BANCOS POLIBAN

BANCOS DE POLIBAN, concebidos para
facilitar o banho, de uma forma segura e
confortável. Estrutura em alumínio, resistente
à oxidação, garante a durabilidade do
produto e ajuda a evitar possíveis infeções
pelo contacto com pontos de oxidação.
Assento em plástico termomoldado antideslizante para maior segurança. Com
abertura anterior para facilitar a higiene

íntima. Regulável em altura. Leves e com
abertura nas costas para facilitar a pega,
permitem fácil arrumação. Disponível
modelo sem costas (SENA) e modelo com
costas (DANÚBIO). Também disponível
modelo em aço inoxidável para fixação à
parede (TAMISA), com assento rebatível.
Disponíveis em azul ou verde.

Características

Facilita higiene íntima
Assento com abertura
anterior

Regulação em altura
Permite altura de assento
variável entre 410-510mm

TAMISA-Modelo de parede
Fixo à parede através das
costas, com assento rebatível

Resistência a oxidação
Fabricada em alumínio
(em inox no caso do
modelo de parede)

Dados Técnicos
SENA | DANÚBIO | TAMISA
Fabricante: Orthos XXI | Referência: 54 BC X PO SP | 54 BC X PO CC | 54 BC I PO PR CC
Modelo

SENA
(Sem costas)

DANÚBIO
(Com costas)

TAMISA
(Parede)

Largura assento

420mm

420mm

420mm

Profundidade assento

370mm

370mm

370mm

Altura mínima assento

410mm

410mm

-

Altura máxima assento

510mm

510mm

-

Largura total

430mm

430mm

430mm

410-510mm

740-840mm

460mm

490mm

500mm

380mm

-

-

120mm

350mm

350mm

350mm

2Kg

3Kg

3,6Kg

125Kg

125Kg

125Kg

Altura total
Profundidade total
Profundidade total fechado
Altura costas
Peso total
Peso máximo utilizador

Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI
reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio.
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