
Construção Civil / Consultoria Técnica

A Base da sua obra



Somos membros do Green Building Council Brasil e 

ofertamos uma série de produtos eficientes e 

responsáveis do ponto de vista sócio ambiental e que 

atendem ao mercado da construção sustentável.

matéria prima de alta qualidade sucata 

Programa Brasileiro da Qualidade
e Produtividade do Habitat

do Habitat

Quem somos!
Com 52 anos no mercado, a Fabrimar é uma das principais fabricantes de metais sanitários do País. Durante todos estes 

anos a Fabrimar vem fazendo o uso  da água mais fácil e racional  para todos: Da dona-de-casa às grandes construtoras.

A Fabrimar busca a máxima qualidade para seus produtos, por isso investiu na fabricação de metais forjados, sendo  a 

pioneira no Brasil a lançar mão desta tecnologia. 

O forjamento é um processo de produção que só utiliza matéria-prima de alta qualidade, garantindo metais com maior 

resistência e durabilidade.
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A qualidade de nossos produtos é respeitada e 

reconhecida trimestralmente pelo programa brasileiro de 

qualidade e produtividade do habitat (PBQP-H), o que 

respalda a garantia oferecida em todos os nossos 

produtos.
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Palestras técnicas sobre produtos Fabrimar e orientação para 
correta instalação dos produtos.

Orientação técnica para economia de água.

Revisão gratuita da obra, após a instalação dos metais.

Manual do proprietário, com instruções para o correto uso e manutenção dos produtos. 

anos de garantia, com entrega do certificado através da construtora, o que permite ao 
proprietário do imóvel solicitar atendimento diretamente à Fabrimar, caso necessite.

Assistência técnica em todo o Brasil 0800 022 1362.

Entrega em embalagem individual por apartamento com identificação da unidade.

Equipe treinada para o atendimento personalizado às construtoras.

Serviços para Construção Civil
Buscando sempre o melhor, a Fabrimar conta com um departamento voltado exclusivamente ao atendimento da 

construção civil. Com assessoria técnica especializada, oferecemos uma série de serviços e atendimento personalizado às 

construtoras de todo o País.



Registros Brutos

Registros Base e Brutos

Registro de Pressão 
Base Cerâmico 1/4 de volta
ref. 1416-CER-3/4”

Registro de Pressão Base
ref. 1416
bitolas de 1/ 2” até  1”

OBS.: Registros de gaveta devem 

sempre ser instalados, com o registro 

totalmente fechado.

Os registros Fabrimar são forjados, garantindo peças mais 
homogêneas, sem bolhas ou imperfeições e com maior 
durabilidade.

Válvula de Esfera -  
ref. 1552-B
bitolas de 1/2 até  4" 

passagem plenaRegistro de Gaveta Bruto
ref. 1510-B
bitolas de 1/ 2” até 4”.

Volante plástico 
não enferruja
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Registros de Pressão Base

Registros de Gaveta Base
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Faixa 
normal

Faixa Normal
mín        máx AcabamentoBitola do Registro

Pressão 1/2”

Pressão 3/4”

Pressão 1”

Gaveta 1/2”

Gaveta 3/4”

Gaveta 1”

Gaveta 1 1/2”

Gaveta 11/4”

37 mm

37 mm

37 mm

37 mm

37 mm

47 mm

61 mm

61 mm

47 mm

47 mm

47 mm

47 mm

47 mm

57 mm

71 mm

71 mm

A1

A1

A1

A1

A1

A2

A3

A3

Registro de Gaveta Base

ref. 1509

bitolas de 1/ 2” até 1 1 /2”

OBS.: Registros de gaveta devem, 

sempre ser instalados, com o 

resgistro totalmente fechado.

Somente os registros de pressão 
Fabrimar possuem sede substituível 
cromada. Maior durabilidade e 
vedação perfeita.



A Fabrimar foi a primeira a oferecer ao mercado as bases de seus misturadores separadas dos acabamentos. Adquira e 
instale as bases e decida qual acabamento vai usar, mais tarde, no final da obra.

As bases dos misturadores são pré montadas e testadas contra vazamentos, facilitam a instalação e diminuem custos 
com tubos e conexões e consequentemente, a possibilidade de vazamentos.

Para Box ou Banheira:

Base Misturador Box/Banheira

ref. B-2116

Disponível com mecanismo convencional 

ou cerâmico 1/4 de volta. piso

1
,1

0
m 1,10m

Chuveiro Banheira

20 cm
20 cm

Base Monocomando para Chuveiro

ref. B-2993 Chuveiro Banheira

1,10m

piso

1
,1

0
m

Ri = 1/2”

Ri = 1/2”

Monocomandos regulam a vazão e a temperatura com um 
único comando.

Bases de Misturadores

Instalação: 
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Acabamentos disponíveis: 

Loft

Concept Civic



piso

1
,1

0
m

1
,1

0
m

Chuveiro + Ducha Chuveiro + Banheira

Saída 1

Saída 2

Instalação:

piso

1
,1

0
m

1
,1

0
m

Chuveiro + Ducha Chuveiro + Banheira

Com Misturador Selecta Sem Misturador Selecta 
(gambiarra) 

ág
u

a 
q

u
en

te

ág
u

a 
fr

ia

20 cm
20 cm

Base Monocomando para Chuveiro com Desviador

ref. B-2994

Ri=3/4”

Ri = 1/2”

Ri = 1/2”

• Regula a vazão e a temperatura com um único comando.

• Permite abastecer duas saídas simultâneas, desvia a água de uma 
para o outra sem alterar a temperatura.

• Reduz custos e tempo de instalação.

Base Misturador Selecta com Terceiro Volante 

ref. B-2216 - VOL

Bases de Misturadores para Duplo Uso

Misturador Selecta com Botão Desviador 

(para mecanismos convencionais)

ref. B-2216

• Permitem abastecer duas saídas simultâneas, desviam a água de uma 
para o outra sem alterar a temperatura.

• Reduzem custos e tempo de instalação.

Saída 2

Saída 1

Saída 2

Saída 1

Disponível com mecanismo 

convencional ou cerâmico 

1/4 de volta.
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Acabamentos disponíveis: 

Loft

Concept Civic



FabriWall é uma completa linha de produtos especialmente 
desenvolvida para o sistema dry-wall (paredes de gesso 
acartonado), oferecendo:

Economia e facilidade na instalação, com segurança e 
durabilidade, acabando de vez com improvisos e 
desperdícios.

3- Travessas galvanizadas reforçadas com 0,8 mm de espessura:

As travessas para fixação das bases possuem medidas padrão de 
40 e 60 cm.

1- Bases pré-montadas e testadas: 

Produzidas em latão, equipadas com sede substituível, manutenção 
simples sem quebra-quebra, evitando vazamentos.

2- Exclusivo Sistema de isolamento: (Patente Requerida)

• Não permite a ocorrência de pilha galvânica, evitando oxidação.

• Dispensam ferramentas facilitando a instalação,  garantem 
alinhamento perfeito das bases e acabamentos, em paredes duplas ou 
simples. 

• Eliminam o problema de bases enterradas ou salientes.

Produtos para Parede de Gesso Acartonado

12

3

Torneira

Ducha Higiênica

Saída caixa 
acoplada

Água
fria

Área de 
seviço

Chuveiro
elétrico

Exemplo de aplicação:

Os Quadros Fabriwall para Chuveiro:

• Mais velocidade na instalação.
• Diminui os custos de mão de obra.
• Reduzem os potenciais pontos de vazamento. 

Quadros pré-montados e testados, garantia de 
estanquiedade. Podem ser utilizados com qualquer 
tecnologia de construção, alvenaria ou gesso acartonado.

verso

verso
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Linha de Acabamentos

Seu Banheiro sempre novo a qualquer tempo!

Soho

Oggi

Folk

Duello

Gyro

Loft

Zeta

Shiva

Digital

lyon
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Você pode trocar os acabamentos de seu banheiro sempre que quiser, mesmo com a base já instalada na parede e 

tudo isso sem quebra quebra!  

Rapidez e liberdade de escolha para o cliente, economia e flexibilidade para a construtora. 

As estrias e roscas dos registros Fabrimar são 

as mesmas desde o primeiro registro 

produzido, garantindo a troca do acabamento 

a qualquer tempo.

Gioia

Ascot

Chiara

Creato
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O sistema de fixação da Fabrimar é único no mercado!  

O prensa é a peça chave!

Acabamentos perfeitamente alinhados.

+ saliente

+enterrado

x
Preso ao registro o prensa 

canopla compensa pequenas 

diferenças na profundidade 

dos registros, mantendo os 

acabamentos sempre 

perfeitamente alinhados.

Acabamentos para base da concorrência.

Disponibilizamos, uma 

série de acabamentos 

adaptáveis às principais 

bases do mercado.

Frisos coloridos para água quente e fria.

P
ar

e
d

e
 a

ca
b
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a

P
ar
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d

e
 a

ca
b

ad
a

Soluções para Registros ‘’Enterrados e Salientes’’.

A instalação das bases de 
registros de pressão ou gaveta, 
podem resultar em registros 
enterrados ou salientes, que 
dificultam a instalação dos 
acabamentos.

A Fabrimar oferece uma série 
de recursos para resolver 
qualquer  tipo de situação.

Registro em Posição Saliente

Registro em Posição Enterrado

A Fabrimar possui uma série de 
soluções especiais para resolver 
alguns problemas do dia-a-dia, 

Em nossa casa é muito fácil 
sabermos qual dos registros é o 
de água quente, agora, 
imaginem em um hotel, 
clube, ou outro 
local público!

Fácil de instalar!

Consulte nosso Catálogo de 
Peças de Reposição e conheça 
os demais recursos.

Extensor Salva 
Registro: 
recurso para 
registros 
enterrados.

Prensa

www.fabrimar.com.br



Linha de Produtos para Banheiro

A Fabrimar produz misturadores com mecanismo convencional 
e cerâmico com 1/4 de volta, todos equipados com sistema 
Baseclic, que dispensa uso de ferramentas para a instalação, 
garantindo muito mais velocidade nas obras.

A Fabrimar produz tudo que é preciso para equipar um banheiro: 
misturadores e torneiras de lavatório, acessórios, duchas higiênicas, 
válvulas de descarga, chuveiros e muito mais.

Todas as torneiras e misturadores da 
Fabrimar são equipadas com sede 
substituível, garantia de durabilidade.
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Produtos para Banheiro:

• Misturadores de banca.

Mín = 160
Máx = 210

parede

ø 30 a 35

máx. 70

mín. 65

Furação da Banca

Espessura máxima 
da bancada = 35 mm

• Misturadores de parede.

parede

ø 30 a 35

máx. 70

mín. 65

Furação da Banca• Torneira de banca.

• Torneira de parede.

240

2
6

0
 à

 3
2

0

240

2
6

0
 à

 3
2

0

Cubas de sobreporCubas de embutir
200 mm

Ri = 3/4”

Ri = 1/2”

Base para Misturador 
para Lavatório Parede

240

2
6

0
 à

 3
2

0

240

2
6

0
 à

 3
2

0

Cubas de sobreporCubas de embutir

* Base para Torneira

para Lavatório Parede
dois volumes
Shiva e Vitra

Ri = 3/4” Ri = 1/2”

100

Espessura máxima 
da bancada = 35 mm

convencional dois volumes*

Disponível nas 
linhas Shiva e Vitra

Instalação: dimensões em mm
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com Extensão-longo
ref. 2877-LO ref. 2877-CI

1,5 cm

2
1

,5
 cm

parede

ø 30 a 35

máx. 70

mín. 65

Furação da Banca

Espessura máxima 
da bancada = 35 mm

Equipados com rabichos de aço inox.

válvula de escoamento
para lavatório com 
ou sem ladrão
ref. 1601

• Válvulas de Escoamento.

• Bitola: 

• Pressão de trabalho 
até 100 mca.

• Temperatura até 90°C

1/2”.

• Monocomandos para Lavatório.

Complementos para Lavatório:

• Flexíveis .com malha de aço inox

sifão para lavatório
ref. S - 1x1 1/2 x 30

• Conforme à norma ABNT 14162.
• Resistênte a corrosão.
• Corpo em plástico de engenharia.
• Alta vazão.
• Fácil instalação e limpeza.

• Sifão.

fêmea x fêmea

macho x macho

30 cm
40 cm

30 cm
40 cm

4607 - 30 FxF
4607 - 40 FxF

4607 - 30 MxF
4607 - 40 MxF

• Grelhas - Aço inox 304, 
não enferruja!

grelha rotativa 15x15
com caixilho
ref.1710-Quad-15x15

grelha rotativa 10x10
com caixilho
ref.1710-Quad-10x10

ref. 2877-CP

ref. 2877-LO

Instalação: dimensões em mm

• Monobloco para Lavatório. Equipados com rabichos de aço inox.

parede

ø 30 a 35

máx. 70

mín. 65

Furação da Banca

Espessura máxima 
da bancada = 35 mm



Chuveiros

São vários modelos de chuveiros para atender os mais diferenciados 
projetos. As versões de parede e teto possibilitam versatilidade e 
liberdade de escolha.

Os chuveiros são equipados com tubo de entrada de 1/2”, crivos 
articuláveis e vários tipos de jato.

Você escolhe o que mais lhe agrada e combina com seu projeto de 
banheiro.

Instalação:

2,10 m

mínimo
10 cm

1,10 m

teto

piso

misturador
box/banheira

10,5 cm*

1,10 m

teto

piso

misturador
box/banheira

*opções de tubo 
(vendidos separadamente):

- Quadrado: 17 cm (CPD 5495)
27 cm (CPD 5496)

- Redondo: 20 cm (CPD 6088)
30 cm (CPD 6089)

Chuveiros de parede Chuveiros de teto

Sistema auto-limpante: funciona sempre que o chuveiro é 
fechado, conforto e praticidade para o usuário. 

Maior poder de limpeza: exclusivo sistema patenteado 
pela Fabrimar,  que evita entupimentos.

Excelente desempenho: baixa e alta pressão.

Design moderno e clean: que acompanha as tendências 
de design.

SISTEM
A

AUTOLIM
PANTE

     OVISULCXE EXCLUSIVO                    EXCLUSIVO      

OV I S UL CX E

Chuveiro Acquaclean - Auto-limpante Lançamento

12

Viscaya Geriba

Ipanema Mandachuva Piccolo

Ipanema
Teto

Mandachuva
Teto

Piccolo
Teto



1. Econômica: você pode regular a vazão.

2. Prática: mecanismo interno único para as duas bitolas 1 1/4” 
e 1 1/2”, com acionamento hidráulico e registro integrado.

3. Manutenção simplificada: sede substituível.

4. Dimensões reduzidas: fácil de instalar em paredes de até       
1/ 2  tijolo.

Acabamento Válvula de Descarga Flux 
ref. A-3650

Disponíveis nos acabamentos:
cromado, branco com cromado, cromado 
com preto, branco com preto, cromado com 
dourado, branco e bege.

Acabamento Válvula de Descarga Flux 
Antivandalismo
ref. A-3650-AV

- Não permite acesso a base da válvula 
mantendo a regulagem de vazão.

- Alta resistência, durabilidade mesmo em 
condições adversas.

- Design moderno, é compatível com: Flux 
Fabrimar, e com as duas principais bases do 
mercado.

- Só pode ser aberta com chave especial!

Válvulas de Descarga

123

4

Acessórios

A linha de acessórios Casual  combina com todas as linhas de metais existentes no mercado. Seu design simples e moderno faz com que o produto 
se torne agradável em qualquer ambiente e estilo.

Conheça também os acessórios Universal, Image, Flat e Loft.

porta toalha barra
ref. 5140-CA

porta toalha barra duplo
ref. 5140-CA

cabide
ref. 5080-CA

papeleira
ref. 5400-CA

papeleira duplo
ref. 5420-CA

cabide duplo
ref. 5090-CA

saboneteira
ref. 5460-CA

saboneteira de canto
ref. 5480-CA

porta toalha rosto
ref. 5200-CA

prateleira
ref. 5500-CA

prateleira de canto
ref. 5560-CA
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Base Válvula de Descarga Flux 
ref. B-3650



Duchas Higiênicas Instalação: dimensões em cm

35

m
ín

 6
0
 

saída 
de 1/2”

piso

Ducha Higiênica Universal Opus: 

6
0
 à

 6
5

Duchas Higiênicas para Caixa Acoplada: 

• Ideal para obras novas e para quem tem caixa acoplada e ainda não tem 
ducha higiênica. Sem necessidade de obras!!!
• 1 ponto de água atende à caixa acoplada e à ducha.

• Reduz custos com mão de obra e materiais

 

piso

Saída 
de água

2
0

Posicione o suporte 
da ducha para que 
a mangueira não 
encoste no chão.

15

Para controlar o fluxo de 
água no registro.

ABRE

FECHA

14

- Diferente de tudo que você já viu.

- Única com fechamento 
automático: 

Encaixando a ducha no suporte, o 
registro é automaticamente fechado, 
evitando acionamentos acidentais.

- Acionamento fácil.

- Combina com todas as linhas de 
metais do mercado.



Duchas Higiênicas

Misturador Acqua Jet

ref. B-2295 (base)

ref. B-2295-CR*

Ducha Acqua Jet

ref. 2195

• Utiliza somente água fria.

• 

 Está disponível em todas as linhas Fabrimar. 

Vem equipada com mangueiras 
metálicas de 1,20 m.

•

*composta por: base; mangueira metálica; 
saída de parede, suporte para pistola e pistola.

• Utiliza água fria e quente.

• Equipada com êmbolo de retenção 
que evita cruzamento de água 
fria e quente.

Instalação: dimensões em mm

35 cm

6
5

 a
 7

0
 c

m

5
0

 a
 5

5
 c

m

saída 
de 1/2”

piso

35 cm

6
5

 a
 7

0
 c

m

5
0

 a
 5

5
 c

m
saída 
de 1/2”

piso

35 a 40 cm

6
5

 a
 7

0
 c

m
piso

5
0

 a
 5

5
 c

m

Saída 
de água

Ducha Acqua Jet

ref. 2196
O alinhamento e distanciamento 
perfeito entre o acabamento e 
saída de parede são garantidos 
por base específica. 
Disponível nas linhas:

Shiva, Vitra e Simetria.

Obs: manter o registro fechado quando não 
             estiver em uso.

instalação 
horizontal

instalação 
vertical
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Ducha higiênica
caixa acoplada

O que é necessário para equipar cada ambiente.

Banheiro Social 
(água quente e fria).

Box:

Lavatório:

Chuveiro1

Registros de gaveta 
(2 unidades)

2

1

2

Misturador 3
3

Misturador banca ou parede4
Rabichos 
(2 unidades quando o misturador for de banca)

5

6 Sifão

4

5
6

7

Vaso Sanitário:

5

6 Ducha higiênica

Válvula de descarga

7

1

3

6

5

2 4

Lavabo.
(água fria).

Lavatório:

Torneira banca

Rabichos 
(1 unidade quando o misturador for de banca)

Sifão

Válvula de escoamento

1

2

3

4

Registro de gaveta7
16



190 a 210

1
7

0 saída de ½”

Misturadores: São diversos modelos: banca, parede, 
monoblocos e monocomandos, muito conforto e praticidade.

Cozinha A Fabrimar tem uma completa linha de produtos para cozinha, em diversas linhas.

295

2
3
0

1
5
0

c
e
n
tr

o
 d

a
 c

u
b
a

parede

centro da cuba

200

5
0

5
0

 a
 8

0

 
 ø ½”

197

2
6
5

1
8
5

Espessura máxima da bancada = 35 mm Furo da bancada de ø30 a 35

parede

centro da cuba

5
0

5
0

 a
 8

0

Espessura máxima da bancada = 35 mm

Misturadores 
Monoblocos
Ref:3020

diâmetro da furação

ø 35 à 40 mm

Espessura da bancada máx. 55mm

parede

centro da cuba

5
0

5
0

 a
 8

0

Misturadores 
Monocomandos

Misturadores 
de Banca
Ref:1256

Misturadores 
de Parede
Ref:1258

• Tubo móvel.
• Atende a cubas duplas.
• Disponível nas linhas 
   Paola e Godiva.

• 
• 

• 

Tubo móvel.
Utiliza apenas um 
furo na bancada.
Disponível nas linhas 
Piatto e Gyro.

diâmetro da furação

ø 30 à 35 mm

Instalação: dimensões em cm

17 Paola Godiva



Torneiras: Modelos para instalação em banca ou parede.

parede

ce
n

tr
o

 d
e 

cu
b

a

5
0

5
0

 a
 8

0

60

Furo da bancada: 
ø 30 a 35 mm

parede

ce
n

tr
o

 d
e 

cu
b

a

5
0

5
0

 a
 8

0

Furo da bancada: ø 30 a 35 mm

saída de água 1/2”

1
7

0

60

c
e
n
tr

o
 d

a
 c

u
b
a

1
7

0
 

ce
n

tr
o

 d
a 

cu
b

a

saída de água 1/2” 

250

7
0

3
2
0

200

 
 ø ½”

160

 
 ø ½”

 
 ø ½”

Torneira de Parede Pratika
Ref. 1157

Torneiras de Tanque 
e Máquina de Lavar

Instalação: dimensões em mm

válvula de escoamento
para tanque
ref. 1605

sifão para cozinha
ref. S - 1 1/2 x 1 1/2 x 30
ref. S - 1 1/2 x 2 x 30

sifão para tanque
ref. S - 1 1/4 x 1 1/2 x 30

Complementos:

Atenção: a saída de água deve ser 
deslocada do centro da cuba.

Torneira com saída lateral
para parede

Torneira com saída lateral
para banca

Torneira para parede
tubo móvel

Torneira para banca
tubo móvel

Atenção: o furo da bancada deve ser 
deslocada do centro da cuba.

Ref:1167

Ref:1168

Ref:1198

Ref:1169

Ref:1155

Torneira de Cozinha com 
Saída para Filtro Parede 
Ref. 1162-GY

17
 cm

Centro da cuba

saída da água 1/2”

Instalação: dimensões em mm
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Cozinha
(água quente e fria).

BANCADA

Área de Serviço.

Lavatório:

Torneira banca

Rabichos 
(1 unidade)

Sifão

Válvula de escoamento

Bancada:

Misturador banca ou parede1
Rabichos 
(2 unidades quando o misturador for de banca)

2

3 Sifão

Registros de gaveta 
(2 unidades acima ou embaixo da banca)

4

1

2

3

2 4

4

Bancada:

Torneira de parede1

2

3 Válvula de escoamento

Sifão

4

14 Registros de gaveta 

2

3

1
Box:

chuveiro1

Registros de gaveta 
(1 unidades)

2

Misturador 3

4

5

6

7 5

4

6

7

2

3

8 Válvula de descarga

Banheiro de Empregada

19



Produtos com Acionamento por Sensor

A linha Ecológica da Fabrimar é Ideal para locais públicos como clubes, escolas, 
restaurantes e shopping centers, oferecendo:

• Até 70% de economia de água.
• Funcionamento de 2 a 40 mca.
• Fácil utilização, limpeza e manutenção.

$

Biopress: Botão inox, mais resistente.
                  Equipada com regulador de vazão.

Produtos com Fechamento Automático
Acquapress: Não libera água com o botão pressionado.
                        Possui regulagem de tempo de abertura.

Um sensor libera a vazão automaticamente na presença do usuário e fecha quando este se afasta.

• Alimentação elétrica ou à pilha.
• Funcionamento perfeito em alta e baixa pressão.

Torneira de banca* Torneira de parede* Válvula de descarga 
embutida para mictório

Válvula de descarga 
Flux Wave

Duplo Fluxo: 
3 litros para líquidos e 
6 litros para sólidos.   

Economia de até 30%
na conta de água

tubo articulável

 *Possuem versões com vazão de 
  1.8 litros/minuto

Crédito  máximo  na avaliação Leed. 
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• Alimentação elétrica bi-volt
• Pode ser instalada em qualquer 
base de válvual Flux, com 
disponibilidade de 
rede elétrica próxima.

Torneira de banca Torneira de parede
Válvula de descarga 

para mictório Torneira de banca Torneira de parede
Válvula de descarga 

para mictório



Fundamentais para garantir segurança, mobilidade e autonomia para idosos e portadores de necessidades especiais. As barras de apoio da Fabrimar 
são produzidos com aço inox escovado AISI-304, . Possibilitam mais aderência, mesmo quando as mãos estão molhadas.não enferrujam

As barras de apoio da Fabrimar seguem as Norma Brasileira de Acessibilidade NBR 9050 e foram testados e aprovados pelo Instituto Falcão Bauer de 
Qualidade.

Barras de Apoio Retas Safety Fabrimar 
Disponíveis em 7 modelos:

Ref. 1111-SAF-350
Referência Comprimento

Ref. 1111-SAF-400
Ref. 1111-SAF-500
Ref. 1111-SAF-600
Ref. 1111-SAF-700
Ref. 1111-SAF-800
Ref. 1111-SAF-900

35 cm
40 cm
50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm

Barra de Apoio Curva 
Safety Fabrimar 
Ref. 1111-SAF-CRV

Especial para jardins ou locais públicos, 
onde apenas o responsável pela 
manutenção ou limpeza pode abrir e fechar 
a torneira.

Os produtos de uso restrito só podem ser acionados por pessoas autorizadas, com o uso de chave própria. Evitam o vandalismo, roubo e 
desperdício de água.

Torneira de Uso Restrito 
para Jardim 
Ref.: 1128-URE

A vazão só pode ser alterada com uso 
de ferramenta própria.

Economia de água, acima de até 70% .

Economaster de Uso Restrito
Ref.: 1450-URE

Além de não permitir o acionamento por 
pessoas não autorizadas, o acabamento 
impede o roubo do produto.

Só pode ser retirado com chave especial.

Acabamento de Uso Restrito 
para Registro 
Ref.: A-URE

Barras de Apoio

Produtos de Uso Restrito
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Estamos presentes nas maiores construtoras e redes de hotéis do Brasil.



SAC 0800 022-1362

www.fabrimar.com.br

E-mail: ccivil@fabrimar.com.br

Representante:

ve
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0

1
4

Blocos de produtos Fabrimar 
em CAD 2D e 3D.
Acesse o nosso site.
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