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ESPELHO INCLINADO
COM MOLDURA
AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
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MATERIAIS
Moldura : Fabricada em aço inoxidável 18-8 S tipo AISI304,
com acabamento escovado. Tem 100 mm de espessura
no topo e 25 mm de espessura na base da moldura. O
bordo biselado na frente, segura a moldura firmemente contra o espelho. Os cantos são soldados e escovados. A parte de
trás e o interior da estrutura rígida são uma única peça, em
aço galvanizado de construção soldada, com fendas para
montagem dos parafusos e para montagem de parafusos
ocultos. Nota do fabricante: Aço do tipo 304 proporciona resistência su-
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perior à corrosão, comparada com o aço inoxidável da série 400, contra
humidade ambiente, soluções de limpeza fortes e manutenção.

Espelho: Fabricado em vidro temperado de primeira qualidade com 6 mm de espessura, escolhido para espelhar/pratear.
Banhado a cobre electroliticamente por um processo de galvanização com garantia de 15 anos contra perda de características reflectoras. Todas as extremidades são polidas e protegidas por tiras de enchimento protectoras; a parte de trás é
acolchoada, em poliestireno, com 3 mm de espessura (à
prova de água e não abrasiva), protegendo toda a extensão
do espelho e amortecendo o choque.
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Technical Data

MODELO Nº

Recommended Mounting Height Off Floor

ESPECIFICAÇÕES
A estrutura do espelho inclinável deve ser em aço inoxidável
tipo AISI304, com a frente biselada para segurar a estrutura ligeiramente contra o espelho; os cantos são
soldados e em escovado; todas as superfícies expostas têm
acabamentos em aço escovado no sentido vertical. O vidro
temperado é seleccionado e tem garantia de 15 anos contra
perda de características reflectoras. Todas as extremidades
são protegidas com tiras de enchimento protectoras. Toda
a superfície da parte de trás é em poliestireno acolchoado, amortecedor de quedas, resistente à água, não abrasivo
e com uma espessura de 3mm. A parte de trás e o interior
da estrutura, são uma peça única em aço galvanizado
de construção soldada e com fendas para montagem dos
parafusos e de parafusos ocultos.
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STANDARD STOCK SIZES

MODEL
NO.
B-293 1830
B-293 1836
B-293 2436

MIRROR SIZE
W
18'' (46cm)
18'' (46cm)
24'' (61cm)

H1
30'' (76cm)
36'' (91cm)
36'' (91cm)

OVERALL SIZE
W
18'' (46cm)
18'' (46cm)
24'' (61cm)

H2
30-3/16'' (77cm)
36-3/16'' (92cm)
36-3/16'' (92cm)
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MATERIALS:
Mirror Frame — 18-8, type 304, heavy-gauge stainless steel, 3/4" x 3/4" (19 x 19mm) angle with vertical-grain satin finish. One piece, rollA construirforms
consigo
desde 1997
formed construction
continuous
integral stiffener on all sides. Bevel design on front of angle holds frame tightly against mirror. Corners
of mirror frame are heliarc welded, ground and polish smooth. Galvanized steel back is fastened to frame with concealed screws and equipped

