
BANHEIRAS COM PORTA
Abra a porta para a autonomia no banho.



a banheira ideal para casas de banho pequenas

Tonga

Samoa
para pessoas com problemas de mobilidade

Capri
para os que pretendem o máximo de descanso

 A NOSSA GAMA DE PRODUTOS 

 ”FEITOS À MEDIDA”:
A gama de banheiras walk-in para idosos e pessoas com problemas de mobilidade 
da Linea Oceano é realmente grande: 3 modelos em 18 versões diferentes para 
oferecer a melhor solução baseada na dificuldade de movimento do cliente e o 
espaço disponível na casa de banho.

Todas as nossas banheiras são feitas de fibra de vidro aplicada à mão e têm uma 
superfície de gel brilhante que é uma parte integrante da estrutura. A estrutura de 
apoio é em aço inoxidável.



SISTEMA RÁPIDO 
DE DRENAGEM/ENCHIMENTO*

ESPESSURA DA PORTA: 7CM
A porta abre 180º para o exterior, 
deixando completamente exposto 
o assento interior.

ALAVANCA DE ABERTURA 
DA PORTA

A alavanca não está situada no interior, 
não havendo risco de lesões para qualquer 

pessoa que a use.

BARRA DE APOIO NA BORDA 
DA BANHEIRA
Permitem ao utilizador movimentos 
seguros e livres ao entrar 
ou sair da banheira.

VEDAÇÃO DE SILICONE
SEM EFEITO DE MEMÓRIA

A porta sela perfeitamente através 
da vedação de borracha de silicone. 

BARRA DE APOIO INTERIOR
Permitem ao utilizador movimentos 

seguros e livres ao entrar 
ou sair da banheira.

ENTRADA 
DE ÁGUA

ENCOSTO AQUECIDO*

ASSENTO ALTO E INCLINADO
Assento com 53 cm de altura.
A inclinação especial impede 
o deslizamento para a frente.

CAVIDADE PARA
A HIGIENIZAÇÃO PESSOAL

Permite a higienização 
pessoal sem ter que se levantar.

TORNEIRA NA BORDA 
E CABEÇA DE CHUVEIRO
Localizada na parte frontal da banheira, 
confortavelmente perto das pontas dos dedos.

PISO ANTIDERRAPANTE

DOBRADIÇAS
EM ZINCO FUNDIDO

CROMOTERAPIA*

KIT DE MASSAGEM
DE JATO DE AR E ÁGUA*

 CARACTERÍSTICAS

 OPCIONAL

LARGURA DA PORTA ENTRE OS 45 E OS 85 CM
Conseguindo-se uma entrada e saída 
da banheira larga, fácil e segura. *OPCIONAL

KIT DE MASSAGEM 
DE JATO DE AR E ÁGUA

CROMOTERAPIA MISTURADORA 
TERMOSTÁTICA

ENCOSTO AQUECIDO
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