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AJUDAS TÉCNICAS 

EFON2320D/30 - Direita
EFON2320E/30 - Esquerda
750mm x 600mm

EFON2320D/35 - Direita
EFON2320E/35 - Esquerda
800mm x 800mm

em aço inoxidável

Apoio de sanita com fixação ao chão e parede
Em aço inox AISI 304 polido com relevos antideslizantes
Tubo Ø30 ou Ø35mm

Ajudas técnicas em inox AISI 304 polido com diâmentro 35mm,
estão de acordo com o decreto lei nº 163/2006
Inclue parafusos em inox e buchas para fixação
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AJUDAS TÉCNICAS

EFON2327D/30 - Direita 
EFON2327E/30 - Esquerda
600mm

EFON2327D/35 - Direita 
EFON2327E/35 - Esquerda
800mm

em aço inoxidável

Apoio de lavatório ou sanita fixo à parede
Em aço inox AISI 304 polido com relevos antideslizantes
Tubo Ø30 ou Ø35mm

EFON2325A/30 - 300 mm
EFON2325B/30 - 500 mm
EFON2325C/30 - 700 mm
EFON2325F/30 - 900 mm
EFON2325G/30 - 1100 mm

EFON2325A/35 - 300 mm
EFON2325B/35 - 500 mm
EFON2325C/35 - 700 mm
EFON2325F/35 - 900 mm
EFON2325G/35 - 1100 mm

Apoio simples para banheira ou chuveiro
Em aço inox AISI 304 polido 
com relevos antideslizantes
Tubo Ø30 ou Ø35mm
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EFON2322/30
650mx650mm

EFON2322/35
800mx800mm

Apoio para banheira de canto horinzontal com 3 fixações
Em aço inox AISI 304 polido com relevos antideslizantes
Tubo Ø30 ou Ø35mm

Apoio para banheira ou chuveiro ângulo 90ª com 3 fixações
Em aço inox AISI 304 polido com relevos antideslizantes
Tubo Ø30 ou Ø35mm

EFON2324D/30 - Direita
EFON2324E/30 - Esquerda
600mx400mm

EFON2324D/35 - Direita
EFON2324E/35 - Esquerda
800mx400mm

AJUDAS TÉCNICAS 
em aço inoxidável
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Apoio de sanita basculante de parede
Em aço inox AISI 304 polido com relevos 
antideslizantes
Tubo Ø30 ou Ø35mm

EFON2328D/30 - Direita
EFON2328E/30 - Esquerda
600mx200mm

EFON2328D/35 - Direita
EFON2328E/35 - Esquerda
800mx200mm

Apoio de sanita articulado de parede e chão
Em aço inox AISI 304 polido com relevos antideslizantes
Tubo Ø30 ou Ø35mm

EFON2324/30
600mx600mm

EFON2324/35
700mx800mm

AJUDAS TÉCNICAS
em aço inoxidável
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Apoio de sanita basculante fixo à parede 
com porta rolos
Em aço inox AISI 304 polido com relevos 
antideslizantes
Tubo Ø30 ou Ø35mm

EFON2328P/30
600mx250mm

EFON2328P/35
800mx250mm

AJUDAS TÉCNICAS 
em aço inoxidável

Apoio de sanita basculante fixo à parede 
sem porta rolos
Em aço inox AISI 304 polido com relevos 
antideslizantes
Tubo Ø30 ou Ø35mm

EFON2328S/30
600mx250mm

EFON2328S/35
800mx250mm
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AJUDAS TÉCNICAS
em aço inoxidável

Suporte com regulação pré fixa para lavatório
Em aço inox AISI 304-2B 
(compatível com diversas marcas de lavatórios)

EFON2432

Suporte basculante Lavatório
Em aço inox AISI 304-2B
(compatível com diversas marcas de lavatórios)

EFON2416

Suporte fixo Lavatório
Em aço inox AISI 304-2B
(compatível com diversas marcas de lavatórios)

EFON2430

Espelho basculante
Em aço inox AISI 304 polido
410mmx760mm

EFON2441

Espelho basculante
Em aço inox AISI 304 polido
600mmx760mm

EFON2442

Fabrica-se espelhos à medida
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Lavatório em cerâmica para deficientes

EFON2413

Sanita em cerâmica para deficientes 
com descarga ao chão

EFON2418

SANITÁRIOS
lavatórios, sanitas, tampos...
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SANITÁRIOS
lavatórios, sanitas, tampos...

Tampo sanita em MDF para deficientes
Lacado Branco com dobrandiças em inox

EFON2511

Sanita infantil em cerâmica

EFON2455

Tampo sanita em contraplacado marítimo 
para deficientes
Lacado Branco com dobrandiças em inox

EFON2512

Sanita em cerâmica para deficientes 
com descarga à parede

EFON2449
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Tampo sanita infantil em MDF 
Lacado Branco com dobrandiças em inox

EFON2466

SANITÁRIOS
lavatórios, sanitas, tampos...

Base de chuveiro rasa em fibra

EFON2437 - 800x800mm
EFON2438 - 800x900mm
EFON2439 - 900x900mm
EFON2440 - 1200x800mm
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BANHO E DUCHE
bancos, cadeiras...

Banco Banho rebatível de parede
Banco de fixação à parede, por estrutura em aço pintado 
branco e com assento em polipropileno perfurado. 
Dimensões: 490mmmx400mm
Dimensões assento: 490mmx280mm
Placa da parede: 330mmx150mm

EFON2336

Banco Banho rebatível de parede em inox
Banco em inox AISI 304 escovado com fixação à parede
Dimensões: 400mmx350mm
Dimensões assento: 400mmx240mm
Placa da parede: 200mmx75mm (2x)
EFON2354
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Banco Banho rectangular com pegas
Banco fabricado em tubo de alumínio anodizado  
e assento em polietileno.
Base do assento é perfurada para o escoamento  
da água.
Regulável em altura por pernas de alumínio  
extensíveis.
Ponteiras antiderrapantes em borracha.
Dimensões: 510x310x360mm
Altura regulável: 380x560mm 

EFON2340

BANHO E DUCHE
bancos, cadeiras...

Cadeira Banho rectangular com pegas
Cadeira com estrutura em tubo de alumínio anodi-
zado, encosto e assento em polietileno.
O assento tem pegas para aumentar a segurança 
do utente e é perfurado para o escoamento da água.
Regulável em altura por pernas de alumínio 
extensíveis. 
Ponteiras em borracha antiderrapantes.
Dimensões assento: 510x310mm
Dimensões encosto: 410x230mm
Altura regulável: 380-560mm

EFON2342
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BANHO E DUCHE
bancos, cadeiras...

Cadeira Banho rotativa para banheira
Cadeira com estrutura em aço pintado, 
apoio de braços fixo, assento em plástico 
perfurado em forma de U.
Com alavanca para adaptação a quatro 
posições.
Roda, facilitando a entrada e saída 
das pessoas na banheira, melhorando 
assim a sua autonomia.
Fixa-se à banheira nas extremidades 
por borrachas antiderrapantes.
Dimensões: 700x540x370mm
Dimensão do assento: 410x400mm
Largura entre braços: 490mm

EFON2341

Elevador de Sanita Clipper 11cm
Fabricado em plástico moldado, com altura de 11 cm, 
compatível com a maioria das sanitas. 
Coloca-se directamente na sanita e as suas quatro 
peças fixadoras ajustam-se proporcionando a estabilidade 
desejada do elevador. 
Dimensões: 390x405x110mm

EFON2337
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PORTA MAGNÉTICA (patente nº 102661)
Com a Porta Magnética realiza-se uma porta de acesso de todas as medidas.
A única porta magnética, basculante e destacavél.
Permite o acesso a válvulas de banheiras convencionais, bases de chuveiro, banheiras de hidromassagens, 
caixas de ligações de canalização, caixas de ligações elétricas, torneiras de segurança, etc.
Pode-se utilizar azulejos de todas as medidas, sem necessidades de serem cortados.

Sistema composto por 4 cantoneiras, que permite aplicação da porta com altura 
e largura ajustável de 10 a 50 cm.

EFON2319

porta de acesso...
PORTA MAGNÉTICA

Tamanho da embalagem: 315mmx70mmx35mm
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CRUZETAS/OUTROS
cruzetas...

Cruzetas para Juntas com Pé
Embalagem com 250 unidades

EFON2312 -  1,5mm
EFON2313 -  2,0mm
EFON2314 -  2,5mm
EFON2315 -  3,0mm
EFON2316 -  4,0mm
EFON2317 -  5,0mm

Cruzetas para Juntas sem Pé
Embalagem com 250 unidades

EFON2383 -  1mm
EFON2384 -  2mm
EFON2385 -  3mm
EFON2386 -  4mm
EFON2387 -  5mm
EFON2388 -  6mm
EFON2389 -  7mm
EFON2390 -  8mm
EFON2391 -  9mm
EFON2392 -  10mm

Cruzetas para Tijolo de Vidro
Embalagem com 200 unidades

EFON2431
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CARACTERÍSTICAS/INFORMAÇÕES DO CATÁLOGO
A firma EFON - reserva-se no direito de introduzir as rectificações necessárias 
e oportunas aos seus artigos, por forma a melhorá-los.
Fotos e designações são meramente indicativas e podem ser alteradas sem 
aviso prévio.

ENTREGAS
Os tempos de entrega de mercadoria, são dados de forma indicativa, e não de-
vem ser considerados como impreteríveis ou obrigatórios, pelo que, não existe 
lugar a qualquer indeminização em virtude de eventuais atrasos.

RECLAMAÇÕES
Não se aceitam reclamações após 8 dias da recepção da mercadoria.

GARANTIAS
A firma EFON não providencia qualquer garantia pela incorrecta aplicação 
ou inapropriado manuseamento dos seus produtos. Nos casos onde existem, 
defeitos provinientes de produção dos nossos artigos, a EFON reserva-se no 
direito de proceder à sua substituição, ou eventualmente, emissão de corre-
spondente nota de crédito.

RESERVA
Os produtos facturados são propriedade da EFON até boa cobrança do seu 
pagamento.

PAGAMENTOS
Até 8 dias após a data de emissão da factura, 3% de desconto sobre o valor 
líquido.
Pagamento até ao máximo de 60 dias, sem qualquer desconto.

COMPETÊNCIA JUDICIAL
Em caso de litígio o foro competente é o da comarca de Leiria.

CONDIÇÕES DE VENDA


