
A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK

Rua Coronel Carlos Moreira 825
4470-580 Moreira, Maia

Tel.: (+351) 229 480 271 
Fax: (+351) 229 480 272

E-mail:  info@laserbuild.pt
Website: www.laserbuild.pt

A construir consigo desde 1997

B-5181
AÇO INOX. AISI 304 / COMPACTO FENÓLICO

P
ág

. 1
-2

Revisão 05/2017

 ASSENTO DE DUCHE
REBATÍVEL E REVERSÍVEL

ESPECIFICAÇÕES
O assento de duche reversível tem uma armação construída 
em aço inoxidável, tipo-304, com acabamento escovado, que 
consiste num tubo quadrado de 1.6mm, 30 mm e um tubo 
sem junções de 1.2 mm, 25 mm de diâmetro. O assento é de 
uma peça única em compacto fenólico, 13 mm de espessura, 
com acabamento mate, cor marfim, superfícies de melamine,
e núcleo em compacto fenólico preto; fixo à armação com pa-
rafusos em aço inoxidável e porcas em acorn. Fendas inte-
gradas para drenagem da água. O assento é reversível para 
instalação do lado esquerdo ou do lado direito. O assento de 
duche vem equipado com duas flanges de 75 mm de diâme-
tro, construídas em aço inoxidável, tipo-304, com 5 mm de es-
pessura e acabamento escovado; uma guia de suporte em aço 
inoxidável, tipo-304, com 1.6mm de espessura e acabamento 
brilhante; e uma mola de aço inoxidável, tipo-304, com 0.6mm 
de espessura que está ligada a uma lâmina de base em aço 
inoxidável, tipo 304, de calibre pesado. O assento deverá per-
manecer na posição vertical quando não está em uso. A barra 
respeita a normativa ADAAG (“Barrier Free Accessibility Gui-
delines” dos Estados Unidos da América).

MATERIAIS
Assento: peça única em compacto fenólico, 13 mm de es-
pessura, com acabamento mate, cor marfim, superfícies de 
melamine, e núcleo em compacto fenólico preto – não pode 
ser delaminado. Fendas integradas para drenagem da água. 
Preso à armação com parafusos em aço inoxidável e porcas 
em acorn. Reversível para instalação do lado esquerdo ou do
lado direito.
Armação: Aço inoxidável, 18-8 S, tipo 304, com acabamento 
brilhante. Tubo quadrado 1.6mm, 30mm e tubo sem junções 
com 1.2mm, 25mm diâmetro.
Flanges (2): Aço inoxidável, 18-8 S, tipo-304, 5 mm de espes-
sura, com acabamento escovado. Três furos para os parafu-
sos de montagem com 75 mm de diâmetro.
Lâmina da base: Aço inoxidável, 18-8 S, tipo 304, de calibre 
pesado.
Mola: Aço inoxidável, 17-7, tipo 301, 0,6 mm. Sitio de ligação 
à lâmina da base.
Guia de Suporte: Aço inoxidável, 18-8 S, tipo-304, 1.6 mm, 
com acabamento escovado. 
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 ASSENTO DE DUCHE
REBATÍVEL E REVERSÍVEL

OPERAÇÃO
O assento é reversível em direcção à parede, quando não está 
a ser usado. A mola no topo da lâmina de base segura o as-
sento na posição vertical até ser libertada puxando o topo do
assento para baixo. As flanges e a guia de suporte, permitem 
que o assento seja montado a diferentes alturas e deixam o 
chão livre para facilitar as limpezas. O assento em compacto
fenólico tem ranhuras para permitir a drenagem da água, não 
descasca nem necessita de ser oleado, e não favorece o cres-

cimento de bactérias. Os parafusos de cabeça redonda e sem 
ranhuras e as porcas em acorn, proporcionam segurança 
adicional ao utilizador. Os assentos de duche da Bobrick têm 
força suficiente para suportar mais de 1112 N de força, quan-
do devidamente instalados e respeitando a normativa ADAAG 
(“Barrier Free Accessibility Guidelines” dos Estados Unidos 
da América), para forças estruturais.

continued . . .
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Technical Data

Shower Seat in
Reversed Position

33''
840mm

19-1/2''
495mm

16-1/2''
420mm

6-3/4''
170mm

13-3/8''
340mm

14-7/16''
365mm

Bolts Removed
and Replaced

to Reverse
Seat Position

2-1/4''
55mm
Dia.

Bolt Circle

S S

S

1-1/8''
30mm

S S

S S

2-1/4''
55mm

S S

20-15/16''
530mm

Finish Face of Floor

Support
Tube

Baseplate
with Spring

Guide Bracket S

S
S

S

Mounting
Flanges (2)

1-3/8''
35mm

Finish Face of Wall

5-1/2''
140mm

22-5/16''
565mm

21-7/8''
555mm

4-1/2''
115mm

Concealed wall 
backing to 
comply with

local building 
codes, not 
furnished

by Bobrick.

9-3/8''
240mm

7-1/4''
185mm

S

*Consult local building codes

17-5/16''
440mm

Universal/Accessible Design
Recommended

Mounting Height
*17" to 19"

430 to 485mm

MATERIALS:

Seat — One-piece, 1/2" (13mm) thick, solid phenolic with matte-finish, antique white-colored, melamine surfaces and black 
phenolic-resin core — cannot delaminate. Integral slots for water drainage. Secured to frame with stainless steel carriage bolts 
and acorn nuts. Reversible for left- or right-hand installation in the field.

Frame — 18-8, type-304, stainless steel with satin finish. 16-gauge (1.6mm), 1-1/4" (30mm) square tubing and 18-gauge 
(1.2mm), 1" (25mm) diameter seamless tubing.

Mounting Flanges (2) — 18-8, type-304, 3/16" (5mm) thick stainless steel with satin finish. 3" (75mm) diameter with three 
mounting screw holes.

Baseplate — 18-8, type-304, heavy-gauge stainless steel.

Spring — 17-7, type-301, 24-gauge (0.6mm) stainless steel. Spot-welded to baseplate.

Guide Bracket — 18-8, type-304, 16-gauge (1.6mm) stainless steel with satin finish.

Left-Hand Seat Shown

REVERSIBLE
SOLID PHENOLIC

FOLDING SHOWER SEAT
B-5181


