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BARRA DE APOIO
PAREDE ÂNGULO 90º

DESCRIÇÃO
Barra de apoio c/ângulo de 90º à esquerda ou direita (X), em 
aço inox [Aisi 304], com acabamento escovado.  Adequado 
para casas de banho específicas para pessoas portadoras 
de deficiências físicas, de idade avançada ou com mobilidade 
reduzida. Recintos sem barreiras arquitectónicas de acessi-
bilidade. Modelo também com aptidão para casas de banho 
colectivas. Elevada durabilidade, resistência à água e fácil 
limpeza.

MATERIAIS E COMPONENTES

G55JBR19N1 Barra à direita, aço inoxidável acabamento es-
covado.
G55JBL19N1 Barra à esquerda, aço inoxidável acabamento 
escovado.

Tubo Ø32 mm em aço inox [Aisi 304], com acabamento esco-
vado.  Placa de superfície, disco 4 mm Ø70 em aço [Aisi 304], 
sem acabamento. Embelezador Ø80 mm em aço inox [Aisi 
304], com acabamento escovado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES 485x70x892 mm

PESO MÁXIMO SUPORTADO 150 Kg

(*) A  força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. 
Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.

G55JBL19N1 G55JBR19N1

AÇO INOXIDÁVEL ACABAMENTO ESCOVADO 

Basic technical data sheet

G55JBL19 Satin steelCode Series

Use and installation info

Included with the productFasteners

L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin
finish

Packaging information
Dimensions [WxDxH] mm Weight kg

Available colours
N1 Satin

Use Wall installation

clean with water and neutral products solvent-free and non-abrasive
Cleaning

150Vertical kgIn use weight capacity

Net weight kg 485x70x892Dimensions [WxDxH] mm
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