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ACESSIBILIDADE – BANCOS ARTICULADOS 

 
 
Memorial Descritivo 
 
 

Os Bancos Articulados Arco são projetados e construídos em conformidade com a NBR 9050 de 
forma a garantir o desempenho necessário à obediência legal, bem como a obtenção dos efetivos 
alvarás de funcionamento – Habite-se. 
 É construída de forma a permitir a obtenção das respectivas ART’s devidamente assinadas por 
profissionais – engenheiros ou arquitetos – para registros nos CREA’s competentes de cada região. 
 São fabricadas segundo normas internacionais em especial a ISO 21542 – Building Construction 
– Acessibility and Usability of the built environment. 
 
 
Bancos Articulados 
 
 Os bancos articulados destinam-se a auxiliar a estabilidade funcional de portadores de 
necessidades especiais, visando a mobilidade, translado e estabilidade de qualquer pessoa, 
especialmente em sanitários e vestiários. 
 São utilizados geralmente em áreas de banho onde se requeira o banho sentado ou com maior 
estabilidade, normalmente com auxílio assistido. 

São articulados de forma a permitir a utilização da área de banho por pessoas em pé sem 
considerar o banco como barreira arquitetônica. 

Podem ser instalados em altura variada para adaptação adequada a cadeiras de roda do 
usuário. 
 Recomenda-se a utilização de barras de apoio conjugadas. 

  
Construção 

 
Os bancos Articulados Arco são construídos em materiais plásticos de engenharia, em especial 

o PVC Médico, típico material antibacteriano, de alta resistência mecânica com suportes em alumínio 
forjado e articulações em aço inoxidável. 

Como característica muito importante é a construção de ranhuras ao longo da área de assento 
permitindo ótima higienização e aderência sob condições severas de sabões, xampus e cremes. A 
suave, porém importante inclinação do banco para trás (de encontro à parede de fixação), aumenta a 
estabilidade da pessoa sentada principalmente para pessoas idosas e com dificuldades motoras 
(envelhecimento, artrites, reumatismos etc). 

Um fator importante é que canoplas em ABS escondem as fixações, não aparentando cabeças 
de parafusos, arruelas e outros elementos que possam causar injúrias. 

Acompanham acessórios de instalação como buchas com encosto, parafusos em aço inoxidável, 
chave estrela, broca de vídea, gabaritos e instruções. Tudo para uma perfeita instalação 

 
 
Características Técnicas 
 
 
Dimensões Nominais : 
Resistência Mecânica : 1,2 KN em qualquer direção 
Cor Branca 
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