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Identificação do Produto 

OA20000000001 Chuveiro de parede resistente ao vandalismo 

  

Definição e Aplicação 

 
Chuveiro de parede em latão cromado resistente ao vandalismo, como por exemplo o 
roubo. 

  

Características do Produto 

 
 
Material  

- Latão  

 
Acabamento 

- Cromado 

 
Não inclui 

- Parafusos e buchas 

 
Caudal 

- 8 L/m (com limitador de caudal) 

 
Pressão de alimentação 

- 1-6 bar 

 
Temperatura de alimentação 

- 5-65ºC 

 

(medidas em milímetros) 
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Observações de Instalação 
 

 - Deve proceder-se à instalação da torneira com a superfície devidamente limpa e seca; 

 

Observações de Manutenção 
 

 

- O estado do acabamento do produto é determinado pelo tipo de produto de limpeza 
utilizado, sendo aconselhável a utilização de um pano macio, água e sabão natural. A 
garantia não cobre danos no produto provocados pela aplicação de detergentes ácidos ou 
corrosivos; 

- Para efetuar trabalhos de manutenção, é indispensável fechar o abastecimento de água. 

 

 

 

 

 

 

Garantias 
 

 
Os produtos OLI têm garantia de 2 (dois) anos, coincidindo o início deste período com a 
data da aquisição do produto. A garantia é válida apenas se o mesmo for instalado 
corretamente. 
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Observações de Manutenção 

 

- O estado do acabamento é determinado pelo tipo de produto utilizado na sua 
limpeza, sendo aconselhável a utilização de um pano macio, água e sabão natural. A 
garantia não cobre danos no produto provocados pela aplicação de detergentes ácidos ou 
corrosivos; 

- Para efectuar trabalhos de manutenção, é indispensável fechar o abastecimento 
de água. 

 

 

Observações de Instalação 

 
- Deve proceder-se à instalação com a superfície devidamente limpa e seca; 

 


