Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych wolnostojący
⌀ 32 80 x 80 cm stal biała
kod produktu: S32UUWCW88SWB
kategoria: Kategorie produktów > Łazienka dla niepełnosprawnych > Uchwyty dla niepełnosprawnych

Producent: Faneco
Cena netto: 245,05 zł
Cena brutto: 264,65 zł
Kod QR:

Uchylna stojąca poręcz do ubikacji dla osób starszych i
niepełnosprawnych

Materiał: stal węglowa
Wykończenie: farba epoksydowa biała
Grubość pokrycia epoksydowego: 80µ
Kształt poręczy: łukowa
Długość poręczy: 800 mm
Wysokość poręczy: 800 mm
Wymiary: 800×112×120×220×800 mm (A/B/C/D/E na rysunku technicznym)
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Średnica rury: Ø 32
Grubość stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik)
Rodzaj łączenia elementów stalowych: spawanie TIG
Uchylanie w górę
Zabezpieczenia: progresywny system hamulcowy
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Mocowanie: do podłogi, 6-śrubowe
Średnica otworów na śruby mocujące: Ø 6,2
Śruby mocujace: 6 kołków nylonowych i 6 śrub (6×60 mm)
Wpis do rejestru wyrobów medycznych
Możliwość zamontowania na poręczy uchwytu na papier toaletowy w roli (zobacz "Do
kompletu")
Czas gwarancji: 10 lat

Miejsce montażu:
przy WC

Długi i wysoki na 80 cm, uchwyt do łazienki do WC dla niepełnosprawnych jest połączeniem
wygody i funkcjonalności. Uchwyt wykonany ze stali węglowej w kolorze białym, zamocowany
jest na kolumnie, którą przytwierdza się do podłogi. Dzięki temu cała konstrukcja jest stabilna i
bezpieczna. Tego typu rozwiązanie w szczególności sprawdza się w toaletach dla
niepełnosprawnych, w których nie można przytwierdzić poręczy uchylnej do ściany. Stopniowe
uchylanie pozwala zaoszczędzić miejsce. W komplecie kołki i śruby montażowe.

Aby osoby niepełnosprawne mogły swobodnie korzystać z łazienki i toalety, muszą zostać
wprowadzone tam pewne udogodnienia. W strefie prysznicowej powinno znaleźć się siedzisko
prysznicowe i uchwyt pod prysznic, natomiast jeśli w łazience znajduje się wanna, to
odpowiednimi akcesoriami do niej będą uchwyt do wanny oraz siedzisko do wanny.
Przy umywalce oraz przy sedesie powinno się zamontować poręcze dla niepełnosprawnych,
dzięki którym osoba niepełnosprawna będzie mogła samodzielnie skorzystać z toalety. Uchwyty
łazienkowe dla niepełnosprawnych powinny być wykonane ze stali nierdzewnej bądź węglowej.
Polecamy kupować wyłącznie uchwyty dla niepełnosprawnych z atestem PZH.
Wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych, które oferujemy w naszym sklepie posiada
niezbędne atesty bezpieczeństwa i jakości. Warto również wiedzieć, że wyposażenie toalety dla
niepełnosprawnych jest objęte niższych podatkiem VAT 8%.

Zobacz jak zaprojektować toaletę dla osób niepełnosprawnych
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