
CHECKLIST PARA LAVABO/BANHEIRO- LAVATÓRIO/PIA COM ÁGUA FRIA E QUENTE
Troque o seu  misturador. Escolha o modelo e veja o que você vai precisar.

Misturador Monocomando Misturador de Parede 

 - Dois rabichos para ligar o misturador aos pontos 
de água fria e quente. 

- Sifão para ligar a pia ao esgoto.

OBS.: já vem com a válvula de escoamento (ralo da pia).

Dica: para garantir o alinhamento perfeito 
entre o acabamento e o tubo, esta 
torneira é equipada com base 
especial.

Misturador de Banca

24 cm

26
 a

 3
2 

cm

Acessórios Indicados

(    ) Saboneteira de parede(    ) Cabide (    ) Porta-toalha de rosto

DICAS DO CARLOS AUGUSTO

Não esqueça, para finalizar a instalação do 
produto ao lado é necessário adquirir também:

Não esqueça, para finalizar a instalação do produto 
acima é necessário adquirir também:

- a  válvula de escoamento (o ralo da pia).
- o sifão para ligar a pia ao esgoto.

OBS.: já vem com os rabichos de ligação para água 
quente e fria.

1 - Para completar a reforma do seu banheiro, faça download do “Checklist do Vaso Sanitário” e do “Checklist do Box”.
2 - Para mais informações sobre os produtos Fabrimar, acesse www.fabrimar.com.br ou ligue 0800 0221362.
3 - Este checklist é apenas um guia para orientação na hora da compra, não deixe de consultar um profissional para 
orientar você durante sua reforma.

IMPORTANTE: não deixe de comprar também os registros gerais para água quente e fria.

Parede

máx. 7,0 cm

mín. 6,5 cm

Furação da banca

Espessura máxima da bancada = 3,5 cm

10 cm

Parede

máx. 7,0cm

mín. 6,5cm

Furação da banca

Espessura máxima da bancada = 3,5cm

10 cm

200 mm

Ri = 3/4”

Ri = 1/2”

Dica: com esse produto você regula a temperatura e a vazão da 
água em um único comando.

Não esqueça, para finalizar a instalação do produto 
acima é necessário adquirir também:

- o sifão para ligar a pia ao esgoto.

OBS.: já vem com a válvula de escoamento (ralo da pia).
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