BARRA DE APOIO 90º
AÇO INOXIDÁVEL ACABAMENTO ESCOVADO
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ESPECIFICAÇÕES
Barra de apoio 90º em aço inoxidável AISI 304, com 1,2 mm de
espessura, diâmetro de 32 mm, acabamento escovado.
A distância entre a barra de encaixe e a parede é de 38 mm.
As placas de fixação ocultas são em aço inoxidável de 3mm
de espessura e estão equipadas com dois furos para fixação
na parede.
Adequada para casas de banho específicas para pessoas portadoras de deficiências físicas, de idade avançada ou com mobilidade reduzida. Recintos sem barreiras arquitectónicas
de DIAMETER
11/4" (32mm)
acessibilidade. Modelo apto para casas de banho colectivas.
STAINLESS STEEL
Elevada durabilidade, resistência à oxidação e fácil limpeza.

30" x 30" (762 x 762mm)
90-DEGREE GRAB BAR

Modelo com pega texturizada, pedir Referência B-5898.99

Technical Data

B-5898
B-5898.99

MATERIAIS
Barra: Aço inoxidável AISI 304, com 1,2 mm de espessura,
diâmetro de 32 mm, acabamento
escovado.
Specify Finish
Required:  Satin finish
Placa de fixação à parede : Aço inoxidável AISI 304 de 3mm de
 Satin finish with peened gripping surface; add suffix .99 to model number
espessura; Placas das extremidades com 50 x 80mm e dois
furos para fixação à parede. Placa intermédia com 65x80mm.
Patelas de ocultação das placas: Aço inoxidável AISI 304 de
3mm de espessura com acabamento escovado, 85 mm de
diâmetro e 16 mm de profundidade.

30''
760mm

30''
760mm
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Grab Bar — 18-8, type-304, 18-gauge (1.2mm) stainless steel tubing with satin-finish. 1-1/4" (32mm) outside diameter. Ends are heliarc welded to concealed
A construir consigo desde 1997
mounting flanges. Clearance between the grab bar and wall is 1-1/2" (38mm).
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