Corrimão: Item de Segurança – parte 01

Lançamento Alutim: Curva Articulada TR 070

O corrimão, é uma barra de superfície lisa e
arredondada que acompanha as laterais das escadas
e rampas, auxiliando quem caminha por elas. É um
apoio para o corpo, que traz mais equilíbrio e
segurança ao subir e descer os desníveis.

A Alutim lançou neste mês de Outubro/2017 a
Curva Articulada TR 070.

Este item de segurança é utilizado principalmente
por crianças, mulheres grávidas, pessoas com criança
de colo, idosos e portadores de necessidades
especiais. Sua instalação nem sempre é obrigatória,
mas sua importância é evidente.

A peça é 100% alumínio fundido e já vem com a
montagem pronta com parafuso aço galvanizado.
Disponível nas cores Branco e Preto através de
pintura eletrostática a pó (inclusive o parafuso), é
aplicada nos perfis para tubo redondo de 1 ½”
(38mm).

Sua obrigatoriedade poderá ser verificada junto
ao Departamento de Urbanismo da Prefeitura de sua
cidade, já que as determinações podem sofrer
variações de acordo com o município. Para
ambientes comerciais você também poderá
consultar o departamento responsável pela
aprovação de projetos do Corpo de Bombeiros.
O produto surgiu após pesquisas com nossos
clientes, que identificaram a dificuldade que os
serralheiros possuem na hora de instalar um
corrimão.
Com as novas Normas NBR o corrimão precisa ser
contínuo em toda a sua extensão, sem obstruções, o
desafio maior está justamente em fazer essa
continuidade na subida e na descida do corrimão, e
foi pensando em criar uma solução para esse
problema, que desenvolvemos a Curva Articulada.

Conforme a NBR 9077 (Saídas de Emergência em
Edifícios), rampas e escadas devem ter corrimão.
A NBR
9050,
que
contém
normas
sobre acessibilidade, também traz informações
importantes sobre este item de segurança.
Onde pode ser instalado?
Paredes: em corredores auxiliando no deslocamento
(passagens);
Escadas: funcionando como apoio e segurança;
Rampas: auxiliando quem caminha e protegendo de
quedas. ■

Além dos benefícios de unir os perfis, oferecer
maior segurança e resistência, proporcionar um
acabamento com design diferenciado, com mais
qualidade, melhor apresentação, a grande vantagem
é que com o sistema de articulação que o produto
dispõe, o serralheiro pode trabalhar com ela no
ângulo que precisar, facilitando a instalação,
economizando tempo e material.
Lembrando que além desse lançamento, a Alutim
possui uma ampla linha de soluções para montagem
de corrimões, guarda-corpos, cercas e portões que
você
encontra
no
site
da
empresa:
www.alutim.com.br.

Solicite suas amostras! ■
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