
Poręcz dla niepełnosprawnych
prosta 80cm PSP 888
• Dostępne dwie opcje wykończenia: w połysku (PSP 888) bądź w macie
(PSM 888)
• Gładkie krawędzie zapobiegające przypadkowemu zahaczeniu, skaleczeniu się
• Rozety maskujące z systemem zatrzaskowym
• Maksymalny udźwig 180 kg
• Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304
• Odporność na wilgoć, korozję, rdzę i niektóre kwasy
• Zestaw montażowy w komplecie
• Łatwe w utrzymaniu czystości
• Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
• Deklaracja zgodności CE
• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Materiał Stal kwasoodporna AISI 304/ 304L

Wykończenie Połysk (PSP 888)/ Mat (PSM 888)

Typ poręczy Prosta

Długość poręczy 800 mm

Średnica rurki Ø 32 mm

Grubość ścianki rurki 1,5 mm

Maksymalne obciążenie 180 kg

Średnica otworów Ø 7x15 mm

Ilość otworów mocujących 6

W zestawie Wkręty 6x70mm, kołki 8x65 mm

 
Poręcz prosta dla niepełnosprawnych to produkt o uniwersalnym
zastosowaniu, stanowiący kompleksowe uzupełnienie strefy umywalkowej,
prysznicowej i wc. Poręcze proste mogą być wykorzystywane nie tylko
w łazienkach, ale również wszędzie tam gdzie zachodzi taka potrzeba - o ile
strefa montażowa została odpowiednio do tego przygotowana. 
Pochwyt 888 jest wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 oraz jest dostępny
w dwóch wariantach wykończenia powierzchni (wykończenie satynowane lub
polerowane). Użyta do produkcji stal AISI304 charakteryzuje się wysoką
odpornością na rdzę, korozję oraz na niektóre kwasy. Dzięki zastosowaniu
antykorozyjnej stali uchwyty proste typu PSP/ PSM można
stosować w pomieszczeniach narażonych na wilgoć takich jak sauny,
przebieralnie basenowe czy inne miejsca użytku publicznego. 
Prezentowana poręcz prosta została przygotowana z rurki o średnicy 32 mm.
Jej długość to 800 mm, natomiast maksymalny udźwig to 180kg. Jest
przystosowana do montażu ściennego. Ponadto, jest wyposażona w rozety
maskujące z systemem zatrzaskowym, co pozwala na zamontowanie
rozet bez użycia kleju montażowego.
Aby odpowiednio przygotować łazienkę dla osób niepełnosprawnych
z wykorzystaniem poręczy zapraszamy do zapoznania się z naszym
krótkim poradnikiem.
Ważną informacją jest również to, iż do każdej poręczy jest dołączony zestaw
montażowy (w skład którego wchodzą m.in. wkręty, podkładki, kołki rozporowe,
zaślepki) oraz instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Oferowane poręcze
posiadają atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE
oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

Kod produktu:
PSP 888

https://www.makoinstal.pl/informacje-projektowe

