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Unica® ’Comfort –
Para maior segurança e conforto
na casa de banho

Unica ® ’Comfort Rampas de chuveiro

Rampas de chuveiro Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort
com o chuveiro de mão Raindance Select S 120 e a haste do chuveiro
Unica ’Comfort de 1,10 m, do lado esquerdo, puxador, superfície de
apoio amovível e suporte adicional
# 26324, - 000, -400
# 26325, - 000, -400 EcoSmart

Rampas de chuveiro Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort
com o chuveiro de mão Raindance Select S 120 e a haste do chuveiro
Unica ’Comfort de 1,10 m, do lado direito, puxador, superfície de apoio
amovível e suporte adicional
# 26326, - 000, -400
# 26327, - 000, -400 EcoSmart

Rampas de chuveiro Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort
com o chuveiro de mão Raindance Select S 120 e a haste do chuveiro
Unica ’Comfort de 0,65 m
# 26320, - 000, -400
# 26321, - 000, -400 EcoSmart

Rampas de chuveiro Raindance ® Select S 120/Unica ® ’Comfort
com o chuveiro de mão Raindance Select S 120 e a haste do chuveiro
Unica ’Comfort de 0,90 m
# 26322, - 000, -400
# 26323, - 000, -400 EcoSmart

Rampa de chuveiro Unica ® ’Comfort, puxador, apoio dos pés

Rampa de chuveiro Unica ® ’Comfort
1,10 m, do lado esquerdo, puxador, superfície de
apoio amovível e suporte adicional
# 26403, -400

Rampa de chuveiro Unica ® ’Comfort
0,65 m
# 26401, - 000

Rampa de chuveiro Unica ® ’Comfort
1,10 m, do lado direito, puxador, superfície de apoio
amovível e suporte adicional
# 26404, -400

Rampa de chuveiro Unica ® ’Comfort
0,90 m
# 26402, - 000

Puxador Comfort
com porta objetos amovível e suporte do lado direito
ou esquerdo
# 26328, -400

Apoio dos pés Comfort
em metal, com revestimento em plástico
antiderrapante
# 26329, - 000

Unica ® ’Comfort – Apoio seguro graças à elevada resistência à tração
Certificado pela TÜV
A gama Unica ’Comfort oferece muito conforto e segurança no casa de banho. As robustas rampas
de chuveiro dispõem de uma elevada resistência à tração até 2.000 N, podendo ser usadas como
pega. Graças à barra em latão cromada de 25 mm de espessura e aos apoios de parede resistentes
em metal consegue-se garantir um apoio firme e seguro.

Rampas de chuveiro robusta como talento polivalente
Além da utilidade como pega, as rampas de chuveiro da linha
Unica ’Comfort oferecem muitas outras vantagens:
•

Operação simples devido às corrediças autoblocantes

•

Mudança confortável entre tipos de jato com a tecla Select

•

Inclinação contínua do fixador de chuveiro até 90°

Devido ao seu amplo espectro de produtos para todas as gerações,
a gama oferece uma solução eficiente e adequada a cada quarto de
banho. Os materiais robustos e resistentes são também uma mais
valia na negociação de projetos, sobretudo para hotéis.

Unica ® ’Comfort – Mais espaço no banho
•

Combinação de porta objetos, puxador e suporte para uma solução compacta na casa
de banho

•

Porta objetos amovível em plástico branco
resistente oferece espaço suficiente para
todo o tipo de utensílios de duche

•

O suporte pode ser montado no lado direito
ou esquerdo ‒ para uma liberdade de movimentos e opções de aplicação ainda maior

•

As rampas de chuveiro e os puxadores são
as mais adequadas mesmo para a banheira

Apoio dos pés
Seja para lavar os pés ou depilar as pernas, o apoio dos pés Comfort acompanha-o na rotina diária. O fundo antiderrapante em
plástico oferece um apoio seguro e estável. Graças aos apoios robustos em metal, o apoio dos pés certificado pela TÜV está fixado
na parede, permitindo um apoio seguro.

Rampas de chuveiro Unica ® ’Comfort
Apoios de parede
Fabricados em metal, para
um apoio seguro

Puxador
A rampa de chuveiro também pode
ser usada como pega, certificada
pela TÜV

Suporte adicional
Amovível, diferentes opções de
posicionamento do chuveiro de
mão, ideal para sentar no duche

Tubo flexível
Com pivot do lado do chuveiro para evitar
a torção incómoda do tubo flexível

Porta objetos
Em plástico resistente, amovível para
facilitar a limpeza – para pousar confortavelmente utensílios de duche
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Operação ergonómica
Possibilidade de inclinação do suporte
em 90°, corrediça em metal autoblocante
e robusta para uma operação simples

