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A construir consigo desde 1997

DISPENSADOR DE TOALHAS
DE SUPERFÍCIE P
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AÇO

DESCRIÇÃO
Dispensador de toalhas de papel para secagem de mãos. 
Equipamento com características anti vandálicas e de monta-
gem na parede. Desenho adaptado a qualquer tipo de casa de 
banho com receptáculo projectado para rápida colocação das 
toalhas e sem perda ou queda das mesmas. Não tem arestas 
nem elementos cortantes ou perigosos. Modelo com aptidão 
para casas de banho publicas, colectivas e ou de grande fre-
quência.

MATERIAIS E COMPONENTES

DT0106 Aço, acabamento epóxi branco.
DT0106C Aço Inoxidável AISI 304, acabamento brilhante.
DT0106CS Aço Inoxidável AISI 304, acabamento escovado.

Corpo de 0,8 mm espessura, construção totalmente solda-
da. Fixa-se à parede através de 4 parafusos e buchas de Ø 
5 mm, fornecidos. Os parafusos alojam se em cavidades de 
alojamento que permitem a fixação, impedem a transmissão 
de humidade e não permitem que os parafusos danifiquem o 
papel.
Porta de 0,8 mm de espessura, construção numa única peça, 
sem juntas. Está fixa ao corpo por intermédio de dois rebites. 
Inclui um fecho com chave standard mediclinics®, fornecida, 
que permite abrir a tampa para enchimento. Ranhura para 
visualização de nível na parte frontal.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
Puxar uma das toalhas até que esta se desprenda. Re-
petir a acção sempre que necessário.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES
ISO 9001:2008
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES 330x 275x 133 mm

PESO (VAZIO) 2 Kg

ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA
(DESDE O PONTO INFERIOR)

PÚBLICO 
GERAL 130 - 160 cm

PMC 85 - 120 cm

CAPACIDADE TOALHASDOBRADAS EM C 400 unidades

CAPACIDADE TOALHAS DOBRADAS EM Z 600 unidades

TOALHAS 100 x 260 mm máx.


