Alt. 2 m Larg. 1,20 m, c/8 argolas PVC Branco

102

0011040000

Cabide basculante Ø90 Inox 304

94

1386

Cortina duche Alt. 2 m Larg. 1,80 m, c/12 argolas PVC Branco

102

0011060000

Substituído por 4042S

-

1449

Balde c/ pedal 3l Inox epoxy branco

0011070000

Substituído por 4043S

-

1530

Barra apoio reta ECO Ø 25 - Inox epoxy branco - 300 mm

35/99

0011120000

*Dispensador papel SD Inox pol. sat. (enq. stock, depois 510603S)

82

1550

Barra 135° ECO Ø 25 220x220 - Inox epoxy branco

35/99

0011120100

*Dispensador papel SD Inox pol. brilh. (Ltdo. stock)

82

1561BIS

*100 x Sacos higiénicos (4x25 sacos) (Ltdo. stock)

0011170000

Substituído por 510582

-

1660

Dispensador papel WC 2 rolos Inox pol. brilh.

76

0011170100

Substituído por 510580

-

1660S

Dispensador papel WC 2 rolos Inox pol. sat.

76

0011230900

*Espelho aço inox c/mold. Inox 304 pol. sat. (Ltdo. stock)

-

1661

Dispensador papel WC 2 rolos epoxy branco

76

0011240000

"*Espelho vidro Inclin. c/mold. Inox304 pol.sat. (Ltdo.stock)

-

2015101324

Dispensador/Recetáculo toalhas papel 30l Inox 304 pol.sat.

85

0011250000

"Espelho vidro Inclin. 400x900 c/mold. em Inox 304 pol. sat.

2359

Varão reto p/cortar à medida - Ø20 - 1m Inox pol. brilh.

35/96

As referências precedidas de * estão disponíveis apenas enquanto existência em stock. Referências classificadas por ordem numérica crescente.
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2390

Manga de ligação p/ 2 tubos Ø 20

100

4042P

Cabide duplo Inox pol. brilh.

32/92

2392

Conjunto de 2 patéres p/ tubo Ø 20

100

4042S

Cabide duplo Inox pol. sat.

32/92

2393

Ligação curva p/ 2 tubos Ø 20

100

4042W

Cabide duplo epoxy branco

32/92

2396

Tubo de ligação Inox pol. brilh. Ø20 L600

100

4043EW

Cabide vírgula - mod. curto Inox epoxy branco

32/93

2397

Tubo de ligação Inox pol. brilh. Ø20 L700

100

4043N

Cabide vírgula - Nylon HR brilh. branco

2398

Tubo de ligação Inox pol. brilh. Ø20 L800

100

4043P

Cabide vírgula - mod. curto Inox pol. brilh.

32/93

2399

Tubo de ligação Inox pol. brilh. Ø20 L900

100

4043S

Cabide vírgula - mod. curto Inox pol. sat.

32/93

2400

Tubo de ligação Inox pol. brilh. Ø20 L1000

100

4047EW

Cabide vírgula - mod. longo Inox epoxy branco

32/93

2561D

Dispensador e recetáculo de sacos higiénicos

4047P

Cabide vírgula - mod. longo Inox pol. brilh.

32/93

2878

*12 x rolo papel WC em bobine 2 folhas 180 m (Ltdo. stock)

-

4048EW

Porta piaçaba WC mural - Antirroubo Inox epoxy branco

33/78

2880D

*Dispens. papel 1000m lac. branco (enq. stock, depois 2910)

-

4048P

Porta piaçaba WC mural - Antirroubo Inox pol. brilh.

33/78

2882D

*6 x rolo papel WC em bobine 1 folha 600 m (Ltdo. stock)

-

4048S

Porta piaçaba WC mural - Antirroubo Inox pol. sat.

33/78

2883

*6 x rolo papel WC em bobine 2 folhas 400 m (Ltdo. stock)

-

4049EW

Porta piaçaba WC pavimento Inox epoxy branco

33/78

2900

Dispensador papel WC mod. grd. p/bobine 200m Inox lac.branco

77

4049P

Porta piaçaba WC pavimento Inox pol. brilh.

33/78

2901

Dispensador papel WC mod. grd. p/bobine 400m Inox pol.brilh.

77

4049S

Porta piaçaba WC pavimento Inox pol. sat.

33/78

2902

Dispensador papel WC mod. grd. p/bobine 400m Inox pol. sat.

77

4050EW

Porta piaçaba WC pavimento c/ tampa Inox epoxy branco

33/79

2909

Dispensador papel WC mod. grd. ABS

104

4050P

Porta piaçaba WC pavimento c/ tampa Inox pol. brilh.

33/79

2910

Dispensador papel WC mod. grd. p/bobine 400m Inox lac.branco

77

4050S

Porta piaçaba WC pavimento c/ tampa Inox pol. sat.

33/79

2911

Dispensador papel WC mod. grd. p/bobine 400m Inox pol.brilh.

77

4051EW

Porta piaçaba WC mural c/tampa Antirroubo Inox epoxy branco

33/79

2912

Dispensador papel WC mod. grd. p/bobine 400m Inox pol. sat.

77

4051N

Porta piaçaba WC mural Nylon HR brilh.branco cabo longo erg.

301

Cabide 1 posição Inox 304 pol. brilh. e cromado

93

4051P

Porta piaçaba WC pavimento c/ tampa Inox pol. brilh.

33/79

302

Cabide 2 posições Inox 304 pol. brilh. e cromado

93

4051S

Porta piaçaba WC pavimento c/ tampa Inox pol. sat.

33/79

303D

Cabide 3 posições Inox 304 pol. brilh. e cromado

93

4070N

Porta-rolos WC rolo de reserva - Nylon HR brilh. branco

330BIS

*Coluna de duche Ø16 L1100 Inox pol. brilh. (Ltdo. stock)

-

4070P

Porta-rolos WC rolo de reserva Inox pol. brilh. UltraPolish

332BIS

*Coluna de duche Ø16 L1200 Inox pol. brilh. (Ltdo. stock)

-

4081EW

Porta-rolos WC em "U" Inox epoxy branco

3361

Porta piaçaba WC c/ escova

104

4081N

Porta-rolos WC em "U"- Nylon HR brilh. branco

3362

Escova Nylon (p/ o conjunto 3361)

104

4081P

Porta-rolos WC em "U" Inox pol. brilh.

32/76

3364

Suporte de fixação de teto ECO p/ varão Ø 16

102

4081S

Porta-rolos WC em "U" Inox pol. sat.

32/76

3365

Suporte de fixação de teto ECO p/ varão Ø 20

102

4110P

Suporte p/chuveiro móvel em metal cromado

3372

Suporte de fixação de teto p/ varão Ø 16

102

4201EW

Espelho inclin. c/alav. sup. lat.600x420mm Inox epoxy branco

3411250015

*Lavatório PMR XS, horiz. (enq. stock, depois 3411400015)

-

4201P

Espelho inclin. c/alav. sup. lat.600x420mm Inox UltraPolish

35

3411250115

Substituído por 3411400115

-

4201S

Espelho inclin. c/alav. sup. lat.600x420mm Inox UltraSatin

35

3411400015

Lavatório PMR XS Inox 304 pol. sat.

38

423

Banco rebatível c/ripas mod. standard

70

3411400115

Lavatório PMR XS Inox 304 pol. brilh.

38

431

Banco rebatível c/ripas c/ pé mod. standard

3450

Espelho vidro 420x600 mm

97

432

Assento sobrelevado WC sem tampa, plástico branco

31/59

3451

Espelho vidro 360x480 mm

97

435

Assento sobrelevado WC c/ tampa, plástico branco

31/59

3452

Espelho Inox - fix. ocultas 10x385x485 mm

96

4359

Varão reto p/cortar à medida - fix. invis. Ø20 - 2m

3453

Espelho Inox 1x400x600 mm

96

437

Banco rebatível c/ripas mod. grd.

3454

Espelho vidro 500x750 mm

97

4373

Suporte de fixação de teto p/ varão Ø 20, fix. invis.

3458

Espelho Inox - fix. ocultas 10x485x585 mm

350504S

Barra apoio reta Basic Ø 32 400 mm Inox pol. sat.

350504W
350505S

81

P.

60

60

60
32
32/76
60

30
35/61

70

101
70
102

96

438

Banco rebatível c/ripas c/ pé mod. grande

36/98

447

Estrado antiderrapante plástico branco semi-rígido.

Barra apoio reta Basic Ø 32 400 mm epoxy branco

37/98

448

Porta piaçaba WC c/copo amov.mural/pavimento Inox pol.brilh.

Barra apoio reta Basic Ø 32 500 mm Inox pol. sat.

36/98

448BIS

Porta piaçaba WC, Inox pol. brilh. (p/ conjunto 448)

81

350505W

Barra apoio reta Basic Ø 32 500 mm epoxy branco

37/98

449

Balde c/ pedal 3 l Inox pol. brilh.

83

350506S

Barra apoio reta Basic Ø 32 600 mm Inox pol. sat.

36/98

460

Papeleira retangular mural sem tampa, 13 l Inox pol. brilh.

83

350506W

Barra apoio reta Basic Ø 32 600 mm epoxy branco

37/98

462

Papeleira retangular mural c/ tampa, 13 l Inox pol. brilh.

83

35050S

Barra apoio reta Basic Ø 32 300 mm Inox pol. sat.

36/98

465

Papeleira mural estreita c/ tampa, 6 l Inox pol. brilh.

83

35050W

Barra apoio reta Basic Ø 32 300 mm epoxy branco

37/98

50504E2W

Barra apoio reta Ø 32 Inox epoxy branco - 400 mm

35081S

Barra 135° Basic Ø 32 Inox pol. sat.

36/98

50504N

Barra apoio reta Ø 32 Nylon HR brilh. branco - 400 mm

35081W

Barra 135° Basic Ø 32 epoxy branco

37/98

50504P2

Barra apoio reta Ø 32 Inox pol. brilh. UltraPolish - 400 mm

35164S

Barra rebatível Basic Ø 32 Inox 304 pol. sat.

36

50504S

Barra apoio reta Ø 32 Inox pol. sat. UltraSatin - 400 mm

35440W

Barra apoio T Basic Ø 32 epoxy branco

37

50505E2W

Barra apoio reta Ø 32 Inox epoxy branco - 500 mm

355

Varão reto p/ cortar à medida Ø 16 - 1 m

101

50505N

Barra apoio reta Ø 32 Nylon HR brilh. branco - 500 mm

356

Varão reto p/ cortar à medida Ø 16 - 2 m

101

50505P2

Barra apoio reta Ø 32 Inox pol. brilh. UltraPolish - 500 mm

7/29

3561

Dispensador proteção p/assento WC Inox pol. brilh.

81

50505S

Barra apoio reta Ø 32 Inox pol. sat. UltraSatin - 500 mm

7/29

3562

Caixa c/250 proteções p/assento WC

81

50506E2W

Barra apoio reta Ø 32 Inox epoxy branco - 600 mm

3565

Porta-rolos WC c/ tampa monobloco Inox 304 epoxy branco

76

50506N

Barra apoio reta Ø 32 Nylon HR brilh. branco - 600 mm

3569

Saboneteira cesto Inox Ângulo

92

50506P2

Barra apoio reta Ø 32 Inox pol. brilh. UltraPolish - 600 mm

7

358

Varão reto telescópico ECO Ø20, 0,76 a 1,26 m alumínio pol.

101

50506S

Barra apoio reta Ø 32 Inox pol. sat. UltraSatin - 600 mm

7

359

Varão reto regulável Ø 20 Inox pol. brilh.

101

50509E2W

Barra apoio reta Ø 32 Inox epoxy branco - 900 mm

360

Varão de ângulo fixo Ø 16, 0,70 x 0,70 m Inox pol. brilhate

101

50509N

Barra apoio reta Ø 32 Nylon HR brilh. branco - 900 mm

361

Varão de ângulo fixo Ø 16, 0,80 x 0,80 m Inox pol. brilhate

101

50509P2

Barra apoio reta Ø 32 Inox pol. brilh. UltraPolish - 900 mm

7

362

Varão de ângulo regulável Inox pol. brilh.

101

50509S

Barra apoio reta Ø 32 Inox pol. sat. UltraSatin - 900 mm

7

374001

Doseador sabão líquido ABS

105

5050E2W

Barra apoio reta Ø 32 Inox epoxy branco - 300 mm

379

Tapete de duche antiderrapante

103

5050N

Barra apoio reta Ø 32 Nylon HR brilh. branco - 300 mm

381

Cortina de duche - Alt. 1,80 m Larg. 0,90 m, c/ 6 argolas

102

5050P2

Barra apoio reta Ø 32 Inox pol. brilh. UltraPolish - 300 mm

7

382

Cortina de duche - Alt. 1,80 m Larg. 1,20 m, c/ 8 argolas

102

5050S

Barra apoio reta Ø 32 Inox pol. sat. UltraSatin - 300 mm

7

387

Cortina de duche -Larg. 1,80 m, c/ 12 argolas

102

5051

*Pictogr. Autocol. "Senhora"(enq. stock, depois 0011410000 )

-

390

Argolas p/ cortina de duche latão cromado, conjunto de 6

102

50510S

Barra apoio reta Ø 32 Inox pol. sat. UltraSatin - 1050 mm

7

390BIS

Argolas p/ cortina de duche plástico branco, conjunto de 6

102

5055E2W

Barra apoio reta Ø 25 Inox epoxy branco - 300 mm

6

393

Banco amovível c/ripas p/pendurar - mod. grd.

70

5055P2

Barra apoio reta Ø 25 Inox pol. brilh. UltraPolish - 300 mm

6

395

Banco amovível c/ripas p/pendurar - mod. grd.

70

5056E2W

Barra apoio reta Ø 25 Inox epoxy branco - 400 mm

6

70
103
81

7
46/57
7
7
7/29
46

7
46

7
46

7
46
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5056P2

Barra apoio reta Ø 25 Inox pol. brilh. UltraPolish - 400 mm

P.
6

510150N

Tapa fixações Nylon (p/barras 5160N-5164N-5162N-5170N)

5057E2W

Barra apoio reta Ø 25 Inox epoxy branco - 500 mm

6

510160P

Barra rebatível fix. invis. Ø32 Inox UltraPolish L. 650

5057P2

Barra apoio reta Ø 25 Inox pol. brilh. UltraPolish - 500 mm

6

510160S

Barra rebatível fix. invis. Ø32 Inox UltraSatin L. 650

14

5058E2W

Barra apoio reta Ø 25 Inox epoxy branco - 600 mm

6

510161P

Apoio fixo Ø 32 Inox pol. brilh. UltraPolish

13

5058P2

Barra apoio reta Ø 25 Inox pol. brilh. UltraPolish - 600 mm

6

510161S

Apoio fixo Ø 32 Inox pol. brilh. UltraSatin

13

5059E2W

Barra apoio reta Ø 25 Inox epoxy branco - 900 mm

6

510162P

Barra rebatível fix.invis. Ø32 c/beng.Inox UltraPolish L.650

15

5059P2

Barra apoio reta Ø 25 Inox pol. brilh. UltraPolish - 900 mm

6

510162S

Barra rebatível fix.invis. Ø32 c/beng.Inox UltraSatin L.650

15

5060DE2W

*Apoio pav/par Ø32 D epoxy (enq. stock, depois 5060DP2)

0

510164P

Barra rebatível fix.invis. Ø32 Inox UltraPolish L. 850

14

5060DP2

Barra apoio fixação pav/parede Ø32 direita InoxUltraPolish

12

510164S

Barra rebatível fix.invis. Ø32 Inox UltraSatin L. 850

14

5060DS

Barra apoio fixação pav/parede Ø32 direita Inox UltraSatin

12

510170P

Barra rebatível fix.invis. Ø32 c/beng.Inox UltraPolish L.850

15

5060GE2W

*Apoio pav/par Ø32 E epoxy (enq. stock, depois 5060GP2)

-

510170S

Barra rebatível fix. invis. Ø32 c/beng.Inox UltraSatin L.850

5060GP2

Barra apoio fixação pav/parede Ø32 esquerda UltraPolish

12

510201N

Espelho inclin. c/alavanca longa ergonómica

5060GS

Barra apoio fixação pav/parede Ø 32 esquerda UltraSatin

12

510202N

Espelho inclin. c/puxador Nylon branco

34/61

5065DE2W

*Apoio pav/par Ø25 D epoxy (enq. stock, depois 5060DP2)

-

510202P

Espelho inclin. c/puxador cromado brilh.

34/97

5065DP2

*Apoio fix.pav/par Ø25 DUltraSatin(enq.stock,depois 5060DP2)

-

510202S

Espelho inclin. c/puxador cromado sat.

34/97

5065GE2W

*Apoio pav/parede Ø25 E epoxy (enq. stock, depois 5060GP2)

-

510300

Banco Conforto amovível p/pendurar Estrut. Inox UltraPolish

67

5065GP2

*Apoio fix.pav/par Ø25 EUltraPolish(enq.stock,depois5060GP2)

-

510300N

Banco Conforto amovível p/pendurar Estrut. epoxy branco

67

5070DE2W

*Apoio L Ø 32 Alt. 750mm D epoxy (enq. stock,depois 5070N )

-

510300S

Banco Conforto amovível p/pendurar Estrut. Inox UltraSatin

67

5070DP2

Barra apoio L Ø 32 Alt. 750mm Inox UltraPolish - direita

21

510400

Banco ALU c/ pé

71

5070DS

Barra apoio L Ø 32 Alt. 750mm Inox UltraSatin - direita

21

510410

Banco ALU c/ pé - modelo grande

71

5070GE2W

*Apoio L Ø 32 Alt.750mm E epoxy (enq. stock,depois5070N)

-

510418

Banqueta ALU

71

5070GP2

Barra apoio L Ø 32 Alt. 750 mm Inox UltraPolish - esquerda

21

510420

Banco Conforto rebatível Inox UltraPolish - Banco

68

5070GS

Barra apoio L Ø 32 Alt. 750 mm Inox UltraSatin - esquerda

21

510420N

Banco Conforto rebatível epoxy branco - Banco

68

5070N

Barra apoio L Ø 32 Nylon HR brilh. branco - H. 750 mm

51

510420S

Banco Conforto rebatível Inox UltraSatin - Banco

5071DE2W

*Apoio L Ø32 Alt. 1 150mm D epoxy (enq. stock,depois 5071N)

510429

Banco Conforto rebatível c/pé Inox UltraPolish-Apoio costas

68/69

5071DP2

Barra apoio L Ø32 Alt. 1150 mm Inox UltraPolish - direita

21

510429N

Banco Conforto rebatível c/pé epoxy - Apoio costas

68/69

5071DS

Barra apoio L Ø32 Alt. 1 150 mm Inox UltraSatin - direita

21

510429S

Banco Conforto rebatível c/pé Inox UltraSatin - Apoio costas

68/69

5071GE2W

*Apoio L Ø32 Alt. 1150mm E epoxy (enq. stock, depois 5071N)

510430

Banco Conforto rebatível c/pé Inox UltraPolish - Banco c/ pé

69

5071GP2

Barra apoio L Ø32 Alt. 1150mm Inox UltraPolish - esquerda

21

510430N

Banco Conforto rebatível c/pé epoxy - Banco c/ pé

69

5071GS

Barra apoio L Ø32 Alt. 1150 mm Inox UltraSatin - esquerda

21

510430S

Banco Conforto rebatível c/pé Inox UltraSatin - Banco c/ pé

69

5071N

Barra apoio L Ø32 Nylon HR brilh. branco - H. 1 245 mm

51

510434

Banco Conforto rebat. Inox UltraPolish-Banco e apoio costas

68

5075DE2W

*Apoio LØ25 Alt.750mm D epoxy (enq. stock, depois 5070N)

-

510434N

Banco Conforto rebatível epoxy - Banco e apoio de costas

68

5075DP2

*Apoio LØ25 Alt.750mm D UltraPolish(enq.stock,depois5070DP2)

-

510434S

Banco Conforto rebat. Inox UltraSatin - Banco e apoio costas

68

5075GE2W

*Apoio LØ25 Alt.750 mm D UltraSatin(enq. stock,depois 5070N)

-

510436

Banco Conforto Inox UltraPolish - Banco c/pé e apoio costas

69

5075GP2

*Apoio LØ25 Alt.750 mm E epoxy (enq. stock, depois 5070GP2)

-

510436N

Banco Conforto Inox epoxy - Banco c/pé e apoio costas

69

5081E2W

Barra 135° 2 pts. fixação Ø32 Inox epoxy branco 400x400 mm

8

510436S

Banco Conforto Inox UltraSatin - Banco c/pé e apoio costas

69

5081N

Barra 135° 3 pts. fixação Ø32 Nylon HR branco 400x400 mm

45

510567

Porta-rolos WC c/ tampa monobloco Inox 304 pol. sat.

76

5081P2

Barra 135° 2 pts. fixação Ø32 Inox UltraPolish 400x400 mm

8

510580

Doseador sabão líquido"soft-touch" 1l Inox 304 pol. brilh.

89

5081S

Barra 135° 2 pts. fixação Ø32 Inox UltraSatin 400x400 mm

8

510581

Doseador sabão líquido"soft-touch" 1l epoxy branco

89

5082P

Barra 135° 3 pts. fixação Ø32 Inox UltraPolish 400x400 mm

9

510582

Doseador sabão líquido"soft-touch" 1l Inox 304 pol. sat.

89

5082S

Barra 135° 3 pts. fixação Ø32 Inox UltraSatin 400x400 mm

9

510583

Doseador sabão líquido"soft-touch" 0,5 l Inox 304 pol.brilh.

89

5082W

Barra 135° 3 pts. fixação Ø32 Inox epoxy branco 400x400 mm

9

510584

Doseador sabão líquido"soft-touch" 0,5 l epoxy branco

89

5083N

Barra 135° 3 pts. fixação Ø32 Nylon HR branco 220x220 mm

44

510586

Doseador sabão líquido"soft-touch" 0,5 l Inox 304 pol. sat.

89

5083P

Barra 135° 2 pts. fixação Ø32 Inox UltraPolish 220x220 mm

8

510587

Doseador sabão líquido eletrónico

90

5083S

Barra 135° 2 pts. fixação Ø32 Inox UltraSatin 220x220 mm

8

5105DE2W

*Barra duche esquadria D Ø25 epoxy (enq. stock,depois 5100N)

-

5086E2W

Barra 135° 2 pts. fixação Ø25 Inox epoxy branco 400x400 mm

8

5105DP2

*Barra duche esquad. D Ø25 Inox (enq.stock,depois 5100DP2)

-

5086P2

Barra 135° 2 pts. fixação Ø25 Inox UltraPolish 400x400 mm

8

5105GE2W

*Barra duche esquadria E Ø25 epoxy (enq. stock,depois 5100N)

-

5087P

Barra 135° 3 pts. fixação Ø25 Inox UltraPolish 400x400 mm

9

5105GP2

*Barra duche esquadria D Ø25 Inox (enq.stock,depois 5100GP2)

5087W

Barra 135° 3 pts. fixação Ø25 Inox epoxy branco 400x400 mm

9

510603S

Dispensador toalhas de papel Inox 304 pol. sat.

5090DP

Barra apoio U Ø 32 Inox pol. brilh. UltraPolish - direita

22

510621

Secador de mãos SPEEDJET de ar comprimido cinza metálico

5090DS

Barra apoio U Ø 32 Inox pol. sat. UltraSatin - direita

22

510622

Secador de mãos HIGHFLOW de ar comprimido

87

5090GP

Barra apoio U Ø 32 Inox pol. brilh. UltraPolish - esquerda

22

510627P

Saboneteira Inox 304 pol. brilh.

92

5090GS

Barra apoio U Ø 32 Inox pol. sat. UltraSatin - esquerda

22

510627S

Saboneteira Inox 304 pol. sat.

92

5090N

Barra apoio U Ø 32 Nylon HR brilh. branco

52

510629

Apoio de costas conforto p/WC - Estrut. Inox UltraPolish

31

510050P

Porta piaçaba WC pav. c/tampa cabo ergon. Inox pol.brilh.

33/80

510629N

Apoio de costas conforto p/WC - Nylon HR brilh. branco

59

510050S

Porta piaçaba WC pav. c/tampa cabo ergon. Inox pol. sat.

33/80

510629S

Apoio de costas conforto p/WC - Estrut. Inox UltraSatin

31

510050W

Porta piaçaba WC pav. c/tampa cabo ergon. Inox epoxy branco

33/80

510629W

Apoio de costas conforto p/WC - Estrut. Inox epoxy branco

31

510051P

Porta piaçaba WC mural c/tampa cabo ergon.Inox pol. brilh.

33/80

510788P

Toalheiro Ø 20 fix. ocultas - 1 barra Inox 304 pol. brilh.

95

510051S

Porta piaçaba WC mural c/tampa cabo ergon. Inox pol. sat.

33/80

510788S

Toalheiro Ø 20 fix. ocultas - 1 barra Inox 304 pol. sat.

95

510051W

Porta piaçaba WC mural c/tampa cabo ergon. Inox epoxy branco

33/80

510790P

Toalheiro Ø 20 fix. ocultas - 2 barras Inox 304 pol. brilh.

95

510081

Porta-rolos WC p/ barra rebatível Nylon cinza antracite

31

510790S

Toalheiro Ø 20 fix. ocultas - 2 barras Inox 304 pol. sat.

95

510081N

Porta-rolos WC p/ barra rebatível Nylon branco

31/59

511516W

Barra rebatível Basic Ø 32 - epoxy branco

36

5100DE2W

*Barra duche esquadria Ø32 D epoxy (enq.stock, depois 5100N)

-

5120E2W

*Barra curva Ø32 750x750 epoxy (enq. stock, depois 5121N)

5100DP2

Barra duche esquadria Ø32 Inox UltraPolish - direita

24

5120P2

Barra curva 2 paredes Ø 32 Inox pol. brilh. UltraPolish

23

5100DS

Barra duche esquadria Ø32 Inox UltraSatin - direita

24

5120S

Barra curva 2 paredes Ø 32 Inox pol. sat. UltraSatin

23

5100GE2W

*Barra duche esquadria Ø32 E epoxy (enq.stock, depois 5100N)

5121E2W

*Barra curva Ø32 p/banco duche epoxy(enq.stock,depois 5121N)

5100GP2

Barra duche esquadria Ø32 Inox UltraPolish - esquerda

24

5121N

Barra curva Ø32 p/banco duche - Nylon HR brilh. branco

56

5100GS

Barra duche esquadria Ø32 Inox UltraSatin - esquerda

24

5121P2

Barra curva Ø32 p/banco duche - Inox pol. brilh. UltraPolish

28

5100N

Barra duche esquadria Ø32 Nylon HR brilh. branco

53

5121S

Barra curva Ø32 p/banco duche - Inox pol. sat. UltraSatin

28

510110

Suporte p/ chuveiro Nylon HR brilh. branco

58

5125E2W

*Barra curva 2 par. Ø25 750x750 epoxy(enq.stock,depois5121N)

510120

Saboneteira móvel transparente

30

5125P2

*Barra curva 2 par. Ø25 750x750 Inox(enq.stock,depois5120P2)

510120N

Saboneteira móvel Nylon HR brilh. branco

5160E1W

Barra rebatível Ø33,7 Inox epoxy branco - L.650

-

-

-

30/58
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5160N

Barra rebatível Ø32 Nylon HR brilh. branco - L. 650 mm

5160P1
5161N

P.

REF.

DESIGNAÇÃO

P.

48

550

Barra 135° ECO Ø25 - Inox pol. brilh.

Barra rebatível Ø33,7 Inox pol. brilh. UltraPolish - L.650

17

551

Prateleira 120x450 mm Inox 304 pol. brilh.

94

Apoio fixo Ø 32 - Nylon HR brilh. branco - L. 650 mm

47

552

Prateleira 120x450 mm epoxy branco

94

5162E1W

Barra rebatível Ø33,7 c/bengala Inox epoxy branco - L.650

16

553

Prateleira 120x600 mm Inox 304 pol. brilh.

94

5162N

Barra rebatível Ø32 c/bengala Nylon HR brilh. branco - L. 650 mm

49

554

Prateleira 120x600 mm epoxy branco

94

5162P1

Barra rebatível Ø33,7 c/bengala Inox UltraPolish - L.650

16

566

Porta-rolos WC c/tampa monobloco Inox 304 pol. brilh.

5163E1W

Barra rebatível e rotativa Ø33,7 Inox epoxy branco - L. 650

18

566TER

Porta-rolos WC Inox pol. brilh.

5163P1

Barra rebatível e rotativa Ø33,7 Inox UltraPolish - L. 650

18

569

Saboneteira cesto retangular Inox pol. brilh.

5164E1W

Barra rebatível Ø33,7 Inox epoxy branco - L.850

17

569BIS

*Saboneteira cesto ret. Inox pol. br.(enq.stock,depois 569)

5164N

Barra rebatível Ø32 Nylon HR brilh. branco - L. 850 mm

48

577

Jogo de 4 fixações, 2 c/mola

5164P1

Barra rebatível Ø33,7 Inox pol. brilh. UltraPolish - L.850

17

578

Fixação redonda Ø20 p/espelho

97

5165E1W

Barra rebatível Ø26,9 Inox epoxy branco - L.650

17

600

Suportes cromados p/ prateleira

94

5165P1

Barra rebatível Ø26,9 Inox pol. brilh. UltraPolish - L.650

17

600BIS

Suportes extensíveis em latão cromado p/ prateleira

5167E1W

Barra rebatível Ø26,9 c/bengala Inox epoxy branco- L.650

16

610

Cabide ECO 1 posição

104

5167P1

Barra rebatível Ø 26,9 c/bengala Inox UltraPolish - L.650

16

612

Cabide ECO 2 posições

104

5168E1W

*Apoio rebat. rot. Ø26,9 L650 epoxy(enq.stock,depois 5163P1)

-

613

Cabide ECO 3 posições

104

5168P1

*Apoio rebat. Rot. Ø26,9 L650 Inox (enq.stock,depois 5163P1)

-

6543

Jogo de 2 fixações articuladas

97

5169E1W

Coluna p/ barra rebatível epoxy branco

19

6555

Prateleira em vidro 120x600 mm

94

5169P1

Coluna p/ barra rebatível Inox pol. sat.

19

6564

Doseador sabão líquido Inox pol. brilh.

5170E1W

Barra rebatível Ø33,7 c/bengala Inox epoxy branco L.850

16

6566

Doseador sabão líquido Inox pol. sat.

105

5170N

Barra rebatível Ø32 c/bengala Nylon HR brilh.branco L.850 mm

49

6567

Doseador sabão líquido Inox pol. brilh.

105

5170P1

Barra rebatível Ø33,7 c/bengala Inox UltraPolish L.850

16

6568

Bomba doseadora p/Doseador sabão líquido (6566, 6567)

105

5180E2W

Barra 90° Ø32 Inox Epoxy branco

10

6569

Janela de controlo nível p/Doseador sabão (6566, 6567)

105

5180P2

Barra 90° Ø32 Inox pol. brilh. UltraPolish

10

6580

Doseador sabão líquido 1 l Inox 304 pol. brilh.

90

5180S

Barra 90° Ø32 Inox pol. sat. UltraSatin

10

6581

Doseador sabão líquido 1 l epoxy branco

90

5181DE2W

*Barra 45° Ø32 D Inox epoxy (enq. stock, depois 5181DP2)

-

6582

Doseador sabão líquido 1 l Inox 304 pol. sat.

90

5181DP2

Barra 45° Ø32 Inox pol. brilh. UltraPolish - direita

11

6583

Doseador sabão líquido 0,5 l Inox 304 pol. brilh.

90

5181DS

Barra 45° Ø32 Inox pol. sat. UltraSatin - direita

11

6584

Doseador sabão líquido 0,5 l epoxy branco

90

5181GE2W

*Barra 45° Ø32 E epoxy (enq. stock, depois 5181GP2)

-

6586

Doseador sabão líquido 0,5 l Inox 304 pol. sat.

90

5181GP2

Barra 45° Ø32 Inox pol. brilh. UltraPolish - esquerda

11

6590

Dispensador mural de toalhas de papel em bobine

81

5181GS

Barra 45° Ø32 Inox pol. sat. UltraSatin - esquerda

11

6591

*Dispensador mural papel bobine epoxy(enq.stock,depois 6590)

5185E2W

*Barra 90° Ø25 300x300 epoxy (enq. stock, depois 5180P2)

-

6592

*6 x Bobine papel branco 450 folhas x 2 (Ltdo. stock)

-

5185P2

*Barra 90° Ø25 300x300 Inox (enq. stock, depois 5180P2)

-

6601

Dispensador mural de toalhas de papel Inox pol. brilh.

82

5186DE2W

*Barra 45° Ø25 D epoxy (enq. stock, depois 5181DP2)

-

6602

Dispensador mural de toalhas de papel epoxy branco

5186DP2

*Barra 45° Ø25 D Inox pol. brilh. (enq.stock,depois 5181DP2)

-

6603D

Dispensador toalhas de papel ABS

5186GP2

*Barra 45° Ø25 E Inox pol. brilh. (enq.stock,depois 5181GP2)

-

6606

Toalhas de papel dobradas, pacote 250 folhas

82

5190DE2W

*Apoio p/lavatório Ø32 D epoxy (enq. stock, depois 5161N)

-

6607D

Dispensador mural de toalhas de papel Inox pol. sat.

82

5190DP2

*Apoio p/lavatório Ø32 D Inox (enq.stock,depois 51061P)

-

6611

Recetáculo 16l toalhas papel/papéis usados Inox pol. brilh.

82

5190GE2W

*Apoio p/lavatório Ø32 E epoxy (enq.stock,depois 5161N)

-

6612

Recetáculo 16l toalhas papel/papéis usados epoxy branco

82

5190GP2

*Apoio p/lavatório Ø32 Inox D (enq.stock,depois 510161P)

-

6613D

Secador mãos automático, carcaça Inox 304 pol. brilh.

86

5195DP2

*Apoio p/lavatório Ø25 Inox D (enq.stock,depois 510161P)

-

6614

Secador mãos automático, carcaça Inox 304 pol. sat.

86

530

Barra ECO Ø 25 Reta - 300 mm - Inox pol. brilh.

35/99

6615

Secador mãos automático, carcaça aço fundido esmalt. branco

86

531

Barra ECO Ø 25 Reta - 400 mm - Inox pol. brilh.

35/99

6617

Recetáculo 16l toalhas papel/papéis usados Inox pol. sat.

82

532

Barra ECO Ø 25 Reta - 500 mm - Inox pol. brilh.

35/99

6621

Secador mãos automático, carcaça ABS branco

86

536

Barra ECO Ø 25 Reta - 600 mm - Inox pol. brilh.

35/99

6623

Secador mãos compacto, carcaça ABS branco e policarb.cinza

86

5440E2W

Barra apoio TØ 32 p/banco duche Inox epoxy branco

26

6624

Secador cabelo, carcaça ABS branco

86

5440N

Barra apoio TØ 32 p/banco duche Nylon HR brilh. branco

54

6627

*Saboneteira mural inox (enq. stock, depois 510627P)

-

5440P2

Barra apoio TØ 32 p/banco duche Inox pol. brilh. UltraPolish

26

6631

Secador mãos automático, carcaça Inox 304 pol. brilh.

86

5440S

Barra apoio TØ 32 p/banco duche Inox pol. sat. UltraSatin

26

6635

*Toalheiro argola Ø180 Inox pol. brilh. (Ltdo. stock)

5460E2W

*Barra reta Ø32 H1150mm c/sup. epoxy(enq.stock,depois 5460N)

-

6640

*Toalheiro argola Ø200 Inox pol. brilh. (Ltdo. stock)

5460N

Barra reta Ø32 H1150mm c/sup. chuv.- Nylon HR brilh. branco

50

6712

Doseador sabão líquido, ABS c/comando de cotovelo

5460P2

Barra reta Ø32 H1150mm c/sup. chuv. Inox UltraPolish

20

6784

Toalheiro Ø14 - 1 barra - Inox 304 pol. brilh.

95

5460S

Barra reta Ø32 H1150mm c/sup. chuv. Inox UltraSatin

20

6786D

Toalheiro Ø14 - 2 barras - Inox 304 pol. brilh.

95

5465E2W

*Barra reta Ø25 H1150mm c/sup. epoxy(enq.stock,depois 5460N)

-

6787

*Toalheiro Ø20 L500 Inox polido (enq.stock,depois 510788P)

-

5465P2

Barra reta Ø25 H1150mm c/sup. chuv. Inox UltraPolish

20

6788

*Toalheiro Ø20 L500 Inox polido (enq.stock,depois 510788P)

-

5481DE2W

*Barra duche apoio vert. Ø32 epoxy D(enq.stock,depois 5490N)

-

6830

*Toalheiro Ø12 L400 Inox polido (enq.stock,depois 510788P)

-

5481DP2

Barra duche apoio vert. Ø32 Inox UltraPolish - direita

25

6835

*Toalheiro duplo Ø12 L400 Inox (enq.stock,depois 510790P)

5481DS

Barra duche apoio vert. Ø32 Inox UltraSatin - direita

25

710500

Saboneteira Bayblend® cromado mate

91

5481GE2W

*Barra duche apoio vert. Ø32 E epoxy(enq.stock,depois 5490N)

-

710501

Saboneteira Bayblend® cromado brilh.

91

5481GP2

Barra duche apoio vert. Ø32 Inox UltraPolish - esquerda

25

729008

Doseador sabão líq. bancada Bica reta - c/reserv. 1 l

91

5481GS

Barra duche apoio vert. Ø32 Inox UltraSatin - esquerda

25

729012

Doseador sabão líq. bancada Bica curva - c/reserv. 1 l

91

5486DE2W

*Barra duche Ø25 D epoxy (enq. stock, depois 5490N)

-

729108

Doseador sabão líq. bancada Bica reta, c/tubo Rilsan 1,20m

91

5486DP2

*Barra duche Ø25 D InoxUltraPolish(enq.stock,depois 5481DP2)

-

729112

Doseador sabão líq. bancada Bica curva, c/tubo Rilsan 1,20m

91

5486GE2W

*Barra duche Ø25 E epoxy (enq. stock, depois 5490N)

-

729150

Doseador sabão líquido TC p/reservatório separado

91

5486GP2

*Barra duche Ø25 E InoxUltraPolish(enq.stock,depois 5481GP2)

-

729302

Kit de manutenção p/ Doseador sabão 729150/729012

-

5490DE2W

*Apoio p/banco duche Ø32 D epoxy (enq. stock, depois 5490N)

-

729303

Recarga p/ Doseador sabão 729150/729200

-

5490DP2

Barra duche apoio vert. Ø32 D p/banco duche Inox UltraPolish

27

729308

Recarga p/ Doseador sabão 729008

-

5490DS

Barra duche apoio vert. Ø32 D p/banco duche Inox UltraSatin

27

729312

Recarga p/ Doseador sabão 729012

5490GE2W

*Apoio p/banco duche Ø32 E epoxy (enq. stock, depois 5490N)

-

729508

Doseador sabão líq. bancada - Bica reta - c/reserv. 0,5 l

5490GP2

Barra duche apoio vert. Ø32 E p/banco duche Inox UltraPolish

27

729512

Doseador sabão líq. bancada Bica curva - c/reserv. 0,5 l

5490GS

Barra duche apoio vert. Ø32 E p/banco duche Inox UltraSatin

27

815

Chuveiro jato chuva M1/2" Ø119

30/58

5490N

Barra apoio vert. Ø32 p/banco duche - Nylon HR brilh. branco

55

836T1

Mangueira flexível L. 1,50 m

30/58
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836T3

Mangueira flexível L. 0,85 m
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30/58

9030

*Prateleira em vidro c/ sup. (enq. stock, depois 6555+600)

9010

*Saboneteira mural Inox pol.brilh.(enq.stock,depois 510627P)

-

9105

*Toalheiro argola Ø215 Inox pol. brilh. (Ltdo. stock)

9010EW

*Saboneteira mural Inox epoxy branco (Ltdo. stock)

-

CPP32P

Capa pater liso Ø72 Inox pol. brilh. UltraPolish

31

9020

*Porta-copos Inox pol. brilh. (Ltdo. stock)

-

CPP32S

Capa pater liso Ø72 Inox pol. sat. UltraSatin
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Condições gerais de venda /

CONTACTOS
SEDE SOCIAL E LOCAL
DE PRODUÇÃO
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANÇA
SENDA DELABIE PORTUGAL
Zona Industrial Taboeira
3801-101 Aveiro
PORTUGAL
Tel: +351 234303940
Fax: +351 234303949
delabie.pt
senda.pt
ENCOMENDAS
Tel: +351 234303940
Fax: +351 234303949
comercial@senda.pt
SUPORTE TÉCNICO E SPV
Tel: +351 234303940
Fax: +351 234303949
delabie.posvenda@senda.pt

Salvo acordo em contrário por escrito, estas condições
de venda constituem as condições únicas sobre a qual
a SENDA DELABIE, S.A. (“empresa”) está disposta
a fornecer os bens especificados.
A empresa não pratica a venda direta ao público:
- As tabelas de preços são fornecidas a título indicativo,
não sendo contratuais. Os distribuidores, grossistas
e instaladores determinam livremente os seus preços
respeitando as regulamentações em vigor, em função,
nomeadamente, dos custos, serviços e garantias que
assumam.
- As condições gerais de venda são válidas para todos
os clientes grossistas.
Para outros profissionais (fabricantes, exportadores, etc.)
ou para pedidos especiais de fabrico, por favor consulte
os nossos serviços comerciais.
ENCOMENDAS E PROPOSTAS:
São processadas por ordem de receção.
Todas as encomendas rececionadas implicam a aceitação
das nossas condições gerais de venda sendo que os
clientes renunciam a fazer prevalecer cláusulas diferentes
inscritas nos seus próprios documentos.
O cliente aceita os termos e condições gerais de venda
desde que recebemos a sua encomenda, não podendo
a mesma ser cancelada. As encomendas são registadas
sem a obrigação de serem entregues completas ou de
uma só vez.
Os nossos colaboradores comerciais não estão
habilitados a incluir verbalmente acordos adicionais, nem
a dar garantias verbais para além daquelas contidas no
contrato escrito.
As faltas ou atrasos nos pagamentos de uma encomenda
autorizam a nossa empresa a anular as encomendas em
curso, ou a solicitar garantias de pagamento.
As nossas propostas não são prescrições; os prescritores
e instaladores profissionais são os únicos responsáveis
pela escolha dos produtos de acordo com a utilização
pretendida, regulamentações em vigor e recomendações.
PREÇO:
As entregas são faturadas em conformidade com as
condições em vigor no dia da expedição. Os preços são
dados sem compromisso e sob todas as reservas de
variação em curso, impostos ou preços das matérias primas.
Os aumentos de preços são anunciados um mês antes
da sua aplicação e aplicam-se a todas as ofertas ou
encomendas em curso.
Portes incluídos para encomendas de valor líquido
superior a 300,00 € (trezentos Euro), entregas em
Portugal continental.
PAGAMENTOS:
Todos os preços estão sujeitos a impostos adicionais às
taxas em vigor. Os termos de pagamento, estão sujeitos
a aprovação de crédito e acordo prévio, são estritamente
a 30 dias da data da fatura. De acordo com as condições
de crédito individual e/ou requisitos de seguro a empresa
reserva-se o direito de solicitar o pagamento antes da
expedição das mercadorias na receção da encomenda.
Não são efetuados descontos para pagamento
antecipado.
A empresa reserva-se o direito de cobrar juros de mora
à taxa máxima legal em vigor, relativos aos dias de atraso
dos pagamentos.
Em caso de incumprimento, a empresa poderá exigir um
pagamento único independentemente das condições de
pagamento acordadas.
A empresa não aceita quaisquer deduções nos
pagamentos. Apenas as notas de crédito emitidas pela
empresa têm valor legal.

ACS

Certificado de Conformidade Sanitária
Todos os nossos produtos estão
conforme a diretiva CDDW, despacho
de 29/05/1997 alterado, e a circular
do Ministério da Saúde (Francês)
DGS/SD7A2002 N.º 571
de 25/11/2002.

PRAZOS DE ENTREGA:
Os prazos de entrega são dados a título indicativo
e em algum caso poderemos ser responsabilizados
por algum atraso que seja devido a causas alheias,
riscos e imprevistos de fabricação ou de transporte.
Um atraso verificado na entrega das mercadorias, em
caso algum pode dar lugar a reclamação, compensação
de pagamento, indemnização de qualquer espécie, ou não
aceitação de mercadorias.

TRANSPORTE:
As encomendas são enviadas para os nossos
distribuidores. Não entregamos diretamente em
obras/estaleiros de obra. O comprador assume a
responsabilidade pelo transporte e custos de embalagem.
As mercadorias são transportadas por conta e risco do
comprador, seja qual for o método de transporte, mesmo
que o transporte seja gratuito e ainda que tenham sido
concedidas condições especiais.
A transportadora é responsável pela sua entrega, e os
clientes são obrigados a examinar as mercadorias e, no
caso de mercadorias danificadas ou perdidas em trânsito,
notificar o portador por escrito no prazo de 48 horas.
Deverá ser-nos remetida uma cópia da reclamação à
transportadora.
RECLAMAÇÕES:
Não serão aceites reclamações que respeitem ao
transporte se não forem reportadas por escrito no prazo
de 8 dias após a receção das mercadorias. A totalidade
da mercadoria não pode ser devolvida devido a danos ou
faltas parciais.
RESERVA DE PROPRIEDADE:
Não obstante quaisquer termos acordados de venda,
as mercadorias são propriedade do vendedor até ao
seu pagamento integral. O não cumprimento do prazo
de pagamento pode resultar na recuperação desses
bens. O comprador assume os riscos de perda ou dano,
independentemente do meio de entrega, conforme acima
descrito em ‘PRAZOS DE ENTREGA’ e ‘TRANSPORTE’,
bem como a responsabilidade pelos danos que possam
causar.
GARANTIA E RESPONSABILIDADE:
Os nossos produtos têm garantia contra todos os defeitos
de fabrico durante um período de 10 anos, incluindo
torneiras eletrónicas, excluindo outros acessórios
eletrónicos (por exemplo, secadores de mãos, etc.) que
têm 3 anos de garantia a contar da data de compra. Isto
não se aplica aos produtos com data de validade.
Esta garantia é limitada ao fornecimento para substituição
ou reparação de componentes defeituosos conforme
determinado pelo nosso serviço técnico de pós-venda,
mas exclui o custo de deterioração, manuseio e transporte
ou compensação, seja ele qual for. A empresa não é
responsável pelas despesas de carga e custo do retorno
de produtos para as nossas instalações.
Desastres ou grandes danos causados por água como
resultado de defeitos de fabrico estão cobertos pelo
nosso seguro de responsabilidade civil.
A nossa garantia e responsabilidade não incluem
o seguinte:
- instalação não cumpre com a especificação técnica ou
recomendações;
- peças usadas;
- não-conformidade com instalação, utilização e guias de
manutenção;
- outros fatores independentes da qualidade dos
produtos, por exemplo: produtos de limpeza, detergentes
ou abrasivos, ação de águas agressivas ou corpos
estranhos, (por exemplo, areias, partículas de calcário,
limalha, etc.), fenómenos químicos ou electrolíticos;
- falta de supervisão, condições de armazenamento ou
manutenção deficiente;
- modificações de produto ou de ações pelo cliente, ou
terceiros, sem a nossa autorização ou recorrendo a
componentes não-DELABIE e/ou outros consumíveis.
- utilização de produtos após a data de validade expirada.
A estanquidade das ligações e das juntas nos suportes
de fixação são da responsabilidade do profissional que
providencia a instalação e devem ser asseguradas por
este. A garantia não cobre anilhas ou acessórios de
borracha. Todavia estes serão considerados em caso de
aplicação da garantia. Os tratamentos de superfície que
não sejam cromados ou niquelados estão excluídos da
garantia. No caso em que o produto foi descontinuado ou
métodos de fabricação foram alterados e as substituições
não estejam disponíveis, serão oferecidos produtos
alternativos semelhantes. A substituição na garantia não
irá estender a duração da garantia original.
A garantia legal de defeitos latentes aplica-se em todos
os casos.

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO:
As peças de substituição e mecanismos que são
essenciais para garantir o bom funcionamento dos
nossos produtos estarão disponíveis em stock no período
de duração da garantia. Os mesmos estão listados nos
nossos catálogos.
DEVOLUÇÕES:
Os produtos não podem ser devolvidos para crédito sem
nossa aprovação prévia, por escrito, e deverão estar em
bom estado (determinado pelo nosso departamento de
logística). Todos os custos de transporte para os produtos
devolvidos devem ser suportados pelo comprador. Os
produtos devem ser devolvidos em embalagem protetora
e bem acondicionados.
Entregas com menos de um mês serão reembolsadas ao
preço faturado. Para entregas com mais de um mês, será
feita uma dedução para, verificação, manuseio e custos
de administração. Será aplicada uma taxa de reparação e
recolocação sempre que necessário.
Devoluções de produto não serão consideradas nas
seguintes circunstâncias: produtos descontinuados,
produtos fabricados com pedido especial, evolução
técnica ou estética do produto desde a data da compra,
produtos riscados ou danificados, produtos comprados
há mais de um ano, produtos com data de validade
expirada. Se esses produtos forem enviados para a
SENDA DELABIE, S.A. fora do âmbito das devoluções
serão imediatamente destruídos/reciclados e não serão
devolvidos ao cliente.
Informação de prazos para as deduções standard:
- devolução < 1 mês: reembolso ao preço faturado
- devolução entre 1 e 3 meses: dedução de 15%
- devolução entre 3 meses e 1 ano: dedução de 30%
- devolução após 1 ano: não há reembolso.
LIMPEZA - MANUTENÇÃO:
Limpar apenas com água e sabão, usando um pano macio
ou uma esponja, enxaguar e secar bem. Não utilizar
produtos abrasivos ou à base de cloro (com uma base de
ácido clorídrico) ou corantes.
FOTOGRAFIAS E DESENHOS:
Todas as fotos, desenhos ou ilustrações são para fins
ilustrativos, sem obrigação contratual e estão sujeitas
a alteração sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito
de modificar os desenhos e dimensões sem aviso
prévio e sem recurso. Aplica-se a todas as referências,
dimensões, informações contidas em diversos
documentos, catálogos, guias de instalação, tabelas de
preços e sítios de internet, que podem ser modificados
ou descontinuados a qualquer momento sem aviso prévio.
EXCLUSIVIDADE TERRITORIAL:
Os nossos distribuidores estão autorizados a vender
os produtos em território nacional, ou seja, Portugal
continental, arquipélago da Madeira e arquipélago dos
Açores.
Para outros países, a empresa tem contratos de
importação/distribuição exclusivos. Neste contexto, os
distribuidores portugueses não podem vender para fora
do território nacional, salvo com nosso acordo prévio.
JURISDIÇÃO:
Lei aplicável: Portuguesa.
Foro de jurisdição: o da sede social da nossa empresa.
A empresa pode alterar estes termos de condições gerais
de venda sempre que julgue necessário, enviando uma
comunicação por escrito.

Reprodução interdita sem a nossa autorização por escrito.

SENDA DELABIE, S.A. NIF: PT503555010 Portugal

ACESSIBILIDADE / ACESSÓRIOS

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL:
DOC.609PT: Torneiras para Edifícios Públicos
DOC.950PT: Acessibilidade e Autonomia - Acessórios de Higiene para Edifícios Públicos
DOC.900PT: Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de Cuidados de Saúde
DOC.750PT: Sanitários em Aço Inoxidável

Zona Industrial Taboeira
Aptd. 3085
3801-101 Aveiro
PORTUGAL
SENDA DELABIE, S.A. NIF: PT503555010 Portugal

delabie.pt
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Acessibilidade e Autonomia
Acessórios de Higiene para Edifícios Públicos

