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Inox
Materia∏ u˝ywany do produkcji por´czy ERGOPLUS INOX to stal nierdzewna 304 Êrednica 32 mm, zwana stalà chirurgicznà z racji jej szerokiego
zastosowania w wyrobach medycznych (m.in. narz´dzia chirurgiczne). Nazwa „inox“ pochodzi od s∏owa „inoxidable“ – nie utleniajàcy si´.
Typ 304 jest stalà austenitycznà, o niskiej zawartoÊci w´gla 18/10 chromowo-niklowà. Zapewnia odpornoÊç na korozj´ oraz dzia∏anie rozcieƒczonych kwasów, a dzi´ki swym w∏aÊciwoÊciom fizykochemicznym, ogranicza równie˝ rozwój bakterii na swojej powierzchni – stàd znajduje szerokie
zastosowanie m.in. w przemyÊle spo˝ywczym i medycznym. Inox jest materia∏em w pe∏ni odzyskiwalnym, nie zanieczyszcza Êrodowiska.
Zastosowanie
Por´cze ERGOPLUS INOX przeznaczone sà do zastosowaƒ
profesjonalnych w obiektach ogólnodost´pnych o intensywnej
eksploatacji: szpitale, domy pomocy spo∏ecznej, hospicja,
stacje benzynowe, toalety w zak∏adach karnych, aresztach,
supermarketach, p∏ywalniach, hotelach, fabrykach itp.

Estetyka i Higiena
Seria ERGOPLUS INOX wykoƒczona jest w satynie (mat) technologià
obróbki strumieniowej nierdzewnym Êrutem stalowym. To rozwiàzanie gwarantuje pe∏nà jednorodnoÊç powierzchni, eliminujàc
mikrorysy mogàce si´ pojawiaç w wyrobach o powierzchni szlifowanej. W przeciwieƒstwie do por´czy polerowanych, powierzchnia
matowa jest antypoÊlizgowa. Por´cz polerowana ma powierzchni´
Êliskà, co w przypadku d∏oni wilgotnej lub namydlonej utrudnia bezpieczny chwyt.
Ciep∏a barwa stali uzyskana dzi´ki obróbce strumieniowej doskonale
komponuje si´ z nowoczesnà estetykà projektowanych wn´trz.

¸àczenia
Brak nasuwanych po∏àczeƒ elementów por´czy ogranicza
miejsca namna˝ania bakterii.

Os∏ony ERGOCLICK
Ukryte spawy wi´kszoÊci elementów por´czy oraz os∏ony na
rozety podkreÊlajà estetyk´ pomieszczeƒ wyposa˝onych w
por´cze ERGOPLUS INOX. Os∏ony ochronne gruboÊci 1 mm sà
mocowane na zatrzaski z mimoÊrodem, pozwalajàcym na
estetyczne zamaskowanie nierównoÊci pod∏o˝a oraz ∏atwà
konserwacj´.

Solidne podstawy mocujàce
Âruby mocujàce por´czy ∏ukowych posiadajà ∏by p∏askie i
ukryte sà ca∏kowicie w podstawie mocujàcej gruboÊci
4 mm – brak wystajàcych elementów u∏atwia sprzàtanie.
Komfort chwytu
Seria ERGOPLUS INOX produkowana jest z rury o Êrednicy
32 mm, b´dàcej optymalnym wymiarem w zastosowaniach
do celów pomocowych i rehabilitacyjnych.
Osoby starsze lub niepe∏nosprawne posiadajà ograniczonà
zdolnoÊç chwytnà d∏oni i majà problemy z precyzyjnym
chwytaniem przedmiotów, dlatego por´cz nie mo˝e przylegaç
zbyt blisko Êciany – odpowiedni dystans pomi´dzy wewn´trznà kraw´dzià por´czy ERGOPLUS INOX a Êcianà umo˝liwia
komfortowy i ergonomiczny uchwyt bez koniecznoÊci
precyzyjnego manipulowania.

Precyzyjne ∏uki
¸uki por´czy gi´te sà z u˝yciem centrownika z wyg∏adzaczem, dzi´ki czemu zachowany zostaje estetyczny kszta∏t
∏uku i jednakowa gruboÊç Êciany por´czy we wszystkich
miejscach.

ERGOSOFT - nieopadajàce rami´
Por´cze uchylne posiadajà mechanizm sprz´g∏owy umo˝liwiajàcy regulacj´ si∏y podnoszenia/opuszczania ramienia.
Rami´ nie opada, lecz pozostaje w pozycji ustawionej
przez u˝ytkownika co chroni go przed nag∏ym uderzeniem
i eliminuje mo˝liwoÊç uszkodzenia Êciany.
Szeroka gama kszta∏tów umo˝liwia dobór odpowiedniej
por´czy do ka˝dego typu pomieszczenia.

AntypoÊlizgowa
AntypoÊlizgowa powierzchnia ogranicza niedogodnoÊci zwiàzane z poÊlizgiem d∏oni, wyst´pujàce cz´sto w przypadku
wyrobów polerowanych.

Wygoda monta˝u
Dla u∏atwienia monta˝u por´cze ERGOPLUS INOX dostarczane
sà z kompletem odpowiednich Êrub do Êciany pe∏nej.

Bezpieczeƒstwo
Spawy TIG
Po∏àczenia sà wykonywane spawami w technologii TIG, polegajàcej na przetopieniu materia∏u bez dodawania innych sk∏adników, zapewniajàcej
wyjàtkowà wytrzyma∏oÊç.

Wytrzyma∏oÊç – testy do 300 kg
Por´cz wytrzyma takie obcià˝enie, jakie zniesie jej najs∏abszy punkt. W por´czach ERGOPLUS INOX rozety mocujàce nie sà nakr´cane na
gwint uchwytu, lecz przyspawane, równie˝ uchwyty na ca∏ej d∏ugoÊci wykonywane sà z jednego odcinka rury. Eliminujàc po∏àczenia
gwintowane lub nasuwane, uzyskujemy znakomità wytrzyma∏oÊç por´czy.
Por´cze testowane sà przy obcià˝eniu powy˝ej 200 kg, a siedziska natryskowe przy obcià˝eniu 300 kg.
Masywne materia∏y 1,2 - 4 mm
GruboÊç materia∏u por´czy ERGOPLUS INOX wynosi w zale˝noÊci od miejsca i modelu 1,2 mm – 4 mm. Podstawy mocujàce por´czy
uchylnych majà gruboÊç 4 mm, pozwalajàcà na ca∏kowite schowanie ∏bów Êrub. Szczególnà wag´ przywiàzujemy do umo˝liwienia
prawid∏owego monta˝u, dlatego produkty ERGOPLUS posiadajà od 6 do 12 punktów mocujàcych.

Gwarancja
Por´cze ERGOPLUS INOX posiadajà 12-letnià gwarancj´ prawid∏owego stanu
materia∏u. Jednak z uwagi na w∏aÊciwoÊci fizykochemiczne stali nierdzewnej,
z której sà wykonane, prawid∏owo konserwowane pozostajà w stanie
niezmienionym przez ca∏y okres ich eksploatacji.

Por´cze ERGOPLUS INOX
oznakowane sà znakiem CE, posiadajà atest higieniczny PZH.

Zamówienia specjalne
Jako producent mo˝emy wykonaç na Paƒstwa ˝yczenie por´cze w innych rozmiarach.
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
WC, stanowiska natryskowe, wanny, drzwi wejÊciowe do
pomieszczeƒ
(opcjonalny stela˝ do Êcian G-K nr 81741 rys. obok)
- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm,
wykoƒczenie antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Standardowe wykoƒczenie powierzchni pó∏po∏ysk, wykoƒczenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu dodaç
koƒcówk´ “/SAT“
- Âruby mocujàce ukryte pod maskownicà gruboÊci 1 mm
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków,
w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 1,2 mm z wzmacniajàcym
przet∏oczeniem przyspawane w technologii TIG zapewniajà
znakomità wytrzyma∏oÊç
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej
- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
WC, stanowiska natryskowe, wanny
- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm,
wykoƒczenie antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Standardowe wykoƒczenie powierzchni pó∏po∏ysk, wykoƒczenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu dodaç
koƒcówk´ “/SAT“
- Âruby mocujàce ukryte pod maskownicà gruboÊci 1 mm
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków,
w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 1,2 mm z wzmacniajàcym
przet∏oczeniem przyspawane w technologii TIG zapewniajà
znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej
- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
WC, stanowiska natryskowe, wanny

- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm, wykoƒczenie
antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Standardowe wykoƒczenie powierzchni pó∏po∏ysk, wykoƒczenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu dodaç
koƒcówk´ “/SAT“
- Âruby mocujàce ukryte pod maskownicà gruboÊci 1 mm
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków,
w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 1,2 mm z wzmacniajàcym
przet∏oczeniem przyspawane w technologii TIG zapewniajà
znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej
- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
stanowiska natryskowe, wanny

- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm, wykoƒczenie
antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Standardowe wykoƒczenie powierzchni pó∏po∏ysk, wykoƒczenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu dodaç
koƒcówk´ “/SAT“
- Âruby mocujàce ukryte pod maskownicà gruboÊci 1 mm
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków,
w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 1,2 mm z wzmacniajàcym
przet∏oczeniem przyspawane w technologii TIG zapewniajà
znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej
- Gwarancja 12 lat
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PRESTO DL 400 SE

Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC

- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm, wykoƒczenie antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Standardowe wykoƒczenie powierzchni pó∏po∏ysk, wykoƒczenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu dodaç
koƒcówk´ “/SAT“
- Âruby mocujàce ukryte pod maskownicà gruboÊci 1 mm
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków,
w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 1,2 mm z wzmacniajàcym
przet∏oczeniem przyspawane w technologii TIG zapewniajà
znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej
- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC

- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm, wykoƒczenie antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Standardowe wykoƒczenie powierzchni pó∏po∏ysk, wykoƒczenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu dodaç
koƒcówk´ “/SAT“
- Âruby mocujàce ukryte pod maskownicà gruboÊci 1 mm
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków,
w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 1,2 mm z wzmacniajàcym
przet∏oczeniem przyspawane w technologii TIG zapewniajà
znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej
- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC

- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm, wykoƒczenie antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Standardowe wykoƒczenie powierzchni pó∏po∏ysk, wykoƒczenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu dodaç
koƒcówk´ “/SAT“
- Âruby mocujàce ukryte pod maskownicà gruboÊci 1 mm
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków,
w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 1,2 mm z wzmacniajàcym
przet∏oczeniem przyspawane w technologii TIG zapewniajà
znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej
- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC
(opcjonalny stela˝ do Êcian G-K nr 81741 rys. obok)

- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm, wykoƒczenie
antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Standardowe wykoƒczenie powierzchni pó∏po∏ysk, wykoƒczenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu dodaç
koƒcówk´ “/SAT“
- Âruby mocujàce ca∏kowicie wpuszczane w grubà stop´ mocujàcà
(4 mm)
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków,
w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- SzeÊciopunktowy monta˝ podstawy mocujàcej i spawy wykonane
w technologii TIG zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Na zamówienie inne d∏ugoÊci uchwytu
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej

- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC
(opcjonalny stela˝ do Êcian G-K nr 81741 rys. obok)

- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm, wykoƒczenie
antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Standardowe wykoƒczenie powierzchni pó∏po∏ysk, wykoƒczenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu dodaç
koƒcówk´ “/SAT“
- Âruby mocujàce ca∏kowicie wpuszczane w grubà stop´ mocujàcà (4 mm)
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków,
w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- SzeÊciopunktowy monta˝ podstawy mocujàcej i spawy wykonane
w technologii TIG zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Mechanizm regulacji si∏y podnoszenia / opuszczania por´czy
- Nieopadajàce rami´ – pozostaje w pozycji ustawionej przez
u˝ytkownika
- Na zamówienie inne d∏ugoÊci uchwytu
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne
obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej
- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
WC
(opcjonalny stela˝ do Êcian G-K nr 81741 rys. obok)
- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm, wykoƒczenie
antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Standardowe wykoƒczenie powierzchni pó∏po∏ysk, wykoƒczenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu dodaç
koƒcówk´ “/SAT“
- Âruby mocujàce ca∏kowicie wpuszczane w grubà stop´ mocujàcà (4 mm)
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków,
w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- SzeÊciopunktowy monta˝ podstawy mocujàcej i spawy wykonane
w technologii TIG zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Mechanizm regulacji si∏y podnoszenia / opuszczania por´czy
- Nieopadajàce rami´ – pozostaje w pozycji ustawionej przez
u˝ytkownika
- Wygodny haczyk na papier toaletowy
- Na zamówienie inne d∏ugoÊci uchwytu
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne
obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej
- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na posadzce obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC

- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm, wykoƒczenie
antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Standardowe wykoƒczenie powierzchni pó∏po∏ysk, wykoƒczenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu dodaç
koƒcówk´ “/SAT“
- Âruby mocujàce ca∏kowicie wpuszczane w grubà stop´ mocujàcà (4 mm)
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków,
w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- SzeÊciopunktowy monta˝ podstawy mocujàcej i spawy wykonane
w technologii TIG zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Mechanizm regulacji si∏y podnoszenia / opuszczania por´czy
- Nieopadajàce rami´ – pozostaje w pozycji ustawionej przez u˝ytkownika
– Wspornik ramienia wykonany ze stali gruboÊci 2 mm
- Na zamówienie inne d∏ugoÊci uchwytu
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne
obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na powierzchni betonowej
- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok siedzisk natryskowych

- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm, wykoƒczenie
antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Standardowe wykoƒczenie powierzchni pó∏po∏ysk, wykoƒczenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu dodaç
koƒcówk´ “/SAT“
- Âruby mocujàce ca∏kowicie wpuszczane w grubà stop´ mocujàcà (4 mm)
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków,
w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- SzeÊciopunktowy monta˝ podstawy mocujàcej i spawy wykonane
w technologii TIG zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Mechanizm regulacji si∏y podnoszenia / opuszczania por´czy
- Nieopadajàce rami´ – pozostaje w pozycji ustawionej przez
u˝ytkownika
- Na zamówienie inne d∏ugoÊci uchwytu
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne
obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej
- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie
do instalowania pod natryskami
- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm,

- Standardowe wykoƒczenie powierzchni pó∏po∏ysk, wykoƒczenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu dodaç
koƒcówk´ “/SAT“
- Âruby mocujàce ca∏kowicie wpuszczane w grubà stop´ mocujàcà (4 mm)
- Komfortowy wymiar siedzenia pokrytego „ciep∏ym“ polimerem
gruboÊci 4 mm
- Dwunastopunktowy monta˝ podstaw mocujàcych i spawy
wykonane w technologii TIG zapewniajà najwy˝szà wytrzyma∏oÊç
- Mo˝liwoÊç podniesienia siedziska w celu zwi´kszenia przestrzeni
manewrowej pod natryskiem
- Mechanizm regulacji si∏y podnoszenia / opuszczania siedziska
- Nieopadajàce siedzisko – pozostaje w pozycji ustawionej przez
u˝ytkownika
- Siedzisko testowane przy obcià˝eniu 300 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 180 kg
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej
Akcesoria dodatkowe: polimerowe oparcie naÊcienne do siedziska
nr kat RK NO, wymiary 270 x 440 mm
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Zastosowanie
do instalowania nad umywalkami przeznaczonymi dla osób ograniczonych
ruchowo
A: RN L lustro, stela˝
- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm,
- Standardowe wykoƒczenie powierzchni pó∏po∏ysk, wykoƒczenie powierzchni
matowe na zamówienie - do symbolu produktu dodaç koƒcówk´ “/SAT“
- Stela˝ mocujàcy Inox gruboÊci 1,2 mm
- Zwierciad∏o gruboÊci 6 mm, ty∏ tafli pokryty folià zabezpieczajàcà (model RN L)
- Solidny, 3-punktowy monta˝ stela˝u
- Lustro nieopadajàce, pozostaje w pozycji ustawionej przez u˝ytkownika
- Wygodny uchwyt umo˝liwiajàcy natychmiastowà regulacj´ kàta po∏o˝enia zwierciad∏a
- Spawy wykonane w technologii TIG zapewniajà d∏ugotrwa∏e u˝ytkowanie lustra
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej
- Mo˝liwoÊç dostarczenia lustra z uchwytem po lewej stronie
B: RN S stela˝ (bez lustra)
C: RN LP lustro sta∏e
- Materia∏: INOX SUPER MIRROR stal nierdzewna polerowana na wysoki po∏ysk
- OdpornoÊç na wandalizm – zwierciad∏o niet∏ukàce
- GruboÊç tafli: 1,5 mm
- 6 otworów monta˝owych
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej
D: Pó∏ka antywandal
- Materia∏ INOX 304 18/10
- gruboÊç 1,5 mm
- solidny 4-punktowy monta˝ do Êciany
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A: RN 20Z
Zastosowanie
do mocowania przy natryskach w celu zawieszenia zas∏ony prysznica
- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm
- P∏yty mocujàce do Êciany - gruboÊç 3 mm
- Dziesi´ciopunktowy monta˝ zawiesia, w komplecie wspornik dosufitowy d∏ugoÊci
600 mm, montowany w gnieêdzie sufitowym – mo˝liwoÊç skrócenia dystansu
poprzez doci´cie wspornika
- Spawy wykonane w technologii TIG zapewniajà najwy˝szà wytrzyma∏oÊç
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej
- Mo˝liwoÊç wykonania uchwytu o innych rozmiarach
- Akcesoria dodatkowe (C):
zas∏ona PVC L1:90 x L2:180 cm z zawieszkami nr kat. 60585
zas∏ona PVC L1:120 x L2:180 cm z zawieszkami nr kat. 60586
B: RN P
Zastosowanie
do mocowania przy natryskach w celu zawieszenia zas∏ony prysznica

- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm
d∏ugoÊç L = 90 cm
- P∏yty mocujàce gruboÊci 3 mm
- Mo˝liwoÊç regulacji szerokoÊci rozstawu uchwytu do + 8 cm
- Spawy wykonane w technologii TIG zapewniajà najwy˝szà wytrzyma∏oÊç
- W komplecie Êruby Inox do monta˝u na Êcianie pe∏nej
- Mo˝liwoÊç wykonania uchwytu o innych rozmiarach

- Akcesoria dodatkowe (C):
zas∏ona PVC L1:90 x L2:180 cm z zawieszkami nr kat. 60585
zas∏ona PVC L1:120 x L2:180 cm z zawieszkami nr kat. 60586
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Materia∏
Por´cze ERGOPLUS CLASSIC sà produkowane z rury stalowej kalibrowanej ze szwem precyzyjnym Êrednica 32 mm i malowane
na bia∏o lakierem proszkowym. Gruba pow∏oka lakiernicza przekraczajàca 120 µm oraz dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne
w postaci uprzedniej obróbki strumieniowo-Êciernej i podk∏adu epoksydowo-cynkowego powodujà, ˝e por´cze spe∏niajà wymagania Êrodowiska o agresywnoÊci korozyjnej w klasie 4 wg PN-EN 1670:2000 (niezale˝ny protokó∏ badaƒ).
Zastosowanie
Por´cze ERGOPLUS CLASSIC przeznaczone sà do
zastosowaƒ w pomieszczeniach o umiarkowanej
intensywnoÊci eksploatacji oraz w ∏azienkach
domowych.
¸àczenia
Brak nasuwanych po∏àczeƒ elementów por´czy
ogranicza miejsca namna˝ania bakterii.
Estetyka i Higiena
ZaÊlepki ochronne
Âruby monta˝owe zakryte sà dostarczanymi w
komplecie z zaÊlepkami w kolorze bia∏ym,
maskujàcymi punkty monta˝owe.

Lakier
Gruba pow∏oka lakiernicza (>120 µm) zapewnia równomierne wybarwienie por´czy. Majàc na uwadze wzgl´dy
estetyczne wyposa˝anych pomieszczeƒ, istnieje mo˝liwoÊç
wykonania serii por´czy w dowolnym wybranym przez
klienta kolorze.
Komfort chwytu
Seria ERGOPLUS CLASSIC produkowana jest z rury o Êrednicy
32 mm, b´dàcej optymalnym wymiarem w zastosowaniach
do celów pomocowych i rehabilitacyjnych.

Precyzyjne ∏uki
¸uki por´czy gi´te sà z u˝yciem centrownika z
wyg∏adzaczem, dzi´ki czemu zachowany zostaje
estetyczny kszta∏t ∏uku i jednakowa gruboÊç Êciany
por´czy we wszystkich miejscach.

Osoby starsze lub niepe∏nosprawne posiadajà ograniczonà
zdolnoÊç chwytnà d∏oni i majà problemy z precyzyjnym
chwytaniem przedmiotów, dlatego por´cz nie mo˝e przylegaç zbyt blisko Êciany – odpowiedni dystans pomi´dzy wewn´trznà kraw´dzià por´czy ERGOPLUS CLASSIC a Êcianà umo˝liwia komfortowy i ergonomiczny uchwyt bez koniecznoÊci precyzyjnego manipulowania

ERGOSOFT - nieopadajàce rami´
Por´cze uchylne posiadajà mechanizm sprz´g∏owy
umo˝liwiajàcy regulacj´ si∏y podnoszenia / opuszczania ramienia. Rami´ nie opada, lecz pozostaje
w pozycji ustawionej przez u˝ytkownika, co chroni
go przed nag∏ym uderzeniem i eliminuje mo˝liwoÊç
uszkodzenia Êciany.

Szeroka gama kszta∏tów umo˝liwia dobór odpowiedniej
por´czy do ka˝dego typu pomieszczenia.
Wygoda monta˝u
Dla u∏atwienia monta˝u por´cze ERGOPLUS CLASSIC
dostarczane sà z kompletem odpowiednich Êrub do
Êciany pe∏nej.

Bezpieczeƒstwo
Spawy TIG
Po∏àczenia sà wykonywane spawami w technologii TIG, polegajàcej na przetopieniu materia∏u bez dodawania innych
sk∏adników, zapewniajàcej wyjàtkowà wytrzyma∏oÊç.

Wytrzyma∏oÊç – testy do 300 kg
Por´cz wytrzyma takie obcià˝enie, jakie zniesie jej najs∏abszy punkt. W por´czach ERGOPLUS CLASSIC rozety mocujàce nie sà
nakr´cane na gwint uchwytu, lecz przyspawane, równie˝ uchwyty na ca∏ej d∏ugoÊci wykonywane sà z jednego odcinka rury.
Eliminujàc po∏àczenia gwintowane lub nasuwane, uzyskujemy znakomità wytrzyma∏oÊç por´czy.
Por´cze testowane sà przy obcià˝eniu powy˝ej 200 kg, a siedziska natryskowe przy obcià˝eniu 300 kg.
Masywne materia∏y 1,5 - 5 mm
GruboÊç materia∏u por´czy ERGOPLUS CLASSIC wynosi w zale˝noÊci od miejsca i modelu 1,5 mm – 5 mm. Podstawy mocujàce
por´czy uchylnych majà gruboÊç 4-5 mm w zale˝noÊci od modelu. Szczególnà wag´ przywiàzujemy do zapewnienia
prawid∏owego monta˝u, dlatego produkty ERGOPLUS posiadajà od 6 do 12 punktów mocujàcych.

Por´cze ERGOPLUS CLASSIC oznakowane
sà znakiem CE, posiadajà atest higieniczny
PZH na pow∏ok´ lakierniczà

Gwarancja

2-letnia gwarancja prawid∏owego stanu materia∏u.

Zamówienia specjalne
Jako producent mo˝emy wykonaç na Paƒstwa ˝yczenie por´cze w innych rozmiarach.
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
WC, stanowiska natryskowe, wanny, drzwi wejÊciowe do
pomieszczeƒ
(opcjonalny stela˝ do Êcian G-K nr 81741 rys. obok)
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podk∏adem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo

- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowo-cynkowy zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków,
w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 3 mm przyspawane w technologii
TIG zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç

- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg

- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach w kabinach natryskowych, przy
wannach lub jako ciàgi korytarzowe
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podk∏adem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowocynkowy zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki
korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych
(brak rowków, w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 3 mm przyspawane w technologii
TIG zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
WC, stanowiska natryskowe, wanny

- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podk∏adem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowocynkowy zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki
korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza
wytrzyma∏oÊç i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych
(brak rowków, w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 3 mm przyspawane w technologii
TIG zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
WC, stanowiska natryskowe, wanny

- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podk∏adem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowo-cynkowy zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki
korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych
(brak rowków, w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 3 mm przyspawane w technologii
TIG zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
stanowiska natryskowe, wanny
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podk∏adem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowocynkowy zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki
korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych
(brak rowków, w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 3 mm przyspawane w technologii
TIG zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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PRESTO DL 400 SE

Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
stanowiska natryskowe, wanny
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podk∏adem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowocynkowy zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki
korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza
wytrzyma∏oÊç i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych
(brak rowków, w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 3 mm przyspawane w
technologii TIG zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dwunastopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej

27

Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podk∏adem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowocynkowy zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki
korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza
wytrzyma∏oÊç i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych
(brak rowków, w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 3 mm przyspawane w
technologii TIG zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Na zamówienie inne d∏ugoÊci uchwytu
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podk∏adem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowocynkowy zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki
korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza
wytrzyma∏oÊç i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych
(brak rowków, w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 3 mm przyspawane w technologii
TIG zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Na zamówienie inne d∏ugoÊci uchwytu
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podk∏adem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowocynkowy zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki
korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza
wytrzyma∏oÊç i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych
(brak rowków, w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 3 mm przyspawane w technologii
TIG zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Na zamówienie inne d∏ugoÊci uchwytu
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC
(opcjonalny stela˝ do Êcian G-K nr 81741 rys. obok)
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podk∏adem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowo-cynkowy zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki
korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków,
w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- SzeÊciopunktowy monta˝ podstawy mocujàcej gruboÊci 4 mm
i spawy wykonane w technologii TIG zapewniajà znakomità
wytrzyma∏oÊç
- Na zamówienie inne d∏ugoÊci uchwytu
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC
(opcjonalny stela˝ do Êcian G-K nr 81741 rys. obok)
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podk∏adem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowo-cynkowy zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków,
w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- SzeÊciopunktowy monta˝ podstawy mocujàcej gruboÊci 4 mm
i spawy wykonane w technologii TIG zapewniajà znakomità
wytrzyma∏oÊç
- Mechanizm regulacji si∏y podnoszenia / opuszczania por´czy
- Nieopadajàce rami´ – pozostaje w pozycji ustawionej przez
u˝ytkownika
- Na zamówienie inne d∏ugoÊci uchwytu
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC
(opcjonalny stela˝ do Êcian G-K nr 81741 rys. obok)
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podk∏adem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowo-cynkowy zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków,
w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- SzeÊciopunktowy monta˝ podstawy mocujàcej gruboÊci 4 mm
i spawy wykonane w technologii TIG zapewniajà znakomità
wytrzyma∏oÊç
- Mechanizm regulacji si∏y podnoszenia / opuszczania por´czy
- Nieopadajàce rami´ – pozostaje w pozycji ustawionej przez
u˝ytkownika
- Wygodny haczyk na papier toaletowy
- Na zamówienie inne d∏ugoÊci uchwytu
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na posadzce obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC

- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podk∏adem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowo-cynkowy zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków,
w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- SzeÊciopunktowy monta˝ podstawy mocujàcej gruboÊci 5 mm
i spawy wykonane w technologii TIG zapewniajà znakomità
wytrzyma∏oÊç
– wspornik ramienia wykonany ze stali gruboÊci 2 mm
- Mechanizm regulacji si∏y podnoszenia / opuszczania por´czy
- Nieopadajàce rami´ – pozostaje w pozycji ustawionej przez
u˝ytkownika
- Na zamówienie inne d∏ugoÊci uchwytu lub dodatkowy haczyk na
papier toaletowy
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na powierzchni
betonowej
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok siedzisk natryskowch
(opcjonalny stela˝ do Êcian G-K nr 81741 rys. obok)
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podk∏adem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowo-cynkowy zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç
i lepsza higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków,
w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- SzeÊciopunktowy monta˝ podstawy mocujàcej gruboÊci 4 mm
i spawy wykonane w technologii TIG zapewniajà znakomità
wytrzyma∏oÊç
- Mechanizm regulacji si∏y podnoszenia / opuszczania por´czy
- Nieopadajàce rami´ – pozostaje w pozycji ustawionej przez
u˝ytkownika
- Na zamówienie inne d∏ugoÊci uchwytu
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 145 kg
- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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Zastosowanie
do instalowania pod natryskami
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta
podk∏adem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowo-cynkowy zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki korozyjne
- Komfortowy wymiar siedzenia pokrytego “ciep∏ym“ polimerem
gruboÊci 4 mm
- Dwunastopunktowy monta˝ podstaw mocujàcych i spawy
wykonane w technologii TIG zapewniajà najwy˝szà wytrzyma∏oÊç
- Mechanizm regulacji si∏y podnoszenia / opuszczania siedziska
- Nieopadajàce siedzisko – pozostaje w pozycji ustawionej przez
u˝ytkownika
- Siedzisko testowane przy obcià˝eniu 300 kg, zalecane
maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 180 kg
- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
Akcesoria dodatkowe: polimerowe oparcie naÊcienne do siedziska
nr kat RK N O, 270x440 mm
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Materia∏
Materia∏ u˝ywany do produkcji por´czy ERGOPLUS INOX EKO to stal nierdzewna 304 Êrednica 25 mm, zwana stalà
chirurgicznà z racji jej szerokiego zastosowania w wyrobach medycznych (m.in. narz´dzia chirurgiczne). Nazwa „inox“
pochodzi od s∏owa ‘inoxidable“ – nie utleniajàcy si´. Typ 304 jest stalà austenitycznà, dzi´ki swym w∏aÊciwoÊciom
fizykochemicznym, ogranicza równie˝ rozwój bakterii na swojej powierzchni. Wykoƒczenie powierzchni: stal szczotkowana.
Por´cze ERGOPLUS CLASSIC EKO sà produkowane z rury stalowej kalibrowanej ze szwem precyzyjnym Êrednica 25 mm i malowane na bia∏o w technologii lakieru proszkowego. Gruba pow∏oka lakiernicza przekraczajàca 120 µm oraz dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci uprzedniej obróbki strumieniowo-Êciernej i podk∏adu epoksydowo-cynkowego powodujà, ˝e por´cze
spe∏niajà wymagania Êrodowiska o agresywnoÊci korozyjnej w klasie 4 wg PN-EN 1670:2000 (niezale˝ny protokó∏ badaƒ).
Zastosowanie
Por´cze ERGOPLUS serii EKO przeznaczone sà do zastosowania w toaletach ogólnodost´pnych oraz prywatnych, gdzie
wystarczajàca b´dzie mniejsza Êrednica uchwytu i ni˝sza zalecana maksymalna waga obcià˝enia.
.
Gama
Szeroka gama kszta∏tów umo˝liwia dobór
odpowiedniej por´czy do ka˝dego typu
pomieszczenia

Wykoƒczenie i Higiena
¸àczenia
Minimalizacja iloÊci ∏àczeƒ elementów por´czy
ogranicza miejsca namna˝ania bakterii.

Mocowanie
Szczególnà wag´ przywiàzujemy do zapewnienia
prawid∏owego monta˝u, dlatego produkty
ERGOPLUS posiadajà od 6 do 12 punktów
mocujàcych.

Wygoda monta˝u
Dla u∏atwienia monta˝u por´cze ERGOPLUS EKO
dostarczane sà z kompletem odpowiednich Êrub do
Êciany pe∏nej, a por´cze bia∏e dodatkowo z
estetycznymi zaÊlepkami na ∏by Êrub.

Precyzyjne ∏uki
¸uki por´czy gi´te sà z u˝yciem centrownika z
wyg∏adzaczem, dzi´ki czemu zachowany zostaje
estetyczny kszta∏t ∏uku i jednakowa gruboÊç Êciany
por´czy we wszystkich miejscach.

ERGOSOFT - nieopadajàce rami´
Por´cze uchylne posiadajà mechanizm sprz´g∏owy
umo˝liwiajàcy regulacj´ si∏y podnoszenia / opuszczania ramienia. Rami´ nie opada, lecz pozostaje
w pozycji ustawionej przez u˝ytkownika, co chroni
go przed nag∏ym uderzeniem i eliminuje mo˝liwoÊç
uszkodzenia Êciany.
Bezpieczeƒstwo
Spawy TIG
Po∏àczenia sà wykonywane spawami w technologii TIG, polegajàcej na przetopieniu materia∏u bez
dodawania innych sk∏adników, zapewniajàcej wyjàtkowà wytrzyma∏oÊç.

Wytrzyma∏oÊç – testy 200 kg
Por´cz wytrzyma takie obcià˝enie, jakie zniesie jej najs∏abszy punkt. W por´czach ERGOPLUS EKO rozety mocujàce nie sà
nakr´cane na gwint uchwytu, lecz przyspawane, równie˝ uchwyty na ca∏ej d∏ugoÊci wykonywane sà z jednego odcinka rury.
Eliminujàc po∏àczenia gwintowane lub nasuwane, uzyskujemy znakomità wytrzyma∏oÊç por´czy.
Por´cze testowane sà przy obcià˝eniu powy˝ej 200 kg.

Materia∏
GruboÊç materia∏u u˝ytego do produkcji por´czy ERGOPLUS EKO dochodzi do 5 mm.
Gwarancja
Por´cze ERGOPLUS INOX EKO posiadajà dwuletnià gwarancj´. Jednak z uwagi na w∏aÊciwoÊci fizykochemiczne stali
nierdzewnej, z której sà wykonane, prawid∏owo konserwowane pozostajà w stanie niezmienionym przez ca∏y okres ich
eksploatacji.
Seria ERGOPLUS CLASSIC EKO posiada rocznà gwarancj´.
Por´cze ERGOPLUS EKO oznakowane sà znakiem CE, posiadajà atest higieniczny PZH
Zamówienia specjalne
Jako producent mo˝emy wykonaç na Paƒstwa ˝yczenie por´cze w innych rozmiarach i kolorach.
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
WC, stanowiska natryskowe, wanny, drzwi wejÊciowe do pomieszczeƒ
(opcjonalny stela˝ do Êcian G-K nr 81741 rys. obok)
Por´cze nierdzewne:
- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykoƒczenie
antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Powierzchnia wykoƒczona w technologii szlifowania
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza
higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by
gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne
obcià˝enie u˝ytkownika: 125 kg
- W komplecie Êruby nierdzewne do monta˝u na Êcianie pe∏nej
Por´cze bia∏e:
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podk∏adem
epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowo-cynkowy
zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza
higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by
gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne
obcià˝enie u˝ytkownika: 125 kg
- W komplecie Êruby i estetyczne zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
WC, stanowiska natryskowe, wanny

Por´cze nierdzewne:
- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykoƒczenie
antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Powierzchnia wykoƒczona w technologii szlifowania
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza
higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by
gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne
obcià˝enie u˝ytkownika: 125 kg
- W komplecie Êruby nierdzewne do monta˝u na Êcianie pe∏nej
Por´cze bia∏e:
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podk∏adem
epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowo-cynkowy
zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza
higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by
gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 125 kg
- W komplecie Êruby i estetyczne zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych WC,
stanowiska natryskowe, wanny
Por´cze nierdzewne:
- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykoƒczenie
antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Powierzchnia wykoƒczona w technologii szlifowania
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza
higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by
gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne
obcià˝enie u˝ytkownika: 125 kg
- W komplecie Êruby nierdzewne do monta˝u na Êcianie pe∏nej
Por´cze bia∏e:
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podk∏adem
epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowo-cynkowy
zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza
higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by
gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 2 mm przyspawane w technologii TIG zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 125 kg
- W komplecie Êruby i estetyczne zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych,
stanowiska natryskowe, wanny
Por´cze nierdzewne:
- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykoƒczenie
antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Powierzchnia wykoƒczona w technologii szlifowania
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza
higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by
gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne
obcià˝enie u˝ytkownika: 125 kg
- W komplecie Êruby nierdzewne do monta˝u na Êcianie pe∏nej

PRESTO DL 400 SE

Por´cze bia∏e:
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podk∏adem
epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowo-cynkowy
zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza
higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by
gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 2 mm przyspawane w technologii TIG zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne obcià˝enie u˝ytkownika: 125 kg
- W komplecie Êruby i estetyczne zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
WC, umywalki
Por´cze nierdzewne:
- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykoƒczenie
antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Powierzchnia wykoƒczona w technologii szlifowania
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza
higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by
gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne
obcià˝enie u˝ytkownika: 125 kg
- W komplecie Êruby nierdzewne do monta˝u na Êcianie pe∏nej
Por´cze bia∏e:
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podk∏adem
epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowo-cynkowy
zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza
higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by
gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne
obcià˝enie u˝ytkownika: 125 kg
- W komplecie Êruby i estetyczne zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
Uwaga: na zamówienie por´cze równie˝ w wymiarach 50x80, 60x80, 70x80 cm
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC
Por´cze nierdzewne:
- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykoƒczenie
antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Powierzchnia wykoƒczona w technologii szlifowania
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza
higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by
gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne
obcià˝enie u˝ytkownika: 125 kg
- W komplecie Êruby nierdzewne do monta˝u na Êcianie pe∏nej
Por´cze bia∏e:
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podk∏adem
epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowo-cynkowy
zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza
higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by
gromadziç si´ brud)
- Bezgwintowe rozety gruboÊci 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Pewny, dziewi´ciopunktowy monta˝ rozet
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne
obcià˝enie u˝ytkownika: 125 kg
- W komplecie Êruby i estetyczne zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC
(opcjonalny stela˝ do Êcian G-K nr 81741 rys. obok)
Por´cze nierdzewne:
- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykoƒczenie
antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Powierzchnia wykoƒczona w technologii szlifowania
- Stopa mocujàca gruboÊci 3 mm
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza
higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by
gromadziç si´ brud)
- SzeÊciopunktowy monta˝ stopy mocujàcej i spawy wykonane w technologii
TIG zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne
obcià˝enie u˝ytkownika: 125 kg
- W komplecie Êruby nierdzewne do monta˝u na Êcianie pe∏nej
Por´cze bia∏e:
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podk∏adem
epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowo-cynkowy
zapewniajà bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza
higiena ni˝ w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by
gromadziç si´ brud)
- Stopa mocujàca gruboÊci 4 mm
- SzeÊciopunktowy monta˝ stopy mocujàcej i spawy wykonane w technologii
TIG zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne
obcià˝enie u˝ytkownika: 125 kg
- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
Uwaga: na zamówienie por´cze uchylne równie˝ w d∏ugoÊci 40, 50, 70 cm
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC
(opcjonalny stela˝ do Êcian G-K nr 81741 rys. obok)
Por´cze nierdzewne:
- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykoƒczenie
antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Powierzchnia wykoƒczona w technologii szlifowania
- Stopa mocujàca gruboÊci 3 mm
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza higiena ni˝
w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- SzeÊciopunktowy monta˝ stopy mocujàcej i spawy wykonane w technologii TIG
zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Mechanizm regulacji si∏y podnoszenia / opuszczania por´czy
- Nieopadajàce rami´ – pozostaje w pozycji ustawionej przez u˝ytkownika
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne obcià˝enie
u˝ytkownika: 125 kg
- W komplecie Êruby nierdzewne do monta˝u na Êcianie pe∏nej
Por´cze bia∏e:
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podk∏adem
epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowo-cynkowy zapewniajà
bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza higiena ni˝
w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Stopa mocujàca gruboÊci 4 mm
- SzeÊciopunktowy monta˝ stopy mocujàcej i spawy wykonane w technologii TIG
zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Mechanizm regulacji si∏y podnoszenia / opuszczania por´czy
- Nieopadajàce rami´ – pozostaje w pozycji ustawionej przez u˝ytkownika
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne obcià˝enie
u˝ytkownika: 125 kg
- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
Uwaga: na zamówienie por´cze uchylne równie˝ w d∏ugoÊci 40, 50, 70 cm
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na Êcianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC
Por´cze nierdzewne:
- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykoƒczenie
antypoÊlizgowe zapewnia pewny uchwyt przy ∏atwym sprzàtaniu
- Powierzchnia wykoƒczona w technologii szlifowania
- Stopa mocujàca gruboÊci 4 mm
- Wspornik ramienia wykonany ze stali o gruboÊci Êciany 2 mm
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza higiena ni˝
w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- SzeÊciopunktowy monta˝ stopy mocujàcej i spawy wykonane w technologii TIG
zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Mechanizm regulacji si∏y podnoszenia / opuszczania por´czy
- Nieopadajàce rami´ – pozostaje w pozycji ustawionej przez u˝ytkownika
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne obcià˝enie
u˝ytkownika: 125 kg
- W komplecie Êruby nierdzewne do monta˝u na Êcianie pe∏nej
Por´cze bia∏e:
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podk∏adem
epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm, podk∏ad epoksydowo-cynkowy zapewniajà
bardzo wysokà odpornoÊç na czynniki korozyjne
- Jednorodna cz´Êç chwytna - brak ∏àczeƒ – wy˝sza wytrzyma∏oÊç i lepsza higiena ni˝
w por´czach sk∏adanych (brak rowków, w których móg∏by gromadziç si´ brud)
- Stopa mocujàca gruboÊci 5 mm
- Wspornik ramienia wykonany ze stali o gruboÊci Êciany 2 mm
- SzeÊciopunktowy monta˝ stopy mocujàcej i spawy wykonane w technologii TIG
zapewniajà znakomità wytrzyma∏oÊç
- Mechanizm regulacji si∏y podnoszenia / opuszczania por´czy
- Nieopadajàce rami´ – pozostaje w pozycji ustawionej przez u˝ytkownika
- Uchwyt testowany przy obcià˝eniu >200 kg, zalecane maksymalne obcià˝enie
u˝ytkownika: 125 kg
- W komplecie Êruby i zaÊlepki do monta˝u na Êcianie pe∏nej
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A: RN R1
- Materia∏: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, d∏ugoÊç 400 mm, wykoƒczenie
matowe
B: RK T1 regulacja wysokoÊci B: 355-530 mm
C: RK T2 regulacja wysokoÊci C: 350-460 mm
- Siedzisko antypoÊlizgowe z grubego PCV, 4 regulowane nogi aluminiowe
- Nogi zakoƒczone nak∏adkami antypoÊlizgowymi
- Maksymalne zalecane obcià˝enie u˝ytkownika: 90 kg
D: RK L
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podk∏adem epoksydowocynkowym i malowana proszkowo, gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm
- Zawiasy oraz mocowanie doÊcienne ze stali nierdzewnej
- Zwierciad∏o gruboÊci 6 mm, ty∏ tafli pokryty folià zabezpieczajàcà
- Lustro nie opadajàce, pozostaje w pozycji ustawionej przez u˝ytkownika
- Wygodny uchwyt umo˝liwiajàcy regulacj´ po∏o˝enia zwierciad∏a
- Spawy wykonane w technologii TIG zapewniajà d∏ugotrwa∏e u˝ytkowanie
- W komplecie Êruby do monta˝u na Êcianie pe∏nej
E: RK 20 Z
- Materia∏: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podk∏adem epoksydowocynkowym i malowana proszkowo, gruba pow∏oka lakiernicza >120 µm
- Dziesi´ciopunktowy monta˝ zawiesia, w komplecie wspornik dosufitowy
d∏ugoÊci 600 mm, montowany w gnieêdzie sufitowym
- Spawy wykonane w technologii TIG zapewniajà najwy˝szà wytrzyma∏oÊç
- W komplecie Êruby do monta˝u na Êcianie pe∏nej
- Mo˝liwoÊç wykonania uchwytu o innych rozmiarach
- Akcesoria dodatkowe: zas∏ony PCV - por. str. 19
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A: zawór PRESTO VOLTA na wod´ centralnie zmieszanà stojàcy
zasilanie: bateria litowa 6V
dioda LED sygnalizujàca s∏abà bateri´ oraz detekcj´ obecnoÊci
przy∏àcze GZ 1/2“

nr 55083

PRESTO VOLTA zasilanie 230V
zawór j.w. z transformatorem IP65

nr 55081

przeznaczenie: ∏azienki dla osób niepe∏nosprawnych, szko∏y,
przedszkola
akcesoria dodatkowe: mieszacze str. 53
B: bateria PRESTO VOLTA z mo˝liwoÊcià mieszania wody
zasilanie 230 V
zasilanie: bateria litowa 6V
dioda LED sygnalizujàca s∏abà bateri´ oraz detekcj´ obecnoÊci
przy∏àcze GZ 1/2“

nr 55211
nr 55216

przeznaczenie: ∏azienki dla osób niepe∏nosprawnych, szko∏y,
przedszkola
C: suszarka do ràk PRESTO SATIN
zasilanie: 230V
obudowa stal nierdzewna, wykoƒczenie satyna
bezdotykowa
pr´dkoÊç powietrza 11 m/s
przep∏yw powietrza 120 m3/h

nr 60358
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A: PRESTO 704
nr 63910
SOFT START - uruchamiany przez naciÊni´cie dêwigni w dowolnym kierunku
4 stopniowa regulacja wyp∏ywu wody, przy∏àcze GZ 1/2“
t∏umik uderzeƒ hydraulicznych, odpornosç na dezynfekcj´ termicznà
akcesoria dodatkowe: mieszacz PRESTO str. 53
przeznaczenie: ∏azienki dla osób niepe∏nosprawnych, szko∏y, przedszkola

uruchomienie ∏atwe dla dzieci i osób niepe∏nosprawnych

B: PRESTO 705
nr 64652
SOFT START - uruchamiany przez naciÊni´cie dêwigni w dowolnym kierunku
4 stopniowa regulacja wyp∏ywu wody, przy∏àcze GZ 1/2“
mo˝liwoÊç wymiany dêwigni na g∏owic´ przyciskowà
t∏umik uderzeƒ hydraulicznych, odpornosç na dezynfekcj´ termicznà
akcesoria dodatkowe: mieszacz PRESTO str. 53
przeznaczenie: ∏azienki dla osób niepe∏nosprawnych, szko∏y, przedszkola
C: PRESTO 7000
nr 68228
SOFT START - bateria mieszajàca uruchamiana przez naciÊni´cie dêwigni
w dowolnym kierunku
2 przy∏àcza gi´tkie nierdzewne d∏. 30 cm w komplecie z zaworami zwrotnymi
4 stopniowa regulacja wyp∏ywu wody
mo˝liwoÊç wymiany dêwigni na g∏owic´ przyciskowà
t∏umik uderzeƒ hydraulicznych, odpornosç na dezynfekcj´ termicznà
przeznaczenie: ∏azienki dla osób niepe∏nosprawnych, szko∏y, szpitale, biura,
hotele
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A: PRESTO MEDIC 1
bateria mieszajàca
uruchamiana poprzez podniesienie dêwigni
zamkni´cie wyp∏ywu wody dokonywane przez u˝ytkownika
2 przy∏àcza elastyczne PEX GW 3/8“ w komplecie
odporna na dezynfekcj´ chemicznà i termicznà

nr 60051

przeznaczenie: szpitale, ∏azienki dla osób niepe∏nosprawnych, DPS
B: PRESTO MEDIC 2
bateria mieszajàca z wyciàganà wylewkà na w´˝u elastycznym
uruchamiana poprzez podniesienie dêwigni
zamkni´cie wyp∏ywu wody dokonywane przez u˝ytkownika
2 przy∏àcza elastyczne PEX GW 3/8“ w komplecie
odporna na dezynfekcj´ chemicznà i termicznà

nr 60050

przeznaczenie: szpitale, ∏azienki dla osób niepe∏nosprawnych, DPS
C: PRESTO MEDIC 3
bateria mieszajàca
uruchamiana poprzez podniesienie dêwigni
zamkni´cie wyp∏ywu wody dokonywane przez u˝ytkownika
przy∏àcza G 1/2“
odporna na dezynfekcj´ chemicznà i termicznà
przeznaczenie: szpitale, ∏azienki dla osób niepe∏nosprawnych, DPS
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nr 60053

A: PRESTO SFR I
zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4“
max. wyp∏yw wody przy p = 3 bar 35 l/min

nr 29007

B: PRESTO SFR III
zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4“
max. wyp∏yw wody przy p = 3 bar 50 l/min

nr 29003

Uwagi ogólne do serii mieszaczy PRESTO SFR
zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odci´cie wyp∏ywu wody
goràcej w przypadku zamkni´cia dop∏ywu wody zimnej na wejÊciu.
zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejÊciach termostatu
ciÊnienia wody zimnej i ciep∏ej na wejÊciu powinny byç porównywalne!
w przypadku du˝ych ró˝nic nale˝y zastosowaç reduktor ciÊnienia.
max. temp. wody na wejÊciu: 70 C
blokada temperatury na poziomie 38 C
zalecane ciÊn. u˝ytk. min. 2 bar max. 5 bar
przeznaczenie: szko∏y, przedszkola, oÊrodki dla osób niepe∏nosprawnych
C: PRESTO THERMO 1
nr 60257
bateria termostatyczna z adapterem do dezynfekcji termicznej
antylegionella i korkiem chrom
przy∏àcza GW 3/8“, wyp∏yw 8 l/min
mo˝liwoÊç dezynfekcji termicznej 75 C
przeznaczenie: ∏azienki szpitalne, dla osób niepe∏nosprawnych, DPS
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A1: bateria natryskowa PRESTO DOUCHE
bateria natryskowa z ergonomicznym uchwytem
przeznaczenie: ∏azienki szpitalne, dla osób niepe∏nosprawnych, DPS

nr 60056

A2: bateria natryskowa PRESTO THERMO DOUCHE
bateria termostatyczna z ergonomicznym uchwytem i z adapterem
do dezynfekcji termicznej antylegionella
przeznaczenie: ∏azienki szpitalne, dla osób niepe∏nosprawnych, DPS

nr 60258

B1: s∏uchawka z drà˝kiem PRESTO
nr 60255
zestaw zawierajàcy s∏uchawk´ natryskowà (kolor bia∏y) z systemem
∏atwego usuwania kamienia oraz wà˝ gi´tki 150 cm i drà˝ek (kolor chrom)
przeznaczenie: kabiny natryskowe, do ∏àczenia z bateriami nr 60056 i 60258
B2: s∏uchawka PRESTO START/STOP
s∏uchawka natryskowa ergonomiczna o powi´kszonej Êrednicy ( 100 mm)
z przyciskiem START/STOP
przeznaczenie: kabiny natryskowe dla osób niepe∏nosprawnych

nr 60320

C: zestaw bidetowy PRESTO COLONO
pistolet natryskowy z przyciskiem START/STOP oraz wà˝ gi´tki 150 cm
do ∏àczenia z bateriami nr 60056 i 60258
zastosowanie: bidety, umywalki dla osób niepe∏nosprawnych

nr 39207

D: panel z termostatem PRESTOTEM
PRESTOTEM electronic, bateria termostatyczna
zasilanie
górne nr 88522, dolne nr 88526
monta˝ natynkowy bez potrzeby kucia w Êcianie
panel z profilu ALU 2,2 mm malowany proszkowo, kolor RAL 7035 (kolor aluminium)
wylewka antyosadowa z regulowanym kàtem wyp∏ywu oraz s∏uchawka natryskowa
prze∏àcznik wylewka górna/s∏uchawka, mo˝liwoÊç blokady nastawy wylewki
w komplecie zawór odcinajàcy, filtr, pó∏ka na myd∏o
przeznaczenie: ∏azienki szpitalne, dla osób niepe∏nosprawnych, DPS
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A: zestaw ciÊnieniowy WC PRESTO PNEUMAT S
nr 14260
zestaw sp∏ukujàcy podtynkowy zawierajàcy
1/ popychacz TC do Êciany o gruboÊci E = 15-200 mm
2/ automat sp∏ukujàcy PRESTO S oraz przewód impulsowy do ∏àczenia
popychacza z zaworem i rura PCV 647 x 527 mm
zasilanie GZ 3/4“
uruchamiany przez naciÊni´cie przycisku
jednorazowy wyp∏yw wody regulowany 6-9 l
przystosowany do rury spustowej o Êrednicy 32 mm
zestaw wyposa˝ony w system antyblokadowy S uniemo˝liwiajàcy ciàg∏y
wyp∏yw wody do muszli
akcesoria dodatkowe: nierdzewne p∏yty maskujàce 250 x 180 mm i 250
x 350 mm do mocowania popychacza i zaÊlepienia wn´ki z zaworem
zaleta: mo˝liwoÊç ergonomicznego monta˝u przycisku sp∏ukujàcego
przeznaczenie: toalety publiczne dla osób niepe∏nosprawnych
B: Por´cz pisuarowa z przegrodà ERGOPLUS RN PIS
lita stal nierdzewna INOX 304 18/10, kwasoodporna
w komplecie ze Êrubami nierdzewnymi,
Êrednica rury 25 mm,
gruboÊç materia∏u 1,5 mm
konstrukcja niet∏ukàca
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Uwagi ogólne dotyczàce monta˝u i konserwacji
Por´cze wykonane z stali nierdzewnej zachowujà w∏aÊciwoÊci antykorozyjne podczas ca∏ego
okresu ich eksploatacji w klasie odpornoÊci w∏aÊciwej dla stali nierdzewnej 304 (18/10).
W celu zachowania ich estetyki, zalecane jest czyszczenie mi´kkà szmatkà wy∏àcznie wodà
z myd∏em lub Êrodkami przeznaczonymi specjalnie do powierzchni ze stali nierdzewnej,
pochodzàcymi od renomowanych producentów. Jak w przypadku ka˝dego wyrobu
wyprodukowanego ze stali nierdzewnej 304, u˝ycie innych Êrodków (chlor, kwas solny, bromki,
jodyny itp.) zw∏aszcza st´˝onych, mo˝e spowodowaç odbarwienia powierzchni czyszczonej
lub w skrajnych sytuacjach doprowadziç do pojawienia si´ Êladów korozji.
Por´cze malowane proszkowo winny byç czyszczone wy∏àcznie mi´kkà szmatkà z u˝yciem
wody z myd∏em. Stosowanie ostrych przedmiotów lub nieodpowiednich Êrodków do
czyszczenia mo˝e spowodowaç uszkodzenie pow∏oki lakierniczej.
Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na prawid∏owy monta˝ por´czy. Uchwyty spe∏nià swojà
funkcj´ wy∏àcznie, gdy b´dà prawid∏owo przymocowane do pod∏o˝a. Konieczne jest
wykorzystanie wszystkich otworów monta˝owych i maksymalnie dokr´cenie wszystkie Êrub,
uprzednio sprawdzajàc rodzaj i stan pod∏o˝a.

Je˝eli zakupili Paƒstwo por´cze wyposa˝one w Êruby mocujàce, prosz´ pami´taç, ˝e sà one
przeznaczone do pod∏o˝a betonowego lub ceg∏y pe∏nej. W przypadku innego rodzaju
pod∏o˝a, nale˝y u˝yç Êrub w∏aÊciwych do tego rodzaju pod∏o˝a, ewentualnie dodatkowo
specjalnych stela˝y monta˝owych.
Wytrzyma∏oÊç por´czy uzale˝niona jest od prawid∏owego zamocowania oraz w∏aÊciwoÊci
pod∏o˝a. Przed monta˝em nale˝y upewniç si´, ˝e pod∏o˝e jest dobrej jakoÊci (zgodnej z
w∏aÊciwymi normami), nie kruszy si´, nie ma nierównoÊci, sp´kaƒ, ubytków itp., a rozety i
podstawy mocujàce por´czy przylegajà do niego ca∏à powierzchnià.
Testy wytrzyma∏oÊciowe por´czy i siedzisk przeprowadzone zosta∏y na próbkach
przymocowanych do p∏yty testowej wykonanej z metalu. W warunkach normalnej eksploatacji
nale˝y przestrzegaç zalecanych ograniczeƒ wagowych podanych przy ka˝dym typie por´czy
i zwróciç szczególnà uwag´ na prawid∏owà jakoÊç pod∏o˝a oraz monta˝u. Wadliwe pod∏o˝e
lub nieprawid∏owy monta˝ mogà skutkowaç wyrwaniem Êrub mocujàcych ze Êciany, co niesie
niebezpieczeƒstwo dla u˝ytkownika.
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