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PARA LOCAIS PÚBLICOS, COM NÍVEIS
DE VANDALISMO ENTRE MÉDIO E ALTO,
A MONTANA APRESENTA SOLUÇÕES
DEFINITIVAS EM CAIXAS DE DESCARGA.
IDEAIS PARA BANHEIROS PÚBLICOS
A Montana está presente em todo o território nacional há mais de 60 anos, com soluções
tecnológicas hidrodinâmicas, sempre em sincronia com a necessidade do mercado da construção
civil e acompanhando as tendências mundias em economia de água, ganho de espaço e manutenção
simplificada de equipamentos. Em construções para o grande circulação de pessoas, acompanha a
demanda por produtos que resistam bem ao inevitável fator vandalismo, para locais como escolas,
campus universitários e banheiros públicos em geral (shoppings, aeroportos, estádios, casas de
espetáculo, cinemas, teatros, restaurantes etc.).
Apresentamos aqui, três alternativas efetivas para seu projeto com banheiros públicos, utilizando
caixas de descarga embutidas nas paredes ou para instalação em paredes contíguas com corredores
de manutenção.

®

Acionamento de DUPLO FLUXO

Acionamento MONO FLUXO

Instalação em CORREDOR DE MANUTENÇÃO

CORREDOR DE MANUTENÇÃO

BANHEIRO

INVIOLÁVEL

MODELO COMPATÍVEL PARA ACESSIBILIDADE

ACESSÓRIO ESPECIAL
Os espelhos inox Ecoline Montblanc (duplo fluxo) e M9000 Montreal Antivandalismo, para caixas de
descarga embutidas em paredes de alvenaria ou drywall, agregam o fator de blindagem utilizando um
conjunto de parafusos especiais. Esses parafusos só podem ser inseridos ou removidos com o uso de
uma chave específica, também fornecida pela Montana.

Projetada para instalação em corredor de
manutenção contíguo à parede de alvenaria do
banheiro, a MontaSPLIT possui um mecanismo
de acionamento que atravessa a parede dando
acesso ao botão acionador em aço inox,
inviolável, localizado na parede interior do
banheiro. A união entre caixa e acionamento se
faz através da parede por um duto de comando
lacrado também em aço.
PRODUTO SOB ENCOMENDA
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