Inox

Materiał używany do produkcji poręczy ERGOPLUS INOX to stal nierdzewna 304 , zwana stalą chirurgiczną z racji jej szerokiego zastosowania
w wyrobach medycznych (m.in. narzędzia chirurgiczne). Nazwa “inox” pochodzi od słowa “inoxidable” - nie utleniający się. Typ 304 jest stalą
austenityczną, o niskiej zawartości węgla 18/10 chromowo-niklową. Zapewnia odporność na korozję oraz działanie rozcieńczonych kwasów,
a dzięki swym właściwościom fizykochemicznym, ogranicza również rozwój bakterii na swojej powierzchni - stąd znajduje szerokie zastosowanie
m.in. w przemyśle spożywczym i medycznym. Inox jest materiałem w pełni odzyskiwalnym, nie zanieczyszcza środowiska.

Zastosowanie

Estetyka i Higiena

Poręcze ERGOPLUS INOX przeznaczone są do zastosowań
profesjonalnych w obiektach ogólnodostępnych o intensywnej
eksploatacji: szpitale, domy pomocy społecznej, hospicja,
stacje benzynowe, toalety w zakładach karnych, aresztach,
supermarketach, pływalniach, hotelach, fabrykach itp.

Łączenia

Seria ERGOPLUS Inox wykończona jest jako półpołysk. Taka
obróbka powierzchni zapewnia dobry chwyt, w przeciwieństwie
do poręczy polerowanych z wykończeniem typu wysoki połysk.
Poręcz polerowana ma powierzchnię śliską, co w przypadku
wilgotnej lub namydlonej dłoni utrudnia bezpieczny chwyt.
Barwa stali uzyskana dzięki obróbce typu półpołysk doskonale
komponuje się z nowoczesną estetyką projektowanych wnętrz.

Osłony ERGOCLICK

Solidne podstawy mocujące

Minimalizacja ilości łączeń elementów poręczy ogranicza
miejsca namnażania bakterii.

Ukryte spawy większości elementów poręczy oraz osłony
na rozety podkreślają estetykę pomieszczeń wyposażonych
w poręcze ERGOPLUS INOX. ERGOCLICK: osłony
ochronne grubości 1 mm są mocowane na zatrzaski
z mimośrodem, pozwalającym na estetyczne zamaskowanie
nierówności podłoża oraz łatwą konserwację.

Śruby mocujące poręczy łukowych posiadają łby płaskie
i ukryte są całkowicie w podstawie mocującej grubości
4 mm - brak wystających elementów ułatwia sprzątanie.

Komfort chwytu

Seria ERGOPLUS INOX produkowana jest z rury o średnicy
32 mm, będącej optymalnym wymiarem w zastosowaniach
do celów pomocowych i rehabilitacyjnych.
Osoby starsze lub niepełnosprawne posiadają ograniczoną
zdolność chwytną dłoni i mają problemy z precyzyjnym
chwytaniem przedmiotów, dlatego poręcz nie może przylegać
zbyt blisko ściany - odpowiedni dystans pomiędzy wewnętrzną
krawędzią poręczy ERGOPLUS INOX a ścianą umożliwia
komfortowy i ergonomiczny uchwyt bez konieczności
precyzyjnego manipulowania.

Precyzyjne łuki

Łuki poręczy gięte są z użyciem centrownika z wygładzaczem,
dzięki czemu zachowany zostaje estetyczny kształt łuku
i jednakowa grubość ściany poręczy we wszystkich miejscach.

ERGOSOFT - nieopadające ramię
Poręcze uchylne posiadają mechanizm sprzęgłowy
umożliwiający regulację siły podnoszenia/opuszczania ramienia.
Ramię nie opada, lecz pozostaje w pozycji ustawionej przez
użytkownika.

Antypoślizg

Antypoślizgowa powierzchnia ogranicza niedogodności
związane z poślizgiem dłoni, występujące często w przypadku
wyrobów polerowanych.

Wygoda montażu
Dla ułatwienia montażu poręcze ERGOPLUS INOX dostarczane
są z kompletem odpowiednich śrub do ściany pełnej.

Bezpieczeństwo
Spawy TIG

Połączenia są wykonywane spawami w technologii TIG, polegającej na przetopieniu materiału bez dodawania innych składników,
zapewniającej wyjątkową wytrzymałość.

Wytrzymałość - testy do 300 kg

Poręcz wytrzyma takie obciążenie, jakie zniesie jej najsłabszy punkt. W poręczach ERGOPLUS INOX rozety mocujące nie są nakręcane
na gwint uchwytu, lecz przyspawane, również uchwyty na całej długości wykonywane są z jednego odcinka rury. Eliminując połączenia
gwintowane lub nasuwane, uzyskujemy znakomitą wytrzymałość poręczy.
Poręcze testowane są przy obciążeniu powyżej 220 kg, a siedziska natryskowe przy obciążeniu 300 kg.

Masywne materiały 1,2 - 4 mm

Grubość materiału poręczy ERGOPLUS INOX wynosi w zależności od miejsca i modelu 1,2 mm - 4 mm. Podstawy mocujące poręczy
uchylnych mają grubość 4 mm, pozwalającą na całkowite schowanie łbów śrub. Szczególną wagę przywiązujemy do zapewnienia
prawidłowego montażu, dlatego produkty ERGOPLUS posiadają od 6 do 12 punktów mocujących.

Gwarancja

Certyfikaty

Poręcze ERGOPLUS INOX posiadają 12-letnią gwarancję prawidłowego
stanu materiału. Jednak z uwagi na właściwości fizykochemiczne stali
nierdzewnej, z której są wykonane, prawidłowo konserwowane pozostają
w stanie niezmienionym przez cały okres ich eksploatacji.

Poręcze ERGOPLUS INOX oznakowane są znakiem CE, posiadają
atest higieniczny PZH.

Zamówienia specjalne

Jako producent możemy wykonać na Państwa życzenie poręcze w innych rozmiarach.
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych WC, stanowiska natryskowe, wanny, drzwi wejściowe
do pomieszczeń
(opcjonalny stelaż do ścian G-K nr 81741 rys. obok)

- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm,
wykończenie antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy
łatwym sprzątaniu

- Standardowe wykończenie powierzchni półpołysk, wykończenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu
dodać końcówkę "/SAT"
- Śruby mocujące ukryte pod maskownicą grubości 1 mm

- Jednorodna cząść chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość
i lepsza higiena niż w poręczach składanych (brak rowków,
w których mógłby gromadzić się brud)
- Bezgwintowe rozety grubości 1,2 mm z wzmacniającym
przetłoczeniem przyspawane w technologii TIG zapewniają
znakomitą wytrzymałość
- Uchwyt testowany przy obciążeniu >200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby Inox do montażu na ścianie pełnej
- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych WC, stanowiska natryskowe, wanny

- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm,
wykończenie antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy
łatwym sprzątaniu

- Standardowe wykończenie powierzchni półpołysk, wykończenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu
dodaś końcówkÍ "/SAT"
- Śruby mocujące ukryte pod maskownicą grubości 1 mm

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Bezgwintowe rozety grubości 1,2 mm z wzmacniającym
przetłoczeniem przyspawane w technologii TIG zapewniają
znakomitą wytrzymałość
- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet

- Uchwyt testowany przy obciążeniu >200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby Inox do montażu na ścianie pełnej
- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych
WC, stanowiska natryskowe, wanny

- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm,
wykończenie antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy
łatwym sprzątaniu

- Standardowe wykończenie powierzchni półpołysk, wykończenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu
dodaś końcówkÍ "/SAT"
- Śruby mocujące ukryte pod maskownicą grubości 1 mm

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość
i lepsza higiena niż w poręczach składanych (brak rowków,
w których mógłby gromadzić się brud)
- Bezgwintowe rozety grubości 1,2 mm z wzmacniającym
przetłoczeniem przyspawane w technologii TIG zapewniają
znakomitą wytrzymałość
- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet

- Uchwyt testowany przy obciążeniu >200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby Inox do montażu na ścianie pełnej
- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie
Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych
stanowiska natryskowe, wanny
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm,
wykończenie antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy
łatwym sprzątaniu

- Standardowe wykończenie powierzchni półpołysk, wykończenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu
dodać końcówkÍ "/SAT"

- Śruby mocujące ukryte pod maskownicą grubości 1 mm

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych (brak
rowków, w których mógłby gromadzić się brud)
- Bezgwintowe rozety grubości 1,2 mm z wzmacniającym
przetłoczeniem przyspawane w technologii TIG zapewniają
znakomitą wytrzymałość
- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet

- Uchwyt testowany przy obciążeniu >200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby Inox do montażu na ścianie pełnej
- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm,
wykończenie antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy
łatwym sprzątaniu

- Standardowe wykończenie powierzchni półpołysk,
wykończenie powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu
produktu dodaś końcówkę "/SAT"
- Śruby mocujące ukryte pod maskownicą grubości 1 mm

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Bezgwintowe rozety grubości 1,2 mm z wzmacniającym
przetłoczeniem przyspawane w technologii TIG zapewniają
znakomitą wytrzymałość
- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet

- Uchwyt testowany przy obciążeniu >200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby Inox do montażu na ścianie pełnej
- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm,
wykończenie antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy
łatwym sprzątaniu
- Standardowe wykończenie powierzchni półpołysk,
wykończenie powierzchni matowe na zamówienie do symbolu produktu dodaś końcówkę "/SAT"

- Śruby mocujące ukryte pod maskownicą grubości 1 mm

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Bezgwintowe rozety grubości 1,2 mm z wzmacniającym
przetłoczeniem przyspawane w technologii TIG zapewniają
znakomitą wytrzymałość
- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet

- Uchwyt testowany przy obciążeniu >200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby Inox do montażu na ścianie pełnej
- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm,
wykończenie antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt
przy łatwym sprzątaniu
- Standardowe wykończenie powierzchni półpołysk,
wykończenie powierzchni matowe na zamówienie do symbolu produktu dodaś końcówkę "/SAT"

- Śruby mocujĄce ukryte pod maskownicą grubości 1 mm

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Bezgwintowe rozety grubości 1,2 mm z wzmacniającym
przetłoczeniem przyspawane w technologii TIG zapewniają
znakomitą wytrzymałość
- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet

- Uchwyt testowany przy obciążeniu >200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby Inox do montażu na ścianie pełnej
- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm,
wykończenie antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt
przy łatwym sprzątaniu

- Standardowe wykończenie powierzchni półpołysk, wykończenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu
dodać końcówkę "/SAT"
-Śruby mocujące całkowicie wpuszczane w grubą stopę
mocującą (4 mm)

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość
i lepsza higiena niż w poręczach składanych (brak rowków,
w których mógłby gromadzić się brud)

- Sześciopunktowy montaż podstawy mocującej i spawy wykonane
w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Na zamówienie inne długości uchwytu

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby Inox do montażu na ścianie pełnej

- Gwarancja 12 lat

12

Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych
umywalki, WC
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm,
wykończenie antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy
łatwym sprzątaniu

- Standardowe wykończenie powierzchni półpołysk, wykończenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu
dodać końcówkę "/SAT"

- Śruby mocujące całkowicie wpuszczane w grubą stopę
mocującą (4 mm)

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość
i lepsza higiena niż w poręczach składanych (brak rowków,
w których mógłby gromadzić się brud)

- Sześciopunktowy montaż podstawy mocującej i spawy
wykonane w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Mechanizm regulacji siły podnoszenia / opuszczania poręczy

- Nieopadające ramię - pozostaje w pozycji ustawionej przez
użytkownika
- Wygodny haczyk na papier toaletowy

- Na zamówienie inne długości uchwytu

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby Inox do montażu na ścianie pełnej

- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych
WC

- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm,
wykończenie antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy
łatwym sprzątaniu

- Standardowe wykończenie powierzchni półpołysk, wykończenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu
dodać końcówkę "/SAT"
- Śruby mocujące całkowicie wpuszczane w grubą stopę
mocującą (4 mm)

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Sześciopunktowy montaż podstawy mocującej i spawy
wykonane w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Mechanizm regulacji siły podnoszenia / opuszczania poręczy

- Nieopadające ramię - pozostaje w pozycji ustawionej przez
użytkownika
- Wygodny haczyk na papier toaletowy

- Na zamówienie inne długości uchwytu

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby Inox do montażu na ścianie pełnej

- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych
WC

- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm,
wykończenie antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy
łatwym sprzątaniu

- Standardowe wykończenie powierzchni półpołysk, wykończenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu
dodać końcówkę "/SAT"
- Śruby mocujące całkowicie wpuszczane w grubą stopę
mocującą (4 mm)

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Sześciopunktowy montaż podstawy mocującej i spawy
wykonane w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Mechanizm regulacji siły podnoszenia / opuszczania poręczy

- Nieopadające ramię - pozostaje w pozycji ustawionej przez
użytkownika
- Wspornik ramienia wykonany ze stali grubości 2 mm
- Na zamówienie inne długości uchwytu

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby Inox do montażu na powierzchni betonowej

- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok siedzisk natryskowych

- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 32 mm,
wykończenie antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy
łatwym sprzątaniu
- Standardowe wykończenie powierzchni półpołysk,
wykończenie powierzchni matowe na zamówienie do symbolu produktu dodać końcówkę "/SAT"

- Śruby mocujące całkowicie wpuszczane w grubą stopę
mocującą (4 mm)

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Sześciopunktowy montaż podstawy mocującej i spawy
wykonane w technologii TIG zapewniają znakomitą
wytrzymałość

- Mechanizm regulacji siły podnoszenia / opuszczania poręczy

- Nieopadające ramię - pozostaje w pozycji ustawionej przez
użytkownika
- Na zamówienie inne długości uchwytu

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby Inox do montażu na ścianie pełnej

- Gwarancja 12 lat
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Zastosowanie

do instalowania pod natryskami
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm,
wykończenie antypoślizgowe

- Standardowe wykończenie powierzchni półpołysk, wykończenie
powierzchni matowe na zamówienie - do symbolu produktu
dodać końcówkę "/SAT"
- Śruby mocujące całkowicie wpuszczane w grubą stopę
mocującą (4 mm)

- Komfortowy wymiar siedzenia pokrytego “ciepłym” polimerem
grubości 4 mm

- Dwunstopunktowy montaż podstaw mocujących i spawy
wykonane w technologii TIG zapewniają najwyższą
wytrzymałość

- Możliwość podniesienia siedziska w celu zwiększenia
przestrzeni manewrowej pod natryskiem

- Mechanizm regulacji siły podnoszenia / opuszczania siedziska

- Nieopadające siedzisko - pozostaje w pozycji ustawionej
przez użytkownika

- Siedzisko testowane przy obciążeniu 300 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 180 kg

- W komplecie śruby Inox do montażu na ścianie pełnej

Akcesoria dodatkowe: polimerowe oparcie naścienne do
siedziska nr kat RKN-O, wymiary 270 x 440 mm
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Zastosowanie
do instalowania nad umywalkami przeznaczonymi dla osób ograniczonych
ruchowo
A: RN L
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykończenie
antypoślizgowe
- Standardowe wykończenie powierzchni półpołysk, wykończenie powierzchni
matowe na zamówienie - do symbolu produktu dodać końcówkę "/SAT"
- Stelaż mocujący Inox grubości 1,2 mm
- zwierciadło grubości 6 mm, tył tafli pokryty folią zabezpieczającą (model RN L)
- solidny, 3-punktowy montaż stelażu
- Lustro nieopadające, pozostaje w pozycji ustawionej przez użytkownika
- Wygodny uchwyt umożliwiający natychmiastową regulację kąta położenia
zwierciadła
- Spawy wykonane w technologii TIG zapewniają długotrwałe użytkowanie lustra
- W komplecie śruby Inox do montażu na ścianie pełnej
- Możliwość dostarczenia lustra z uchwytem po lewej stronie
B: RN S stelaż (bez lustra)
C: RN LP
- Materiał: INOX MIRROR stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk
- Odporność na wandalizm - zwierciadło nietłukące
- 4 otwory montażowe
- W komplecie śruby Inox do montażu na ścianie pełnej
D: Półka antywandal
- Materiał: INOX 304 18/10
- grubość 1,5 mm
- solidny 4-punktowy montaż do ściany
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A: RN 20 Z
Zastosowanie
do mocowania przy natryskach w celu zawieszenia zasłony prysznica
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm
- Standardowe wykończenie powierzchni półpołysk
- płyty mocujące do ściany - grubość 3 mm
- Dziesięciopunktowy montaż zawiesia, w komplecie wspornik dosufitowy
długości 600 mm, montowany w gnieździe sufitowym - możliwość skrócenia
dystansu poprzez docięcie wspornika
- Spawy wykonane w technologii TIG zapewniają najwyższą wytrzymałość
- W komplecie śruby Inox do montażu na ścianie pełnej
- Możliwość wykonania uchwytu o innych rozmiarach
- Akcesoria dodatkowe (C):
zasłona PVC L1: 90 x L2: 180 cm z zawieszkami nr kat. 60585
zasłona PVC L1: 120 x L2: 180 cm z zawieszkami nr kat. 60586

B: RN 20 P
Zastosowanie
do mocowania przy natryskach w celu zawieszenia zasłony prysznica
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm
- Standardowe wykończenie powierzchni półpołysk
- długość L = 90 cm
- płyty mocujące grubości 3 mm
- 10-punktowe mocowanie zawiesia
- Możliwość regulacji szerokości rozstawu uchwytu do + 8 cm
- Spawy wykonane w technologii TIG zapewniają najwyższą wytrzymałość
- W komplecie śruby Inox do montażu na ścianie pełnej
- Możliwość wykonania uchwytu o innych rozmiarach
C: Akcesoria dodatkowe:
zasłona PVC L1: 90 x L2: 180 cm z zawieszkami nr kat. 60585
zasłona PVC L1: 120 x L2: 180 cm z zawieszkami nr kat. 60586
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Materiał
Poręcze ERGOPLUS CLASSIC są produkowane z rury stalowej ze szwem precyzyjnym średnica 32 mm i malowane na biało
lakierem proszkowym. Gruba powłoka lakiernicza przekraczająca 120 µm oraz dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne
w postaci uprzedniej obróbki strumieniowo-ściernej i podkładu epoksydowo-cynkowego powodują, że poręcze spełniają
wymagania środowiska o agresywności korozyjnej w klasie 4 wg PN-EN 1670:2000 (niezależny protokół badań).
Zastosowanie
Poręcze ERGOPLUS CLASSIC przeznaczone są do
zastosowań w pomieszczeniach o umiarkowanej
intensywności eksploatacji oraz w łazienkach domowych.
Łączenia
Minimalizacja ilości łączeń elementów poręczy ogranicza
miejsca namnażania bakterii.
Zaślepki ochronne
Śruby montażowe zakryte są dostarczanymi w komplecie
z zaślepkami w kolorze białym, maskującymi punkty
montażowe.

Estetyka i higiena
Lakier
Gruba powłoka lakiernicza (120µm) zapewnia równomierne
wybarwienie poręczy. Mając na uwadze względy estetyczne
wyposażanych pomieszczeń, istnieje możliwość wykonania
serii poręczy w dowolnym wybranym przez klienta kolorze.
Komfort chwytu
Seria ERGOPLUS CLASSIC produkowana jest z rury
o średnicy 32 mm, będącej optymalnym wymiarem w
zastosowaniach do celów pomocowych i rehabilitacyjnych.
Osoby starsze lub niepełnosprawne posiadają ograniczoną
zdolność chwytną dłoni i mają problemy z precyzyjnym
chwytaniem przedmiotów, dlatego poręcz nie może
przylegać zbyt blisko ściany - odpowiedni dystans
pomiędzy wewnętrzną krawędzią poręczy ERGOPLUS
CLASSIC a ścianą umożliwia komfortowy i ergonomiczny
uchwyt bez konieczności precyzyjnego manipulowania.
Szeroka gama kształtów umożliwia dobór odpowiedniej
poręczy do każdego typu pomieszczenia.

Precyzyjne łuki
Łuki poręczy gięte są z użyciem centrownika
z wygładzaczem, dzięki czemu zachowany zostaje
estetyczny kształt łuku i jednakowa grubość ściany
poręczy we wszystkich miejscach.
ERGOSOFT - nieopadające ramię
Poręcze uchylne posiadają mechanizm sprzęgłowy
umożliwiający regulację siły podnoszenia/opuszczania
ramienia. Ramię nie opada, lecz pozostaje w pozycji
ustawionej przez użytkownika.

Wygoda montażu
Dla ułatwienia montażu poręcze ERGOPLUS CLASSIC
dostarczane są z kompletem odpowiednich śrub do
ściany pełnej.

Bezpieczeństwo
Spawy TIG
Połączenia są wykonywane spawami w technologii TIG, polegającej na przetopieniu materiału bez dodawania innych
składników, zapewniającej wyjątkową wytrzymałość.

Wytrzymałość - testy do 300 kg
Poręcz wytrzyma takie obciążenie, jakie zniesie jej najsłabszy punkt. W poręczach ERGOPLUS CLASSIC rozety mocujące nie
są nakręcane na gwint uchwytu, lecz przyspawane, również uchwyty na całej długości wykonywane są z jednego odcinka rury.
Eliminując połączenia gwintowane lub nasuwane, uzyskujemy znakomitą wytrzymałość poręczy.
Poręcze testowane są przy obciążeniu powyżej 200 kg, a siedziska natryskowe przy obciążeniu 300 kg.
Masywne materiały 1,5-5 mm
Grubość materiału poręczy ERGOPLUS CLASSIC wynosi w zależności od miejsca i modelu 1,5 mm - 5 mm. Podstawy
mocujące poręczy uchylnych mają grubość 4-5 mm w zależności od modelu. Szczególną wagę przywiązujemy
do zapewnienia prawidłowego montażu, dlatego produkty ERGOPLUS posiadają od 6 do 12 punktów mocujących.
Atesty i gwarancja
Poręcze ERGOPLUS CLASSIC oznakowane
są znakiem CE, posiadają atest higieniczny
PZH na powłokę lakierniczą

2-letnia gwarancja prawidłowego stanu materiału.

Zamówienia specjalne
Jako producent możemy wykonać na Państwa życzenie poręcze w innych rozmiarach.
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych
- WC, stanowiska natryskowe, wanny, drzwi wejściowe do
pomieszczeń

- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba powłoka lakiernicza 120 µm, podkład epoksydowocynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki
korozyjne

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Bezgwintowe rozety grubości 3 mm przyspawane
w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach w kabinach natryskowych,
przy wannach lub jako ciągi korytarzowe
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm,
pokryta podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana
proszkowo

- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowocynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki
korozyjne

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Bezgwintowe rozety grubości 3 mm przyspawane
w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość

- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych
- WC, stanowiska natryskowe, wanny
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm,
pokryta podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana
proszkowo

- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowocynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki
korozyjne

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Bezgwintowe rozety grubości 3 mm przyspawane
w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość

- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych
- WC, stanowiska natryskowe, wanny
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowocynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki
korozyjne

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Bezgwintowe rozety grubości 3 mm przyspawane
w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość

- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów
sanitarnych - stanowiska natryskowe, wanny
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm,
pokryta podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana
proszkowo

- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowocynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki
korozyjne

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Bezgwintowe rozety grubości 3 mm przyspawane
w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość

- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów
sanitarnych - stanowiska natryskowe, wanny
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm,
pokryta podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana
proszkowo

- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowocynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki
korozyjne

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Bezgwintowe rozety grubości 3 mm przyspawane
w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość

- Pewny, dwunastopunktowy montaż rozet

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów
sanitarnych - umywalki, WC

- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm,
pokryta podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana
proszkowo

- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowocynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki
korozyjne

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)
- Bezgwintowe rozety grubości 3 mm przyspawane
w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet
- Na zamówienie inne długości uchwytu

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych
- umywalki, WC
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowocynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki
korozyjne
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)
- Bezgwintowe rozety grubości 3 mm przyspawane
w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet
- Na zamówienie inne długości uchwytu

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej
29

Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych
- umywalki, WC
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm,
pokryta podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana
proszkowo

- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowocynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki
korozyjne

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Bezgwintowe rozety grubości 3 mm przyspawane
w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość

- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet

- Na zamówienie inne długości uchwytu

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych
- umywalki, WC
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo

- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowocynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki
korozyjne

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Sześciopunktowy montaż podstawy mocującej grubości
4 mm i spawy wykonane w technologii TIG zapewniają
znakomitą wytrzymałość
- Na zamówienie inne długości uchwytu

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych
- umywalki, WC

- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowocynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki
korozyjne

- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Sześciopunktowy montaż podstawy mocującej grubości 4 mm
i spawy wykonane w technologii TIG zapewniają znakomitą
wytrzymałość

- Mechanizm regulacji siły podnoszenia / opuszczania poręczy

- Nieopadające ramię - pozostaje w pozycji ustawionej przez
użytkownika
- Na zamówienie inne długości uchwytu

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych umywalki, WC

- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm, pokryta
podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowocynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki
korozyjne
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Sześciopunktowy montaż podstawy mocującej grubości 4 mm
i spawy wykonane w technologii TIG zapewniają znakomitą
wytrzymałość
- Mechanizm regulacji siły podnoszenia / opuszczania poręczy

- Nieopadające ramię - pozostaje w pozycji ustawionej przez
użytkownika
- Wygodny haczyk na papier toaletowy

- Na zamówienie inne długości uchwytu

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na posadzce obok przyborów
sanitarnych - umywalki, WC
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm,
pokryta podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana
proszkowo

- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowocynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki
korozyjne
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Sześciopunktowy montaż podstawy mocującej grubości
5 mm i spawy wykonane w technologii TIG zapewniają
znakomitą wytrzymałość

- wspornik ramienia wykonany ze stali grubości 2 mm

- Mechanizm regulacji siły podnoszenia / opuszczania poręczy

- Nieopadające ramię - pozostaje w pozycji ustawionej przez
użytkownika

- Na zamówienie inne długości uchwytu lub dodatkowy haczyk
na papier toaletowy

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej powierzchni betonowej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok siedzisk natryskowch
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 32 mm,
pokryta podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana
proszkowo

- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowocynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki
korozyjne
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa
wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach składanych
(brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)

- Sześciopunktowy montaż podstawy mocującej grubości
4 mm i spawy wykonane w technologii TIG zapewniają
znakomitą wytrzymałość

- Mechanizm regulacji siły podnoszenia / opuszczania poręczy

- Nieopadające ramię - pozostaje w pozycji ustawionej przez
użytkownika
- Na zamówienie inne długości uchwytu

- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 145 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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Zastosowanie

do instalowania pod natryskami

- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta
podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowocynkowy zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki
korozyjne
- Komfortowy wymiar siedzenia pokrytego “ciepłym”
polimerem grubości 4 mm

- Dwunstopunktowy montaż podstaw mocujących i spawy
wykonane w technologii TIG zapewniają najwyższą
wytrzymałość

- Mechanizm regulacji siły podnoszenia / opuszczania
siedziska

- Nieopadające siedzisko - pozostaje w pozycji ustawionej
przez użytkownika

- Siedzisko testowane przy obciążeniu 300 kg, zalecane
maksymalne obciążenie użytkownika: 180 kg

- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej

Akcesoria dodatkowe: polimerowe oparcie naścienne do
siedziska nr kat RKN-O, 270x440 mm
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Materiał
Materiał używany do produkcji poręczy ERGOPLUS INOX EKO to stal nierdzewna 304 , zwana stalą chirurgiczną z racji jej
szerokiego zastosowania w wyrobach medycznych (m.in. narzędzia chirurgiczne). Nazwa “inox” pochodzi od słowa “inoxidable”
- nie utleniający się. Typ 304 jest stalą austenityczną, dzięki swym właściwościom fizykochemicznym, ogranicza również rozwój
bakterii na swojej powierzchni. Wykończenie powierzchni: stal szczotkowana.
Poręcze ERGOPLUS CLASSIC EKO są produkowane z rury stalowej ze szwem precyzyjnym i malowane na biało w technologii
lakieru proszkowego. Gruba powłoka lakiernicza przekraczająca 120 µm oraz dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne
w postaci uprzedniej obróbki strumieniowo-ściernej i podkładu epoksydowo-cynkowego powodują, że poręcze spełniają
wymagania środowiska o agresywności korozyjnej w klasie 4 wg PN-EN 1670:2000 (niezależny protokół badań).
Zastosowanie
Poręcze ERGOPLUS serii EKO przeznaczone są do zastosowania w toaletach ogólnodostępnych oraz prywatnych, gdzie
wystarczająca będzie mniejsza średnica uchwytu i niższa maksymalna waga obciążenia.
Gama
Szeroka gama kształtów umożliwia dobór
odpowiedniej poręczy do każdego typu pomieszczenia.

Wykończenie i Higiena
Łączenia
Minimalizacja ilości łączeń elementów poręczy ogranicza
miejsca namnażania bakterii.

Mocowanie
Szczególną wagę przywiązujemy do zapewnienia
prawidłowego montażu, dlatego produkty
ERGOPLUS posiadają od 6 do 12 punktów
mocujących.

Wygoda montażu
Dla ułatwienia montażu poręcze ERGOPLUS EKO
dostarczane są z kompletem odpowiednich śrub do
ściany pełnej, a poręcze białe dodatkowo z estetycznymi
zaślepkami na łby śrub.

Precyzyjne łuki
Łuki poręczy gięte są z użyciem centrownika
z wygładzaczem, dzięki czemu zachowany zostaje
estetyczny kształt łuku i jednakowa grubość ściany
poręczy we wszystkich miejscach.
ERGOSOFT - nieopadające ramię
Poręcze uchylne posiadają mechanizm sprzęgłowy
umożliwiający regulację siły podnoszenia / opuszczania
ramienia. Ramię nie opada, lecz pozostaje w pozycji
ustawionej przez użytkownika.

Bezpieczeństwo
Spawy TIG
Połączenia są wykonywane spawami w technologii TIG, polegającej na przetopieniu materiału bez dodawania innych
składników, zapewniającej wyjątkową wytrzymałość.
Wytrzymałość - testy >200 kg
Poręcz wytrzyma takie obciążenie, jakie zniesie jej najsłabszy punkt. W poręczach ERGOPLUS ECO rozety mocujące nie
są nakręcane na gwint uchwytu, lecz przyspawane, również uchwyty na całej długości wykonywane są z jednego odcinka
rury. Eliminując połączenia gwintowane lub nasuwane, uzyskujemy znakomitą wytrzymałość poręczy.
Poręcze testowane są przy obciążeniu powyżej 200 kg.
Materiał
Grubość materiału użytego do produkcji poręczy ERGOPLUS EKO dochodzi do 5 mm.

Atesty i gwarancja
Gwarancja
Poręcze ERGOPLUS INOX EKO posiadają dwuletnią gwarancję. Jednak z uwagi na właściwości fizykochemiczne stali
nierdzewnej, z której są wykonane, prawidłowo konserwowane pozostają w stanie niezmienionym przez cały okres ich
eksploatacji. Seria ERGOPLUS CLASSIC EKO posiada roczną gwarancję.
Certyfikaty
Poręcze ERGOPLUS INOX EKO oznakowane są znakiem CE, posiadają atest higieniczny PZH.

Zamówienia secjalne
Jako producent możemy wykonać na Państwa życzenie poręcze w innych rozmiarach i kolorach.
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych - WC,
stanowiska natryskowe, wanny, drzwi wejściowe do pomieszczeń
Poręcze nierdzewne:
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykończenie
antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy łatwym sprzątaniu
- Powierzchnia wykończona w technologii szlifowania
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość i lepsza
higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których mógłby
gromadzić się brud)
- Bezgwintowe rozety grubości 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane maksymalne obciążenie
użytkownika: 125 kg
- W komplecie śruby nierdzewne do montażu na ścianie pełnej

Poręcze białe:
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podkładem
epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowo-cynkowy
zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki korozyjne
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość i lepsza
higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których mógłby
gromadzić się brud)
- Bezgwintowe rozety grubości 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane maksymalne obciążenie
użytkownika : 125 kg
- W komplecie śruby stalowe i estetyczne zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych - WC,
stanowiska natryskowe, wanny

Poręcze nierdzewne:
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykończenie
antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy łatwym sprzątaniu
- Powierzchnia wykończona w technologii szlifowania
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość
i lepsza higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których
mógłby gromadzić się brud)
- Bezgwintowe rozety grubości 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet
- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane maksymalne
obciążenie użytkownika: 125 kg
- W komplecie śruby nierdzewne do montażu na ścianie pełnej

Poręcze białe:
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta
podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowo-cynkowy
zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki korozyjne
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość
i lepsza higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których
mógłby gromadzić się brud)
- Bezgwintowe rozety grubości 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet
- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane maksymalne obciążenie użytkownika: 125 kg
- W komplecie śruby i estetyczne zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych WC, stanowiska natryskowe, wanny

Poręcze nierdzewne:
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykończenie
antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy łatwym sprzątaniu
- Powierzchnia wykończona w technologii szlifowania
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość
i lepsza higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których
mógłby gromadzić się brud)
- Bezgwintowe rozety grubości 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet
- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane maksymalne
obciążenie użytkownika: 125 kg
- W komplecie śruby nierdzewne do montażu na ścianie pełnej

Poręcze białe:
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta
podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowo-cynkowy
zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki korozyjne
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość i lepsza higiena niż w poręczach
składanych (brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)
- Bezgwintowe rozety grubości 2 mm przyspawane w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet
- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane maksymalne obciążenie użytkownika: 125 kg
- W komplecie śruby i estetyczne zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych stanowiska natryskowe, wanny

Poręcze nierdzewne:
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykończenie
antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy łatwym sprzątaniu
- Powierzchnia wykończona w technologii szlifowania
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość
i lepsza higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których
mógłby gromadzić się brud)
- Bezgwintowe rozety grubości 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet
- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane maksymalne
obciążenie użytkownika: 125 kg
- W komplecie śruby nierdzewne do montażu na ścianie pełnej

Poręcze białe:
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta
podkładem epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowo-cynkowy
zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki korozyjne
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość
i lepsza higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)
- Bezgwintowe rozety grubości 2 mm przyspawane w technologii TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet
- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane maksymalne obciążenie użytkownika: 125 kg
- W komplecie śruby i estetyczne zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych - WC,
umywalki

Poręcze nierdzewne:
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykończenie
antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy łatwym sprzątaniu
- Powierzchnia wykończona w technologii szlifowania
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość i lepsza
higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których mógłby
gromadzić się brud)
- Bezgwintowe rozety grubości 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet
- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane maksymalne
obciążenie użytkownika: 125 kg
- W komplecie śruby nierdzewne do montażu na ścianie pełnej

Poręcze białe:
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podkładem
epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowo-cynkowy
zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki korozyjne
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość i lepsza
higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których mógłby
gromadzić się brud)
- Bezgwintowe rozety grubości 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet
- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane maksymalne
obciążenie użytkownika: 125 kg
- W komplecie śruby i estetyczne zaślepki do montażu na ścianie pełnej
Uwaga: na zamówienie poręcze również w wymiarach 50x80 , 60x80, 70x80 cm
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych - umywalki,
WC

Poręcze nierdzewne:
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykończenie
antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy łatwym sprzątaniu
- Powierzchnia wykończona w technologii szlifowania
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość i lepsza
higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których mógłby
gromadzić się brud)
- Bezgwintowe rozety grubości 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet
- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane maksymalne
obciążenie użytkownika: 125 kg
- W komplecie śruby nierdzewne do montażu na ścianie pełnej

Poręcze białe:
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podkładem
epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowo-cynkowy
zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki korozyjne
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość i lepsza
higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których mógłby
gromadzić się brud)
- Bezgwintowe rozety grubości 2 mm przyspawane w technologii TIG
zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Pewny, dziewięciopunktowy montaż rozet
- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane maksymalne
obciążenie użytkownika: 125 kg
- W komplecie śruby i estetyczne zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych - umywalki, WC
Poręcze nierdzewne:
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykończenie
antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy łatwym sprzątaniu
- Powierzchnia wykończona w technologii szlifowania
- Stopa mocująca grubości 4 mm
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość i lepsza
higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których mógłby
gromadzić się brud)
- Sześciopunktowy montaż stopy mocującej i spawy wykonane w technologii
TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane maksymalne
obciążenie użytkownika: 125 kg
- W komplecie śruby nierdzewne do montażu na ścianie pełnej

Poręcze białe:
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podkładem
epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowo-cynkowy
zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki korozyjne
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość i lepsza
higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których mógłby
gromadzić się brud)
- Stopa mocująca grubości 5 mm
- Sześciopunktowy montaż stopy mocującej i spawy wykonane w technologii
TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane maksymalne
obciążenie użytkownika: 125 kg
- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych umywalki, WC

Poręcze nierdzewne:
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykończenie
antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy łatwym sprzątaniu
- Powierzchnia wykończona w technologii szlifowania
- Stopa mocująca grubości 3 mm
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość i lepsza higiena
niż w poręczach składanych (brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)
- Sześciopunktowy montaż stopy mocującej i spawy wykonane w technologii TIG
zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Mechanizm regulacji siły podnoszenia / opuszczania poręczy
- Nieopadające ramię - pozostaje w pozycji ustawionej przez użytkownika
- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane maksymalne obciążenie
użytkownika: 125 kg
- W komplecie śruby nierdzewne do montażu na ścianie pełnej

Poręcze białe:
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podkładem
epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowo-cynkowy
zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki korozyjne
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość i lepsza higiena
niż w poręczach składanych (brak rowków, w których mógłby gromadzić się brud)
- Stopa mocująca grubości 4 mm
- Sześciopunktowy montaż stopy mocującej i spawy wykonane w technologii TIG
zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Mechanizm regulacji siły podnoszenia / opuszczania poręczy
- Nieopadające ramię - pozostaje w pozycji ustawionej przez użytkownika
- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane maksymalne obciążenie
użytkownika: 125 kg
- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej
Uwaga: na zamówienie poręcze uchylne również w długości 40, 50, 70 cm
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Zastosowanie

Uchwyty montowane na ścianach obok przyborów sanitarnych umywalki, WC

Poręcze nierdzewne:
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, wykończenie
antypoślizgowe zapewnia pewny uchwyt przy łatwym sprzątaniu
- Powierzchnia wykończona w technologii szlifowania
- Stopa mocująca grubości 3 mm
- Wspornik ramienia wykonany ze stali o grubości ściany 2 mm
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość i lepsza
higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których mógłby
gromadzić się brud)
- Sześciopunktowy montaż stopy mocującej i spawy wykonane w technologii
TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Mechanizm regulacji siły podnoszenia / opuszczania poręczy
- Nieopadające ramię - pozostaje w pozycji ustawionej przez użytkownika
- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane maksymalne obciążenie
użytkownika: 125 kg
- W komplecie śruby nierdzewne do montażu na ścianie pełnej

Poręcze białe:
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podkładem
epoksydowo-cynkowym i malowana proszkowo
- Gruba powłoka lakiernicza >120 µm, podkład epoksydowo-cynkowy
zapewniają bardzo wysoką odporność na czynniki korozyjne
- Jednorodna część chwytna - brak łączeń - wyższa wytrzymałość i lepsza
higiena niż w poręczach składanych (brak rowków, w których mógłby
gromadzić się brud)
- Stopa mocująca grubości 4 mm
- Wspornik ramienia wykonany ze stali o grubości ściany 2 mm
- Sześciopunktowy montaż stopy mocującej i spawy wykonane w technologii
TIG zapewniają znakomitą wytrzymałość
- Mechanizm regulacji siły podnoszenia / opuszczania poręczy
- Nieopadające ramię - pozostaje w pozycji ustawionej przez użytkownika
- Uchwyt testowany przy obciążeniu 200 kg, zalecane maksymalne obciążenie
użytkownika: 125 kg
- W komplecie śruby i zaślepki do montażu na ścianie pełnej
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A: RNR1
- Materiał: INOX 304 18/10, antybakteryjna rura 25 mm, długość 400 mm,
wykończenie antypoślizgowe
B: RKT1 regulacja wysokości B: 355-530 mm
- Siedzisko antypoślizgowe z grubego PCV,
- 4 regulowane nogi aluminiowe
- Nogi zakończone nakładkami antypoślizgowymi
- Maksymalne zalecane obciążenie użytkownika: 90 kg

C: RK L
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podkładem epoksydowocynkowym i malowana proszkowo, gruba powłoka lakiernicza >120 µm.
- Zawiasy oraz mocowanie dościenne ze stali nierdzewnej
- Zwierciadło grubości 6 mm, tył tafli pokryty folią zabezpieczającą
- Lustro nie opadające, pozostaje w pozycji ustawionej przez użytkownika
- Wygodny uchwyt umożliwiający regulację położenia zwierciadła
- Spawy wykonane w technologii TIG zapewniają długotrwałe użytkowanie
- W komplecie śruby do montażu na ścianie pełnej

D: RK 20 Z
- Materiał: rura stalowa kalibrowana ze szwem 25 mm, pokryta podkładem epoksydowocynkowym i malowana proszkowo, gruba powłoka lakiernicza >120 µm
- Dziesięciopunktowy montaż zawiesia, w komplecie wspornik dosufitowy długości
600 mm, montowany w gnieździe sufitowym
- Spawy wykonane w technologii TIG zapewniają najwyższą wytrzymałość
- W komplecie śruby do montażu na ścianie pełnej
- Możliwość wykonania uchwytu o innych rozmiarach
- Akcesoria dodatkowe: zasłony PCV - por. str. 19
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A: zawór PRESTO VOLTA na wodę centralnie zmieszaną stojący

zasilanie: bateria litowa 6V
nr 55083
dioda LED sygnalizująca słabą baterię oraz detekcję obecności
przyłącze GZ 1/2"
PRESTO VOLTA zasilanie 230V
zawór j.w. z transformatorem IP65

nr 55081

przeznaczenie: łazienki dla osób niepełnosprawnych, szkoły, przedszkola
akcesoria dodatkowe: mieszacze str. 53

B: bateria PRESTO VOLTA z możliwością mieszania wody
zasilanie 230 V
nr 55211
zasilanie: bateria litowa 6V
nr 55216
dioda LED sygnalizująca słabą baterię oraz detekcję obecności
przyłącze GZ 1/2"

przeznaczenie: łazienki dla osób niepełnosprawnych, szkoły, przedszkola

C: suszarka do rąk PRESTO SATIN
zasilanie: 230V
obudowa stal nierdzewna, wykończenie satyna
bezdotykowa
prędkość powietrza 11 m/s
przepływ powietrza 120 m3/h

nr 60358

przeznaczenie: łazienki dla osób niepełnosprawnych
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A: PRESTO 704
nr 63910
SOFT START - uruchamiany przez naciśnięcie dźwigni w dowolnym kierunku
4 stopniowa regulacja wypływu wody
przyłącze GZ 1/2"
akcesoria dodatkowe: przedłużka 100 mm nr 70189 str. 16, mieszacze str. 53
przeznaczenie: łazienki dla osób niepełnosprawnych, szkoły, przedszkola

B: PRESTO 705
nr 64652
SOFT START - uruchamiany przez naciśnięcie dźwigni w dowolnym kierunku
4 stopniowa regulacja wypływu wody, przyłącze GZ 1/2"
możliwość wymiany dźwigni na głowicę przyciskową
akcesoria dodatkowe: mieszacze str. 53
przeznaczenie: łazienki dla osób niepełnosprawnych, szkoły, przedszkola

C: PRESTO 7000
nr 68228
SOFT START - bateria mieszająca uruchamiana przez naciúnięcie dźwigni
w dowolnym kierunku
2 przyłącza giętkie nierdzewne dł.30 cm w komplecie z zaworami zwrotnymi GZ 1/2" i filtrami
4 stopniowa regulacja wypływu wody
możliwość wymiany dźwigni na głowicę przyciskową
przeznaczenie: łazienki dla osób niepełnosprawnych, szkoły, szpitale, biura, hotele

D: PRESTO NEO DUO ścienny
15 sek 2 l/min GREEN nr 64709
7 sek 3 l/min GREEN nr 64711
7/11 sek 2 l/min GREEN S nr 64710
15 sek 3 l/min S nr 64707
uruchamiany dźwignią samopowrotną
regulowany 4 stopniowy wypływ wody
dostępna wersja dwuczasowa 7sek/11sek (7/11)
SOFT START - łatwe uruchomienie wypływu wody
PRESTOGREEN - minimalne zużycie wody
“S”- system antyblokadowy

E: PRESTO NEO DUO stojący
15 sek 2 l/min GREEN nr 64703
7 sek 3 l/min GREEN nr 64705
7/11 sek 2 l/min GREEN S nr 64704
15 sek 3 l/min S nr 64701
uruchamiany dźwignią samopowrotną
regulowany 4 stopniowy wypływ wody
SOFT START - łatwe uruchomienie wypływu wody
PRESTOGREEN - minimalne zużycie wody
“S”- system antyblokadowy
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A: PRESTO MEDIC 1
nr 75615
bateria mieszająca stojąca
uruchamiana bez kontaktu z dłonią
zamknięcie wypływu wody dokonywane przez użytkownika
uchwyt lekarski długi
manetka z funkcją EKO 50% - uzyskanie pełnego wypływu wymaga pokonania stopnia oporu
precyzyjna regulacja temperatury i wypływu
możliwość blokady maksymalnej temperatury wody ciepłej
perlator PRESTO eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody,
mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej
przyłącza PEX odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną

B: PRESTO MEDIC 2
nr 75622
bateria mieszająca stojąca, z wyciąganą wylewką na wężu elastycznym uruchamiana bez
kontaktu z dłonią
zamknięcie wypływu wody dokonywane przez użytkownika
uchwyt lekarski długi
manetka z funkcją EKO 50% - uzyskanie pełnego wypływu wymaga pokonania stopnia oporu
wylewka wyciągana na wężu elastycznym z regulacją wysięgu
precyzyjna regulacja temperatury i wypływu
możliwość blokady maksymalnej temperatury wody ciepłej
perlator PRESTO eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody,
mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej
przyłącza PEX odporne na dezynfekcę termiczną i chemiczną
model z manetką zwykłą nr 75070

C: PRESTO SANTE 6
nr 75624
bateria mieszająca stojąca
manetka z funkcją EKO 50% - uzyskanie pełnego wypływu wymaga pokonania stopnia oporu
wylewka obrotowa
precyzyjna regulacja temperatury i wypływu
możliwość blokady maksymalnej temperatury wody ciepłej
wyciągana słuchawka 2-strumieniowa
wersja bez wyciąganej słuchawki nr 75623

D: PRESTO MEDIC 3
nr 75626
bateria mieszająca ścienna uruchamiana bez kontaktu z dłonią
uchwyt lekarski długi
manetka z funkcją EKO 50% - uzyskanie pełnego wypływu wymaga pokonania stopnia oporu
wylewka obrotowa
precyzyjna regulacja temperatury i wypływu
możliwość blokady maksymalnej temperatury wody ciepłej
perlator PRESTO eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody,
mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej
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A: PRESTO SFR I
zbiorowy mieszacz termostatyczny
zasilanie: GZ 3/4ʼʼ
wyjście wody zmieszanej: GZ 3/4ʼʼ
max. wydatek przy p = 3 bar 35 l/min
(max. do 1-3 natrysków lub 1-6 umywalek PRESTO)
wymóg poprawnej pracy : wydatek minimalny 6 l/min

nr 29007

B: PRESTO SFR III
zbiorowy mieszacz termostatyczny
zasilanie: GZ 3/4ʼʼ
wyjście wody zmieszanej: GZ 3/4ʼʼ
max. wydatek przy p = 3 bar 50 l/min
(max. do 1-5 natrysków lub 1-10 umywalek PRESTO)
wymóg poprawnej pracy : wydatek minimalny 5 l/min

nr 29003

C: PRESTO THERMO 1
nr 75631
bateria termostatyczna stojąca wylewka standard h: 164 mm
zabezpieczenie antyoparzeniowe - natychmiastowe odcięcie wypływu wody w przypadku
braku zasilania wody zimnej wg normy NF EN 1111
dodatkowe zabezpieczenie antyoparzeniowe - przycisk bezpieczeństwa w głowicy
perlator PRESTO eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody,
mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej
przyłącza PEX odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną

D: PRESTO THERMO HIGH
nr 75632
bateria termostatyczna stojąca, wylewka wysoka h: 224 mm
zabezpieczenie antyoparzeniowe - natychmiastowe odcięcie wypływu wody w przypadku
braku zasilania wody zimnej wg normy NF EN 1111
dodatkowe zabezpieczenie antyoparzeniowe - przycisk bezpieczeństwa w głowicy
perlator PRESTO eliminujący obecność powietrza w strumieniu wody,
mogącego doprowadzić do powstania mgiełki wodnej
przyłącza PEX odporne na dezynfekcję termiczną i chemiczną
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A1: PRESTO DOUCHE
bateria natryskowa z ergonomicznym uchwytem
głowica ceramiczna, możliwość ograniczenia max. temperatury wody
możliwość dezynfekcji termicznej 75°C, przyłącza G 1ʻʼ

nr 75600

B: zestaw PRESTO SANTE
zestaw zawierający słuchawkę natryskową (kolor chrom) oraz
wąż giętki 175 cm, przyłącze G 1ʼʼ
do łączenia z bateriami PRESTO DOUCHE

nr 75289

D: panel PRESTOTEM THERMO
panel natryskowy z termostatem MasterMix
zasilanie górne G 1/2"
uruchamiany przez obrót pokrętła głowicy ceramicznej
temperatura regulowana przez termostat MasterMix, z możliwością blokady
montaż natynkowy bez potrzeby kucia w ścianie
szeroki panel zakrywa istniejące przyłącza
panel z profilu ALU anodyzowany
kolor aluminium
słuchawka z systemem łatwego usuwania osadu
w komplecie filtry i zawory
prosta instalacja i konserwacja - otwierana pokrywa panelu

nr 88826

A2: PRESTO THERMO DOUCHE
nr 75639
bateria termostatyczna z ergonomicznym uchwytem i adapterem
antylegionella, głowica ceramiczna, możliwość ograniczenia max. temp. wody ciepłej
możliwość dezynfekcji termicznej 75°C, przyłącza G 1ʼʼ

C: zestaw bidetowy PRESTO COLONO
pistolet natryskowy z przyciskiem START/STOP oraz wąż giętki 150 cm
przyłącze GW 1ʼʼ
do łączenia z bateriami PRESTO
zastosowanie: bidety, umywalki dla osób niepełnosprawnych
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nr 39207

nr

A: zestaw ciśnieniowy WC PRESTO PNEUMAT S
nr 14260
zestaw spłukujący podtynkowy zawierający
1/popychacz TC do ściany o grubości E = 15-200 mm
2/automat spłukujący PRESTO S oraz
przewód impulsowy do łączenia popychacza z zaworem i
rura PCV 647 x 527 mm
zasilanie G Z 3/4”
uruchamiany przez naciśnięcie przycisku
jednorazowy wypływ wody regulowany 6-9 l
przystosowany do rury spustowej o średnicy 32 mm
przyłącze GZ 1 1/4"
zestaw wyposażony w system antyblokadowy S uniemożliwiający ciągły
wypływ wody do muszli
akcesoria dodatkowe : nierdzewne płyty maskujące 250 x 180 mm
i 250 x 350 mm do mocowania popychacza i zaślepienia wnęki z zaworem
zaleta: możliwość ergonomicznego posadowienia przycisku splukującego
przeznaczenie: toalety publiczne dla osób niepełnosprawnych

B: poręczoprzegroda pisuarowa RN PIS

lita stal nierdzewna INOX 304 18/10, kwasoodporna

w komplecie ze śrubami nierdzewnymi,
średnica rury 25 mm,
grubość materiału 1,5 mm
konstrukcja nietłukąca
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Uwagi ogólne dotyczące montażu i konserwacji

Poręcze wykonane z stali nierdzewnej zachowują właściwości antykorozyjne podczas
całego okresu ich eksploatacji w klasie odporności właściwej dla stali nierdzewnej 304
(18/10). W celu zachowania ich estetyki, zalecane jest czyszczenie miękką szmatką
wyłącznie wodą z mydłem lub środkami przeznaczonymi specjalnie do powierzchni ze
stali nierdzewnej, pochodzącymi od renomowanych producentów. Jak w przypadku każdego wyrobu wyprodukowanego ze stali nierdzewnej 304, użycie innych środków (chlor,
kwas solny, bromki, jodyny itp.) zwłaszcza stężonych, może spowodować odbarwienia
powierzchni czyszczonej lub w skrajnych sytuacjach doprowadzić do pojawienia się
śladów korozji.

Poręcze malowane proszkowo winny być czyszczone wyłącznie miękką szmatką
z użyciem wody z mydłem. Stosowanie ostrych przedmiotów lub nieodpowiednich
środków do czyszczenia może spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy montaż poręczy. Uchwyty spełnią
swoją funkcję wyłącznie, gdy będą prawidłowo przymocowane do podłoża. Konieczne
jest wykorzystanie wszystkich otworów montażowych i maksymalnie dokręcenie
wszystkich śrub, uprzednio sprawdzając rodzaj podłoża.

Jeżeli zakupili Państwo poręcze wyposażone w śruby mocujące, proszę pamiętać, że
są one przeznaczone do podłoża betonowego lub cegły pełnej. W przypadku innego
rodzaju podłoża, należy użyć śrub właściwych do tego rodzaju podłoża, ewentualnie
dodatkowo specjalnych stelaży montażowych.

Wytrzymałość poręczy uzależniona jest od prawidłowego zamocowania oraz właściwości podłoża. Przed montażem należy upewnić się, że podłoże jest dobrej jakości
(zgodnej z właściwymi normami), nie kruszy się, nie ma nierówności, spękań, ubytków
itp., a rozety i podstawy mocujące poręczy przylegają do niego całą powierzchnią.
Testy wytrzymałościowe poręczy i siedzisk przeprowadzone zostały na próbkach
przymocowanych do płyty testowej wykonanej z metalu. W warunkach normalnej
eksploatacji należy przestrzegać zalecanych ograniczeń wagowych podanych przy
każdym typie poręczy i zwrócić szczególną uwagę na prawidłową jakość podłoża oraz
montażu. Wadliwe podłoże lub nieprawidłowy montaż mogą skutkować wyrwaniem
śrub mocujących ze ściany, co niesie niebezpieczeństwo dla użytkownika.

