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PORTA-ROLOS JUMBO
DE SUPERFÍCIE

DESCRIÇÃO
Porta-rolos de papel higiénico circular de superfície, para 
rolo industrial de Ø 275 máximo. Doseamento manual. Ro-
busto e com características anti-vandálicas. Modelo com ap-
tidão para casas de banho públicas, colectivas e/ou de eleva-
da frequência.

MATERIAIS E COMPONENTES

PR2787 Acabamento epóxi branco.
PR2787B Acabamento epóxi preto.
PR2787C Aço Inoxidável AISI 304, acabamento brilhante.
PR2787CS Aço Inoxidável AISI 304, acabamento escovado.

Corpo de 0,8 mm de espessura, construção numa única peça 
circular com Ø 310 mm.
Na traseira (com espessura de 0,6 mm) existe um apoio se-
parador anti-humidade, assim como pequenas fendas para 
protecção do papel higiénico. Fixa-se à parede através de 3 
parafusos e buchas de Ø 6 mm, fornecidos.
Tampa de aço, de 0,8 mm espessura, com acabamento em 
epoxi branco, construção numa única peça, sem juntas. Fi-
xa-se ao corpo mediante dois rebites que permitem bascular 
a tampa para enchimento pela parte superior. Ranhura para 
visualização de nível, na parte frontal.
Inclui um fecho com chave standard mediclinics® fornecida, 
que permite abrir a tampa para enchimento. Eixo em plástico 
PA6, para tubos standard de 45 mm e sistema de anti-giro por 
inércia (o qual permite utilizar rolo doméstico numa emer-
gência). 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
Puxar pelo papel higiénico visível, consoante a conve-
niência.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES
ISO 9001:2008

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES Ø 310 x 129 mm

DIMENSÕES MÁXIMAS 310 x 129 x 307 mm

PESO (VAZIO) 1,70 Kg 

ALTURA INSTALAÇÃO RECOMENDADA 650 a 750 mm até ponto inf.

ALT. RECOMENDADA DEFICIENTES FÍSICOS 700 mm até ponto inferior

DIÂMETRO MÁXIMO 275 mm

LARGURA ROLO DE PAPEL (MÁX.) 115 mm

DIÂMETRO CÂNULA Mín. Ø 45 mm
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material: termoplástico
acabamento: preto
acessório opcional 
disponível separadamente

KIT 2789
em opção, eixo 

para 3 rolos

3 rolos sem
c‰nula

3 rolos com c‰nula


