SISTEMA PCR-1020

Sistema PCR-1022 com as peças de fixação PGR-4501 e 4503

Simplicidade, estilo e inovação, a cabine de duche PCR-1020 reflete uma abordagem minimalista
no design e no método de funcionamento.
É um sistema composto maioritariamente por paineis de vidro, sem barra e com apenas duas
roldanas que vão correr, uma no vidro fixo e outra numa pequena calha Inox no chão. Deste
modo conseguimos um sistema de fácil instalação com um funcionamento suave e equilibrado,
construído em Aço Inox certificado e com um design exclusivo que certificado garante ao cliente
um produto de elevada qualidade e durabilidade.
O tirante de fixação à parede SUP-1019, vai ajudar a fixar o vidro fixo e ao mesmo tempo serve
de guia para a porta, desta maneira vai conferir mais estabilidade e rigidez a todo o conjunto.
O sistema base é composto por porta e fixo, permitindo ainda a montagem com mais um( PCR1021) ou dois vidros fixos a 90º (PCR-1022).
O método de fixar os vidros fixos pode variar, ou usa calha U ou as peças PGR-4501 e 4503.

“MINIMALISTA
E SIMPLESMENTE
GENIAL...”

© 2016 | design@afcamoes.com | V1.2

PCR-1020

PCR-1021

PCR-1022

Cabine de duche de vidro fixo + porta.
Base não incluída.

Cabine de duche de vidro fixo + porta + vidro fixo
a 90º.
Base não incluída.

Cabine de duche de vidro fixo + porta + dois vidros
fixos a 90º.
Base não incluída.

ACABAMENTO:
Aço Inox Escovado.

ACABAMENTO:
Aço Inox Escovado.

ACABAMENTO:
Aço Inox Escovado.
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