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As soluções DELABIE
A DELABIE, líder europeia em torneiras e equipamentos
sanitários para coletividades, propõe soluções completas para
equipar espaços sanitários, lavatórios, duche, urinóis e sanitas.

A diversidade de oferta da DELABIE permite dar resposta ao
conjunto das necessidades da hotelaria ao ar livre:

Design
As expetativas dos utilizadores dos estabelecimentos que recebem público
mudaram. Se a limpeza é um « must », a imagem do gestor ou proprietário
depende do conforto e da estética dos locais.
Os produtos DELABIE têm um design elegante e intemporal.

Economia de água
Graças aos seus parâmetros otimizados de débito e de temporização, as torneiras
DELABIE oferecem uma economia de água até 90%, comparadas com as
torneiras domésticas.

Fácil instalação
Qualquer que seja o produto escolhido, a DELABIE previu uma colocação
facilitada e de regulações reduzidas ao estritamente necessário, para um ganho
de tempo na instalação.

Conservação e manutenção reduzidas
Os quebra-jatos e cartuchos em materiais anticalcário, reduzem
consideravelmente as operações de conservação e de manutenção.

Resistência ao vandalismo e à utilização intensiva
A conceção robusta dos produtos DELABIE oferece uma resistência
ao vandalismo, particularmente presente nos locais com uma elevada
frequência. Todos os produtos são submetidos a testes de desempenho, para
que resistam às solicitações intensivas.

Painel de duche
SPORTING 2
Ref. 714700
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Segurança
A temperatura da água quente sanitária presente nas redes é muito
elevada. Todas as misturadoras DELABIE são equipadas com
limitadores de temperatura máxima, que garantem segurança
anti-queimaduras ao utilizador.

Conforto e ergonomia
Os equipamentos DELABIE são adaptados a todos os
utilizadores, qualquer que seja a sua idade e grau de
autonomia: a utilização dos produtos é intuitiva.

Higiene
A DELABIE desenvolve soluções específicas, que reduzem
consideravelmente o risco de desenvolvimento bacteriano.

Acessibilidade e autonomia
A gama completa da DELABIE, permite dar resposta a todas as
exigências regulamentares em termos de acessibilidade.

Garantia
Os nossos produtos têm garantia contra todos os defeitos de fabrico,
durante 10 anos, incluindo as torneiras eletrónicas, com exceção de
outros aparelhos e acessórios elétricos (secadores de mãos,...), cuja
garantia é de 3 anos, excetuando igualmente os produtos com data de
validade.

Urinol Inox FINO
Ref. 135710

Encontre todos os nossos produtos com detalhe em delabie.pt
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Espaço Lavatórios eletrónicos

Misturadora eletrónica
TEMPOMATIC MIX 4
◆

◆

◆

◆

◆
◆

Eletroválvula antiestagnação,
módulo eletrónico e pilhas
integradas no corpo da torneira
Quebra-jatos anticalcário
pré-regulado a 3 l/min a 3 bar,
ajustável
Limpeza periódica (~60 seg.
todas as 24 h após a última
utilização)
Deteção de presença
infravermelhos ativa
Corpo em metal cromado
Flexíveis PEX F3/8" com torneiras
de segurança, filtros e válvulas
antirretorno

Lavatório redondo
HEMI
◆

◆

◆

◆
◆
◆

Doseador eletrónico de
sabão líquido

Lavatório de encastrar sobre ou
sub-tampo
Inox 304 bacteriostático.
Acabamento polido satinado
Cuba estampada de uma só peça,
sem soldaduras
Fornecido com válvula de 1"1/4
Sem furo ladrão
Marcação CE.
Conforme a norma EN 14688

◆

◆

◆
◆

◆
◆

◆

◆

Ausência de contacto manual:
deteção automática das mãos por
célula de infravermelhos
Corpo monobloco articulado
com fechadura e chave standard
DELABIE
Bomba antidesperdício
Indicador luminoso de bateria
fraca
Janela de controlo de nível
Reservatório com uma abertura
larga que facilita o enchimento
Compatível com gel
hidroalcoólico
Marcação CE

Secador de mãos
HIGHFLOW
◆

◆
◆

◆

◆

◆

◆

◆

Secagem ultrarrápida
entre 10 a 12 segundos
Escolha de ar quente ou frio
Acionamento automático por
deteção infravermelhos
Pára automaticamente ao
retirar as mãos
Antibloqueio : pára
automaticamente se utilizado em
contínuo superior a 60 segundos
Carcaça monobloco em Inox 304
bacteriostático
Baixo consumo de energia:
1 350 W
Marcação CE

De bancada
Com torneiras de segurança

490006

Sem torneiras de segurança

490106
Inox 304 polido brilhante, 1 L

512066P

Inox 304 polido brilhante

510622

L.130 mm

493416

Ø 310 mm

120470

Inox 304 polido satinado, 1 L

512066S

Inox 304 polido satinado

510622S

L.190 mm

493516

Ø 385 mm

120490

Inox 304 epoxy branco, 1 L

512066W

Inox 304 epoxy branco

510622W

Para atravessar a parede
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Espaço Lavatórios temporizados

Torneira temporizada
TEMPOSOFT 2
◆
◆
◆

◆
◆

Abertura suave
Temporização ~7 seg.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3
bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min
Quebra-jatos anticalcário inviolável
Corpo em latão maciço cromado
M1/2"

Lavatório coletivo
CANAL
◆

◆
◆
◆

◆

◆

◆

Misturadora termostática
PREMIX NANO

Inox 304 bacteriostático.
Acabamento polido satinado
Fácil instalação: sem cobre-juntas para instalar, lavatório leve
Possibilidade de instalar as torneiras à parede ou sobre a bancada
Esgoto à direita.
Disponível com esgoto à esquerda
Fornecido com válvula de 1"1/2 e fixações.
Sem furo ladrão
Marcação CE.
Conforme a norma EN 14296
Disponível com comprimento de 600 mm, 2400 e 3000 mm.
Possibilidade de acrescentar um respaldo em Inox 304 bacteriostático

◆

◆

◆

◆
◆

◆
◆

Alimentação de 1 a 2 torneiras
ou 1 duche
Segurança anti-queimaduras:
fecho automático em caso de
corte de alimentação de água fria
ou água quente
Temperatura pré-regulada a
38°C, ajustável pelo instalador
entre 34 e 60°C
Filtros e válvulas antirretorno
Débito mínimo de
funcionamento: 3 l/min
Possibilidade de choque térmico
Alimentação F3/8" e saída M3/8"

De bancada
Fixação reforçada por contraporca com 3 parafusos Inox

740300

Fixação por contra-porca

740500

De parede

L.1200 mm

120250

L.110 mm

741500

L.1400 mm

120260

Corpo niquelado

732012

L.150 mm

741550

L.1800 mm

120280

Corpo polido cromado

732016
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Espaço Lavatórios temporizados

Misturadora temporizada
TEMPOMIX 3
◆
◆

◆

◆

◆
◆

◆

Abertura suave
Regulação de temperatura e
abertura de água no manípulo
Temporização pré-regulada a ~7
seg., ajustável de 3 a 10 seg.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3
bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min
Corpo em latão maciço cromado
Flexíveis PEX F3/8" com filtros
e válvulas antirretorno
Limitador de temperatura
regulável.

Espelho Inox
◆

◆

◆
◆
◆

Papeleira Inox

Inox 304 bacteriostático
polido «espelho»
Reforçado com placa sólida
oculta em PVC 10 mm
5 pontos de fixação
Fixações invisíveis
Inquebrável

◆

◆
◆

◆

Doseador de sabão
líquido

Papeleira de parede para
toalhas de mãos e papéis usados
Modelo robusto
Acabamento em Inox 304
bacteriostático
Espessura Inox : 1 mm

◆

◆

◆

◆

◆
◆

◆

Inox 304 pol. brilh., 25 litros
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10 x 385 x 485 mm

3452

Inox 304 pol. sat., 25 litros

Botão de pressão com abertura
suave
Corpo monobloco articulado
com fechadura e chave standard
DELABIE
Bomba doseadora
antidesperdício, anti-gota
Antibloqueio: uma só dose por
pressão, mesmo em caso de
pressão contínua
Janela de controlo de nível
Reservatório com uma abertura
grande que facilita o enchimento
Reservatório impede a estagnação
permanente do sabão

510461P
510461S

Inox 304 polido brilhante, 1 L

510580

Com torneiras de segurança

794000

10 x 485 x 585 mm

3458

Inox 304 pol. brilh., 38 litros

510463P

Inox 304 polido satinado, 1 L

510582

Sem torneiras de segurança

794100

10 x 595 x 980 mm

3459

Inox 304 pol. sat., 38 litros

510463S

Inox 304 epoxy branco, 1 L

510581

Espaço Duche temporizados

Painel de duche
termostático
temporizado
SECURITHERM
◆

◆

◆

◆

◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆

◆

Painel de alumínio anodizado
para instalação na parede à face
Misturadora termostática
SECURITHERM
Temperatura regulável:
água fria até 38°C;
1º limitador de temperatura
a 38°C, 2° limitador a 41°C.
Segurança anti-queimaduras:
fecho automático em caso de
corte de alimentação de água fria
ou água quente
Possibilidade de choque térmico
Temporização ~30 seg.
Abertura suave
Chuveiro de duche ROUND
cromado, inviolável com difusor
anticalcário
Débito 6 l/min a 3 bar
Alimentação superior
Torneiras de segurança M1/2"
com filtros e válvulas antirretorno
Fixações ocultas

Com saboneteira

792305

Sem saboneteira

792300

Sifão de pavimento
◆

◆
◆
◆

◆
◆

◆
◆

Para pavimento duro (azulejo ou
betão bruto)
Débito normalizado a 36 l/min
Nível de água de 50 mm
Grelha Inox polido brilhante
150 x 150 mm
Altura regulável até 70 mm
Saída horizontal ou vertical
Ø 40 integrada na altura do sifão
Flange de estanquidade integrada
Classe antifogo (segundo a norma
americana UL94)

Grelha 150 x 150 mm

683001

Cabide simples
◆

◆
◆

Inox 304 bacteriostático.
Acabamaneto polido brilhante
(disponível em polido satinado e
epoxy branco)
Fixações invisíveis
Tubo Ø 20, espessura1 mm

P.65 mm

4043P

P.100 mm

4047P
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Espaço Duche temporizados

Misturadora temporizada
TEMPOMIX 3
◆
◆

◆

◆

◆
◆
◆

Abertura suave
Regulação da temperatura e
abertura no manípulo
Temporização pré-regulada a
~30 seg., ajustável de 20 a 30 seg.
Débito pré-regulado a 6 ou
9 l/min a 3 bar, ajustável
Corpo em latão maciço cromado
Filtros e válvulas antirretorno
Limitador de temperatura
regulável

Sifão de pavimento
◆

◆
◆
◆

◆
◆

◆
◆

Para pavimento duro (azulejo ou
betão bruto)
Débito normalizado a 36 l/min
Nível de água de 50 mm
Grelha Inox polido brilhante
100 x 100 mm
Altura regulável até 70 mm
Saída horizontal ou vertical
Ø 40 integrada na altura do sifão
Flange de estanquidade integrada
Classe antifogo (segundo a norma
americana UL94)

Cabide duplo
◆

◆
◆

Filtro antibacteriano
BIOFIL

Inox 304 bacteriostático.
Acabamaneto polido brilhante
(disponível em polido satinado e
epoxy branco)
Fixações invisíveis
Tubo Ø 20, espessura1 mm

◆

◆

◆

◆

◆
◆

◆
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Cartucho de utilização única
com grau de esterilização de
0,1 μm absoluto sem junta de
estanquidade
Filtro antibacteriano todos os
germes não estéril CE classe I
Proteção imediata contra
as infeções nosocomiais de
origem hídrica
(legionela, etc.)
Utilizável até 62 dias
após a instalação
Superfície de filtração: 1 400 cm2
Débito de filtração: 12 l/min
a 3 bar
Pressão máxima de utilização a
montante: 5 bar

Conjunto com coluna e
chuveiro de duche ROUND

794450

Jato chuva (para duche)

30050A.10P

Misturadora saída sup. M3/4"

794400

Jato (para lavatório/pia)

30051A.10P

Misturadora saída inf. M1/2"

794470

Ligação rápida M24/125

820025

Grelha 100 x 100 mm

682001

Cabide duplo

4042P

Espaço Duche temporizados

Painel de duche
SPORTING 2
◆

◆

◆
◆
◆

◆
◆

◆
◆

Ligação orientável para
alimentação superior
ou posterior
Estrutura extra plana
com fixações ocultas
Abertura suave
Temporização ~30 seg.
Chuveiro de duche fixo inviolável
com difusor anticalcário
Débito 6 l/min a 3 bar
Filtro e válvula antirretorno
acessíveis
Torneira de segurança integrada
Ligação M1/2" para alimentação
por água misturada.

Misturadora termostática
PREMIX COMPACT
◆

◆

◆

◆
◆

◆

Acabamento alum. anodizado

714700

Alimentação de 2 a 10 postos
sanitários (de acordo com o
débito)
Segurança anti-queimaduras:
fecho automático em caso de
corte de alimentação de água fria
ou água quente
Temperatura regulável
de 30 a 60°C, bloqueável
pelo instalador
Filtros e válvulas antirretorno
Débito mínimo
de funcionamento: 5 l/min
Possibilidade de choque térmico

M1/2" para 2 a 7 torneiras

733015

M3/4" para 2 a 10 torneiras

733020

Saboneteira
◆
◆
◆

Modelo robusto
fixações ocultas
Dimensões: 60 x 160 x 40 mm

Acabamento Bayblend®
cromado mate
Acabamento Bayblend
cromado brilhante

710500

®

710501
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Espaço Urinóis eletrónicos

Estrutura de suporte
TEMPOFIX 3 com torneira
eletrónica TEMPOMATIC 4
◆

◆
◆
◆

◆

◆
◆

Estrutura em aço epoxy preto
com fixações murais
Fixaçã à parede portadora
Chassis regulável em altura
Entre-eixos regulável de
100 a 280 mm
Em conformidade com as
exigências da norma NF D12-208
Para divisória até120 mm
Equipada com torneira eletrónica
TEMPOMATIC 4 F1/2":
- Alimentação por corrente
230/6 V
- Placa 145 x 145 mm
com eletrónica incorporada
- Módulo de encastre estanque
- 3 programas de limpeza
- Modo afluência
(exclusivo DELABIE)
- Limpeza higiénica periódica
- Débito pré-regulado a
0,15 l/seg.

◆

◆

◆

◆

◆

◆
◆

◆
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Acabamento Inox
polido brilhante

543000
+ 430010

Acabamento Inox
polido satinado

543000
+ 430000

Acabamento Inox
epoxy branco

543000
+ 430020

Acabamento em vidro preto

543000
+ 430030

Urinol cerâmica
DELTACÉRAM

Torneira eletrónica
TEMPOMATIC 4
Alimentação por pilha Lítio 6 V
integrada
Eletroválvula antiestagnação e
módulo eletrónico integrados
Detetor de presença
infravermelhos antichoque
Modo afluência
(exclusivo DELABIE)
Limpeza periódica higiénica
todas as 24 h após a última
utilização: evita a perda de água
nos sifões
Débito de 0,25 l/seg.
Torneira de segurança e
regulação de débito integradas.
Ligação M1/2"

Em linha (saída M1/2'')

479406

Esquadria com tubo e
emboque de junção Ø 35

479407

Esquadria (saída M1/2'')

479408

◆

◆

◆

◆
◆

◆

Urinol suspenso sem flange
em cerâmica
Entrada de água encastrada
ou visível
Saída de esgoto encastrada ou
visível. Sifão oculto.
Fornecido com sifão e fixações
Marcação CE.
Conforme a norma EN 13407
para uma descarga de 2 L
Peso: 11,5 kg

Urinol (apenas) - Alimentação
encastrada

134718

Urinol (apenas) - Alimentação
visível

134118

Pack Urinol EASY-D
com torneira temporizada
TEMPOSOFT 2 esquadria

133888

Pack Urinol EASY-D
com torneira temporizada
TEMPOSOFT 2 reta

133788

Espaço Urinóis temporizados

Torneira temporizada
TEMPOFLUX
◆
◆

◆
◆

◆

◆

Abertura suave
Temporização pré-regulada
a ~3 seg., ajustável de 3 a 7 seg.
(patenteado)
Proteção anti-sifónica
Débito pré-regulado a 0,15 l/seg.
a 3 bar, ajustável a 0,3 l/seg.
Sistema de torneira de
segurança e de regulação de
débito inovadora integrada no
espelho (patenteado).
Conforme as exixências
da norma NF EN 12541
(nível acústico classe II)

Torneira temporizada
TEMPOSOFT 2
◆
◆

◆

◆

Abertura suave
Temporização pré-regulada
a ~3 seg.
Débito pré-regulado a 0,15 l/seg.
a 3 bar, ajustável
Corpo em latão maciço cromado
M1/2"

Urinol Inox
FINO
◆

◆

◆

◆

◆

◆

Visível

◆

Reta para entrada em linha

777800

Reta para entrada encastrada

778800

Separador de urinol
LISO

Urinol suspenso sem flange em
Inox 304 bacteriostático.
Acabamento polido satinado
Instalação rápida e fácil:
montagem frontal através de uma
placa de fixação em Inox
Entrada de água encastrada
ou visível
Saída de esgoto encastrada ou
visível. Sifão oculto.
Fornecido com sifão, fixações
e parafusos antirroubo TORX
Marcação CE. Conforme
a norma EN 13407
para uma descarga de 2 L
Peso: 3,5 kg

◆

◆
◆
◆
◆

Inox 304 bacteriostático.
Acabamento polido satinado
Superfície lisa e cantos redondos
Fixação oculta
Fornecido com fixações
Peso: 8 kg para o modelo H.700 e
13 kg para o modelo H.950

Encastrada

Para urinol com alimentação
visível Ø 35

778755

Para urinol DELABIE DELTA

778757

Para urinol DELABIE FINO

778759

Para encastrar em espelho
Inox polido Ø 130

777130

Para fixar sobre painel sem
espelho

777140

Alimentação encastrada

135710

H.700 mm

100590

Alimentação visível

135110

H.950 mm

100600
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Espaço WC temporizados

Torneira temporizada
TEMPOFLUX 3
◆
◆

◆
◆

◆
◆

◆

◆
◆
◆
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Descarga direta
Descarga dupla 3l/6l, ajustável
a 2l/4l
Abertura suave
Sistema antibloqueio AB :
a água só corre quando o botão
pulsador não está premido
Proteção anti-sifónica
Torneira de segurança e
regulação de débito integradas
Nível acústico conforme a norma
NF EN 12541 classe II
Alimentação em esquadria M3/4"
Patente DELABIE
Débito de base: 1 l/seg.

Sanita ao pavimento
S21 P e 700 P
◆

◆

◆

◆

◆

Inox 304 bacteriostático.
Acabamento polido satinado
Limpeza fácil:
interior da sanita polido, sanita
estampada, sem soldaduras
Economia de água:
funciona com 4 L de água e mais
Instalação rápida e fácil:
2 janelas de acesso com
parafusos antirroubo TORX
Marcação CE.
Conforme a norma EN 997

Dispensador de papel WC
◆

◆

◆

◆

◆

◆

Tampa monobloco articulada
para fácil manutenção e melhor
higiene
Fechadura e chave standard
DELABIE
Com fundo: protege o papel
das imperfeições da parede, da
humidade e do pó
Fixações invisíveis e controlo
de nível
Para bobine de 400 m (disponível
para bobine de 200 m)
Dimensões: Ø 305,
profundidade 135 mm

Porta piaçaba de parede
com tampa
◆
◆

◆

◆

◆
◆
◆

Inox 304 bacteriostático
Copo plástico amovível
por cima para uma fácil limpeza
Copo plástico com reservatório:
evita o contacto da escova com a
água residual
Reposição automática da
escova no recetáculo por
sistema cónico
Bloqueio antirroubo
Dimensões: Ø 90 x 410 mm
Espessura Inox : corpo 1 mm

Kit com tubo, abraçadeira
e emboque de junção

Inox 304 polido brilhante

2911

Inox 304 polido brilhante

763203

L.580 mm

110300

Inox 304 polido satinado

2912

Inox 304 polido satinado

Torneira visível (apenas)

763201

L.700 mm - PMR

110700

Aço lacado branco

2910

Inox 304 epoxy branco

4051P
4051S
4051EW

Espaço WC temporizados

Estrutura de suporte
TEMPOFIX 3 com torneira
temporizadaTEMPOFLUX 3
◆

◆

◆

◆
◆

◆

Estrutura autoportante em
aço epoxy preto (ou à face com
fixações murais)
Fixação ao pavimento portador
por buchas metálicas
Chassis regulável em altura
de 0 a 200 mm
(com referência a 1 m)
Tubo de evacuação Ø 100
Conforme as exigências
da norma NF D12-208
Equipada com torneira de
descarga direta temporizada
TEMPOFLUX 3 F3/4":
- Abertura suave
- Descarga dupla 3l/6l,
ajustável a 2l/4l
- Sistema antibloqueio AB

Torneira temporizada
TEMPOFLUX 2
◆
◆

◆
◆
◆

◆
◆
◆

◆

Placa metal cromado 170 x170 mm
Versão autoportante

564065
+ 763040

Versão à face

564060
+ 763040

Placa Inox satinado 210 x 162 mm
Versão autoportante

564065
+ 763000

Versão à face

564060
+ 763000

Descarga direta
Descarga dupla 3l/6l, ajustável
a 2l/4l
Abertura suave
Proteção anti-sifónica
Torneira de segurança e de
regulação de débito/volume
integradas
Corpo em latão maciço
Alimentação em linha M3/4"
Saída com ligação
para tubo PVC Ø 26/32
Nível acústico conforme
a norma NF EN 12541 classe II

Sanita suspensa
S21 S e 700 S
◆

◆

◆

◆
◆

◆

Inox 304 bacteriostático.
Acabamento polido satinado
Limpeza fácil:
interior da sanita polido, sanita
estampada, sem soldaduras
Economia de água:
funciona com 4 L de água e mais
Fundo fechado
Instalação rápida e fácil:
montagem frontal através de
tampa de acesso em Inox
Marcação CE.
Conforme a norma EN 997

Encastrada em módulo multimontagem
Profundidade de encastre
regulável de 0 a 20 mm

762902

Para atravessar a parede
Comando TC recortável para
divisória ≤ 145 mm

762150

L.535 mm

110310

L.700 mm - PMR

110710
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Espaço Acessibilidade Duche

Painel de duche
termostático
temporizado bicomando
SECURITHERM
◆

◆

◆

◆

◆
◆

◆

◆

◆
◆
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Painel alumínio anodizado para
instalação na parede à face
Misturadora termostática
SECURITHERM
Temperatura regulável:
água fria até 38°C;
1º limitador de temperatura
a 38°C, 2º limitador a 41°C.
Segurança anti-queimaduras:
fecho automático em caso de
corte de alimentação de água fria
ou água quente
Possibilidade de choque térmico
Torneiras temporizadas ~30 seg.
com abertura suave
Chuveiro de duche ROUND
cromado, inviolável e anticalcário
com regulação automática de
débito a 6 l/min a 3 bar
Chuveiro com flexível
amovível por ligação rápida
STOP e suporte de parede
fornecido
Ligação M1/2"
Filtros e válvulas antirretorno

Alimentação superior para
torneiras de segurança retas

792320

Alimentação oculta para
flexíveis

792330

Barra a 135°
Basic
◆

◆
◆
◆
◆

Banco de duche
ALU

Distância à parede de 40 mm
interdita a passagem do
ante-braço por forma a evitar
os riscos de fratura em caso de
queda
Fixações invisíveis
Ø 32 mm
Peso máx. utilizador: 135 kg
Marcação CE

135° - 400 x 400 mm

35082W

Reta - 300 mm

35050W

◆

◆
◆
◆
◆
◆

Ripas largas em plástico,
confortáveis e de fácil
manutenção
Reforço por pé retrátil articulado
Fixações invisíveis
Altura: 480 mm
Peso máx. utilizador: 135 kg
Marcação CE

Reta - 400 mm

350504W

Reta - 500 mm

350505W

Reta - 600 mm

350506W

Banco ALU - L.360 mm

510400

Rebatível - 760 mm

511516W

Banco ALU grande - L.465 mm

510410

Espaço Acessibilidade WC

Torneira eletrónica
TEMPOMATIC
◆
◆

◆
◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Barra a 135° Inox 304

Descarga direta
Alimentação por corrente com
eletroválvula 1"
Transformador 230/12V
Módulo eletrónico IP65
independente
Instalação para atravessar a
parede
Detetor de presença
infravermelhos antichoque
Abertura voluntária
(por aproximação da mão)
ou automática com a partida
do utilizador
Temporização ~7 seg. regulável
de 3 a 12 seg.
Distância de deteção
e débito/volume reguláveis
Débito de base: 1 l/seg.

◆

◆

◆
◆
◆
◆

Superfície uniforme sem
porosidade facilita manutenção
e higiene
Distância à parede de 40 mm
interdita a passagem do
ante-braço por forma a evitar
os riscos de fratura em caso de
queda
Fixações invisíveis
Ø 32 mm
Peso máx. utilizador: 135 kg
Marcação CE

Barra rebatível Inox 304
◆

◆

◆
◆
◆

◆
◆
◆

Superfície uniforme sem
porosidade facilita manutenção
e higiene
Permite acesso lateral em
posição elevada
Retenção na posição vertical
Descida com amortecimento
Fixations invisibles par platine
Inox 304, de 4 mm d’épaisseur
Ø 32 mm
Peso máx. utilizador: 135 kg
Marcação CE

Porta piaçaba de parede
◆
◆

◆

◆

◆

◆
◆
◆

135° - 400 x 400 mm

5082P

Reta - 300 mm

5050P2

Para divisória ≤ 30 mm

463030

Reta - 400 mm

50504P2

Para divisória ≤ 160 mm

463150

Reta - 500 mm

50505P2

Para divisória ≤ 225 mm

463200

Reta - 600 mm

50506P2

Rebatível - L.650 mm

Inox 304 bacteriostático
Cabo longo ergonómico
facilita a utilização por pessoas
em cadeira de rodas ou com
dificuldades em se baixar
Copo plástico amovível
por cima para uma fácil limpeza
Copo plástico com reservatório:
evita o contacto da escova com a
água residual
Reposição automática da
escova no recetáculo por
sistema cónico
Bloqueio antirroubo
Dimensões: Ø 90 x 580 mm
Espessura Inox : corpo 1 mm

510160P

Rebatível com pé
L.650 mm

510162P

Rebatível - L.850 mm

510164P

Rebatível com pé
L.850 mm

510170P

Inox 304 polido brilhante

510051P

Inox 304 polido satinado

510051S

Inox 304 epoxy branco

510051W
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Serviços Espaço lavagem

Misturadora temporizada
TEMPOMIX 3
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Torneira temporizada
TEMPOSTOP

Abertura suave
Regulação de temperatura e abertura de água no manípulo
Temporização pré-regulada a ~7 seg., ajustável de 3 a 10 seg.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min
Quebra-jatos anticalcário
Corpo em latão maciço cromado M1/2"
Bica fixa ou orientável
Filtros e válvulas antirretorno
Limitador de temperatura regulável
Ligações excêntricas M1/2" para entre-eixos de 130 a 170 mm

◆

◆

◆

◆
◆

Temporização ~15 seg. (ideal para
as cubas de lavagem) ou 7 seg.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3
bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min
Quebra-jatos anticalcário
inviolável
Corpo em latão maciço cromado
Disponível com sistema
antibloqueio AB: a água só corre
quando o botão pulsador não está
premido.

Vazadouro de parede
◆

◆

◆

◆
◆
◆

Inox 304 bacteriostático.
Acabamento polido satinado
Superfície lisa para uma fácil
limpeza
Grelha suporte para balde
articulada em Inox
Sem furo ladrão
Fornecido com fixações
Peso: 5,1 kg

Temporização ~15 seg.
M1/2'', bica orientável
L.150 mm

748151

Temporização ~7 seg.
M3/8"

16

744000

M3/8" e sistema AB

744001
746000

Bica orientável L.150 mm

794350

M1/2"

Bica fixa L.150 mm

794360

M1/2" com espelho

746292

Bica fixa curta

794370

M1/2" e sistema AB

746001

Vazadouro de parede

180170

Serviços Cozinha profissional

Misturadora 100 l/min
◆

◆

◆

◆
◆
◆
◆

◆

Bica tubo orientável Ø 22 H.650
L.300 com quebra-jatos estrela
em latão
Válvula de piston guiada fora de
água com mecanismo reforçado
Manípulos de bola ergonómicos e
antichoque
Débito 100 l/min a 3 bar
Débito pleno em 1/2 volta
Corpo e bica em latão cromado
Alimentação por tubo de cobre
para soldar
Fixação reforçada

Conjunto de pré-lavagem
◆

◆

◆

◆

◆

Misturadora monofuro de
bancada com comando “joystick”
Torneira de enchimento com bica
tubo orientável L.200 :
- Cabeça da válvula com
mecanismo reforçado com
manípulo ergonómico
- Débito pleno 16 l/min
em 1/4 de volta
Chuveiro anticalcário preto M1/2"
com jato regulável com débito
9 l/min à saída
Flexível reforçado L.0,95 m preto
qualidade alimentar
Coluna 3/4" em latão
abraçadeira de parede regulável
e mola guia em Inox

Lava-mãos profissional
SXS
◆
◆

◆

◆

◆

◆

◆

Comando eletrónico ou de joelho
Inox 304 bacteriostático.
Acabamento polido satinado
Versão eletrónica fornecida com
misturadora e doseador de sabão
em latão cromado
Versão mecânica fornecida com
bica pescoço de cisne, torneira
temporizada com abertura suave
e pré-misturadora
Economia de água: débito
pré-regulado a 3 l/min
Máxima higiene: sem contacto
manual com a torneira
Marcação CE. Conforme a
norma EN 14688

Dispensador de toalhas
de papel de parede
◆
◆

◆
◆

◆
◆
◆

Inox 304 bacteriostático
Com fechadura e chave standard
DELABIE
Controlo de nível
Sistema de distribuição
folha à folha
Capacidade: 500 folhas
Dimensões: 120 x 275 x 360 mm
Dimensões das toalhas de mãos:
formato aberto 230 x 250 mm,
formato fechado 115 x 250 mm

Lava-mãos eletrónico
Sem respaldo

184310

Com respaldo

184320

Misturadora 100 l/min
com coluna de elevação

Inox 304 polido satinado

510601S

5612

Com torneira de enchimento

5625

Lava-mãos mecânico
Sem respaldo

182310

Inox 304 polido brilhante

510601P

Misturadora 100 l/min

5610

Sem torneira de enchimento

5626

Com respaldo

182320

Inox 304 epoxy branco

510601W
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DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL :
DOC 609PT: Torneiras para Locais Públicos
DOC 950PT: Acessibilidade e Autonomia - Acessórios de Higiene para Locais Públicos
DOC 900PT: Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de Cuidados de Saúde
DOC 750PT: Sanitários em Aço Inoxidável
DOC 200PT: Torneiras para Cozinhas Profissionais

DOC 205PT - 01/2020

O seu distibuidor DELABIE

DELABIE PORTUGAL S.A.
Zona Industrial Taboeira
Aptd. 3085
3801-101 Aveiro
PORTUGAL

delabie.pt

