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A base de duche Helios redefine o conceito de elegância no espaço de 
duche, graças à sua textura de madeira e aos seus novos acabamentos.

Helios
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Máxima 
durabilidade

Design e 
funcionalidade

Manutenção 
mínima

EXTRAPLANO

Por ter uma fórmula exclusiva, o Stonex®

permite o fabrico de peças extraplanas, 
que podem ser instaladas ao nível do solo. 
Consegue-se, assim, que os restantes 
elementos do espaço de banho fiquem 
perfeita e esteticamente integrados, 
eliminando obstáculos e permitindo o fácil 
acesso ao duche.

Máxima 
segurança

ANTIDERRAPANTE

Os acabamentos texturizados deste material 
conferem ao produto uma propriedade 
altamente antiderrapante (Classe C*) que 
garante a máxima segurança no duche, 
ao mesmo tempo que proporciona uma 
sensação muito natural e agradável ao tato.

*Em conformidade com a norma DIN 51097

RESISTENTE

Graças à capa exterior em Gel Coat ISO 
NPG, é garantida uma grande durabilidade 
das bases de duche em Stonex®, bem 
como a manutenção da cor dos seus 
pigmentos minerais com o passar do 
tempo. Esta combinação resulta em 
bases de duche altamente resistentes 
ao desgaste, aos agentes químicos e à 
descoloração causada pelos raios solares e 
pela luz artificial.

FÁCIL DE LIMPAR

As bases de duche em Stonex® obtiveram 
excelentes resultados nos testes de 
qualidade quando submetidas ao contacto 
com produtos químicos, abrasivos e 
produtos de limpeza, como o ácido 
clorídrico, a soda cáustica, os dissolventes, 
o amoníaco e o iodo, entre outros. Um 
simples enxaguamento com água é o 
suficiente para a sua manutenção.

Principais benefícios
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Helios

GAMA DE CORES

A base de duche Helios está disponível em seis cores exclusivas: 
Branco, Ardósia, Preto, Bege, Matizado Claro e Matizado Escuro.

Branco Ardósia Preto
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Bege Matizado Claro  Matizado Escuro
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Funcional e confortável

A base Helios tem uma descarga de alta capacidade (0,65 
l/s, de acordo com a EN-274 h=15 mm) e está concebida 
com uma inclinação que permite o escoamento progressivo 
(não uniforme) tornando a descarga de água mais fácil, 
assegurando uma experiência de duche confortável, 
impedindo que a água permaneça estanque na superfície. 

Duradoura e resistente
A grelha da descarga é fabricada em aço inoxidável (AISI 304) 
e da cor do acabamento da base, garantindo assim maior 
durabilidade e sempre com aspeto perfeito.

Sifão prático

O sifão da descarga é prático e pode ser facilmente 
retirado, para evitar o efeito de sifão duplo. Além disso, 
inclui um recipiente de segurança para reter os objetos.

Estética inigualável

Como todos os cantos têm 90o, encaixa totalmente e 
na perfeição no pavimento e no revestimento. A área 
selada nas laterais proporciona a máxima segurança e 
durabilidade. Na instalação embutida, a integração estética 
no espaço de banho está garantida.

Outras Helios

90o

Uniões perfeitas

A linearidade absoluta do rebordo faz com que 
a superfície fique plana em todo o perímetro, 
garantindo uma união perfeita entre base de duche e 
divisória, facilitando a sua instalação.

HeliosOutras

Instalação fácil e rápida
Consulte os nossos manuais e vídeos de instalação em 
www.roca.pt
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Características técnicas
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Testes de resistência a produtos químicos e de limpeza

Tempo de exposição: 24 horas.

VINAGRE (ác. acético 10%)

SODA CÁUSTICA (NaOH 10% m/m)

ETANOL (70% v/v)

LIXÍVIA (5% Cl2)

AZUL DE METILENO (1%) *

CLORETO SÓDICO (170 g/l)

BETADINE (povidona sódica 10%)

SOLVENTE PINTURA TITAN

CILLIT BANG

AMONÍACO

REMOVEDOR DE VERNIZ UNHAS

ÁCIDO MURIÁTICO

DESENTUPIDOR LÍQUIDO W5 GEL

TEMPERO LIMÃO

LIMÃO

VIAKAL

MARCADOR PERMANENTE AZUL

MARCADOR PERMANENTE VERMELHO

KH7

BATOM VERMELHO

BARRO (25 g. argila S-90 + 15 ml de água)

ÁGUA OXIGENADA (10% vol)

GORDURA (MOLYKOTE KRAFT)

EN 14527

Produto Norma

EN 14527

EN 14527

EN 14527

EN 14527

EN 13310

Roca

Roca

Roca

Roca

Roca

Roca

Roca

Roca

Roca

Roca

Roca

Roca

Roca

Roca

Roca

Roca

Roca

Limpa com:

Helios

Água

Água

Água

Água

Água + Abrasivo

Água

Água

Água

Água

Água

Água

Água

Água

Água

Água

Água

Etanol (álcool etílico)

Etanol (álcool etílico)

Água

Água + Abrasivo

Água

Água

Outras bases de duche

Água

Água

Água

Não OK*Não OKNão OK

Não OK

Água

Água

Água

Água

Água

Água

Água

Não OK

Água

Água

Água

Acetona

Acetona

Água

Não OK

Água

Não OK*Não OKNão OK

Água + Abrasivo Água

Procedimento de teste com agente de limpeza, de menor a maior agressividade, segundo a norma EN14527.

Não OK : Não se limpa, ou, no caso de se limpar, existe alteração da superfície.

* Sem problemas no ensaio de 2 h.

Nos testes de resistência a produtos químicos e de limpeza, a Helios apresenta 
excelentes resultados quando testada em produtos agressivos como ácido 
muriático, soda cáustica, dissolvente, amoníaco, betadine e outros (ver quadro).

Basta limpar com água.

Limpeza fácil
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Largura 900 mm

Base de duche em Stonex®.
Superfície texturada antiderrapante. Extraplana.
Inclui válvula de descarga de grande caudal.

Ref. AP20164038401..0 1600 x 900 x 30 mm
Ref. AP20157838401..0 1400 x 900 x 30 mm
Ref. AP2014B038401..0 1200 x 900 x 27 mm
Ref. AP2013E838401..0 1000 x 900 x 25 mm

C

ø40

A

B180

250

A B C
1600 900 30
1400 900 30
1200 900 27
1000 900 25

Largura 800 mm

Base de duche em Stonex®.
Superfície texturada antiderrapante. Extraplana.
Inclui válvula de descarga de grande caudal.

Ref. AP20164032001..0 1600 x 800 x 30 mm
Ref. AP20157832001..0 1400 x 800 x 30 mm
Ref. AP2014B032001..0 1200 x 800 x 27 mm
Ref. AP2013E832001..0 1000 x 800 x 25 mm

C

ø40

A

B180

250

A B C

1600 800 30
1400 800 30
1200 800 27
1000 800 25

BASE DE DUCHE STONEX®

C

ø40

A

B180

250

C

ø40

A

B180

250

Na referência do produto substituir “..” pelo código da cor escolhida.

Helios

EXTRAPLANA EXTRAPLANAANTIDERRAPANTE ANTIDERRAPANTE
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80 Matizado Claro 20 Ardósia10 Branco

No âmbito da política de desenvolvimento contínuo dos seus produtos, a Roca reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem aviso prévio, qualquer um dos modelos e elementos descritos nesta publicação. Como tal, 
a Roca não garante a disponibilidade dos mesmos nem que as especificações, cores, formas e demais caraterísticas que se reproduzem correspondam sempre às reais. Os ambientes apresentados são meramente decorativos e, 
na sua composição, não foi tido em conta as eventuais exigências técnicas de instalação. É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo desta publicação, salvo autorização expressa da Roca.

BASE DE DUCHE STONEX®

81 Matizado Escuro 0 Bege0 Preto

Largura 700 mm

Base de duche em Stonex®.
Superfície texturada antiderrapante. Extraplana.
Inclui válvula de descarga de grande caudal.

Ref. AP2016402BC01..0 1600 x 700 x 30 mm
Ref. AP2015782BC01..0 1400 x 700 x 30 mm
Ref. AP2014B02BC01..0 1200 x 700 x 27 mm
Ref. AP2013E82BC01..0 1000 x 700 x 25 mm

Gama de cores

Pode personalizar o seu espaço de duche com a gama de cores exclusivas com acabamento texturizado que imita a madeira.

Na referência do produto substituir “..” pelo código da cor escolhida.

C

ø40

A

B180

250

A B C

1600 700 30
1400 700 30
1200 700 27
1000 700 25

BASE DE DUCHE STONEX®

EXTRAPLANAANTIDERRAPANTE



HELIOS | 10

Toalheiro Select | Divisória de duche Vela 2P2F | Base de duche Branco Helios 1400 x 800 mm | Coluna de duche Even-T
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Base de duche Matizado Escuro Helios 1400 x 800 mm | Divisória Line D1HF Walk-in | Coluna de duche Deck-T



Roca, S.A. 

Apt 575, Ponte da Madalena
2416-905 Leiria
T. 244 720 000 | F. 244 722 373
www.roca.pt
roca.portugal@pt.roca.net

244 720 020
Apoio Técnico

213 404 260
Serviço ao Cliente

mais em 
roca.pt
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