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Na PUBLIRÁDIO, ao criarmos o Departamento de Mobiliário Urbano, 
assentámos na experiência adquirida ao longo de 25 anos no 
mercado da Publicidade Exterior e estabelecemos uma parceria  
de colaboração com o mais prestigiado fabricante deste tipo  
de produtos em Espanha.

O nosso parceiro, do qual somos representantes exclusivos  
para todo o território português, está integrado num dos maiores 
grupos económicos espanhóis.

Na PUBLIRÁDIO ao equiparmos uma cidade tratamos de apetrechá-la 
com produtos de qualidade. Asseguramo-nos de que os nossos 
projectos se enquadram perfeitamente no ambiente envolvente
e que permitem uma interacção com quem habita o espaço citadino. 

O nosso objectivo é que o cidadão entenda como suas, todas
as obras que realizamos em parceria com o nosso parceiro, 
e se sinta parte integrante delas.

O crescimento das cidades leva a que haja cada vez mais espaços, 
onde o mobiliário urbano é uma peça essencial.

Na PUBLIRÁDIO, estamos cientes dessa realidade e por isso, 
analisamos todas as possibilidades e oferecemos  soluções integrais 
para qualquer habitat, pensando na sua utilidade, segurança
e comodidade.

Os ambientes urbanos são de uso público e, portanto, há que
colocá-los ao serviço do cidadão.

NÓS VIVEMOS A CIDADE... 
      e embelezamo-la...



MODELO 

Módulo de Serviço » LEVANTE

DESCRIÇÃO

»  Edifício formado por uma cabina de forma cúbica, com plataforma frontal  
e varandim, rampa para diminuídos físicos e escada de acesso.  
Cobertura desenhada com pala protectora. 
Sob a plataforma localiza-se um espaço próprio para armazenagem.

»  Todo o conjunto é desmontável e reedificado mediante um prático  
sistema de parafusos. Esta cabina desmonta-se em 3 corpos monoblocos 
para possível retirada fora da época balnear.

CARACTERÍSTICAS:

Plataforma, Rampa e Escada:

»  Apoio sobre pilares tubulares de aço S-235-JR galvanizados a quente,  
com chapas na base e capitel.

Estrutura e Varandins:  

»  Em perfis de aço laminado a quente S-275-JR e tubos A-235-JR,  
galvanizados a quente.

»  Pavimento embutido de madeira exótica tratada em auto clave e fixada  
com parafusos de aço inoxidável.

»  Cobertura e pala de resina composta de resina de poliéster reforçada  
com fibra de vidro.

»  Acabamento exterior de GEL-COAT branco com banda azul na parte 
superior da cabina.

»  Entre a cobertura e a banda azul existe uma câmara de ventilação com o 
objectivo de facilitar a circulação do ar e evitar a acumulação de ar quente.

A torre fixa de vigilância é opcional. 

 PLANTA



TORRE MÓVEL » alçado e planta

Torre de vigia » MÓVEL

Torre de Vigia
MÓVEL

Casa de Banho » PRAIA

PRAIA » planta (2 módulos)

Casa de Banho
PRAIA



Lava-pés » OLA

OLA » alçados

Lava-pés
OLA

Lava-pés » CIRCULAR

CIRCULAR » alçado e planta

Lava-pés
CIRCULAR



Existem outros modelos disponíveis

Duche » NEBULIZADOR

NEBULIZADOR » alçados

Duches » RECTA E ARCO

RECTA E ARCO » alçados e planta

Duche
NEBULIZADOR

Duches
RECTA E ARCO 



Módulo
PONIENTE

Módulo
OASIS

PONIENTE » alçado e planta

Módulo » PONIENTE

OASIS » alçado e planta

Módulo » OASIS



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA:

Portugal Continental
Açores
Madeira

Sede:
Rua Aboim Ascensão | nº 9 A
Apartado 21, 8001-901 Faro | Portugal
tel. +351 289 801 800 | +351 289 823 681
fax. +351 289 801 798
sede.faro@publiradio.pt

Delegação:
Rua Custódio Vieira | BI.D | piso 1C
1250-086 Lisboa
tel. +351 213 853 013 | 213 853 014
fax. +351 213 852 784
delegacao.lisboa@publiradio.pt

www.publiradio.pt


