
CHECKLIST PARA BANHEIRO - BOX
Verificar como é o sistema de aquecimento.

(      ) Chuveiro Elétrico. Troque: - o acabamento do registro ou o registro completo.
- o ralo do chuveiro (grelha).
- os acessórios (veja opções abaixo).

(      ) Aquecedor elétrico ou a gás: - a Fabrimar tem uma série de produtos para que você tenha o melhor banho 
da sua vida.

Misturador para Box ou Banheira Misturador Monocomando para Box ou Banheira

- Mistura água quente e fria, para abastecer o chuveiro ou 
a banheira.

- Produzidos em latão forjado, pré-montados e testados.

1- Escolha o misturador para regular a vazão e a temperatura da água.

O misturador box/banheira deve ser instalado com a saída 
voltada para baixo quando ligado à banheira.

O monocomando para chuveiro possui duas saídas de água, 
uma saída superior de 1/2” para quando estiver ligado ao  
chuveiro e outra saída inferior de 3/4” para quando estiver 
ligado à  banheira.
OBS.: as saídas não podem ser utilizadas simultaneamente.

OBS.: se você já tem misturador instalado e não quer retirá-lo 
da parede, pode trocar somente os acabamentos (manopla 
que abre e fecha os registros).

- Mistura água quente e fria, para abastecer o chuveiro ou a 
banheira em um único comando.

Misturador Selecta (duas saídas) Misturador Monocomando com Desviador

- Mistura água quente e fria, para abastecer o chuveiro e a 
banheira juntos. 
- Desvia a água de uma saída para outra sem alterar a 
temperatura.
- Produzidos em latão forjado, pré-montados e testados.

Disponível em duas versões:
- com botão desviador para locais com mais de 5 mca.
- com três volantes, sem restrições de pressão.

- Mistura água quente e fria, para abastecer o chuveiro ou a 
banheira em um único comando.  Abastece chuveiro e 
banheira juntos.

- Desvia água de uma saída para outra sem modificar a 
temperatura.

- Para locais com mais de 5 mca.

OBS.: no lugar da banheira você pode instalar uma ducha manual com saída de parede.



Chuveiro de Parede Chuveiro de Teto

2- Troque seu chuveiro, escolha o modelo.

Parede Teto

A Fabrimar oferece vários modelos de chuveiro com formatos e tipos de jato diferentes para você escolher. 
Visite nosso site e veja todas as opções: www.fabrimar.com.br.

Dica: mais liberdade dentro do box. Você pode instalar 
os chuveiros de teto onde quiser. Pode, inclusive, 
instalar mais de um chuveiro.

3- Duchas para banho são uma boa pedida para dar banho nas crianças ou tomar banho sem molhar o cabelo. 
Escolha o modelo.

Ducha para Banho com Desviador

Dica: pode ser instalada em qualquer chuveiro com 
tubo de 1/2”.

Ducha para Banho com Saída de Parede

Desvia a água do chuveiro 
para a ducha, basta apertar 
o botão.

Dica: pode ser instalada junto com o chuveiro, utilizando 
misturador selecta ou monocomando com desviador. 
Pode ser também instalada no lugar do chuveiro.

selecta

Acessórios Indicados

(    ) Saboneteira de parede

(    ) Cabide (    ) Porta-toalha barra

DICAS DO CARLOS AUGUSTO

1 - Para completar a reforma do seu banheiro, faça download do “Checklist do Lavatório” e do  “Checklist do Vaso Sanitário” .
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.

(    ) Porta-toalha barra duplo

(    ) Cabide duplo 

(    ) Prateleira
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