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ESPECIFICAÇÕES
O gancho montado na superfície é de aço inoxidável AISI 304.
A flange e o braço de suporte têm espessura de 0.8 mm e
estão equipados com uma base de parede oculta de 1.6 mm
de espessura com um kit e parafusos de aço inoxidável. A cobertura é de 3.6mm de espessura, fixa ao braço de suporte.
MATERIAIS
INSTALAÇÃO
Para remover a base da parte de trás das flanges e dos kits
de suporte, solte um pouco os parafusos. Monte a placa de
forma aos forcados estarem para cima, fixe com dois parafusos de metal, fornecidos pelo fabricante, nos pontos indicados por um S. Fixe o kit de montagem nos forcados da base,
e depois fixe na posição apertando os parafusos na parte de
baixo da flange. Sugestão: Contacte com o representante para
referências sobre os tipos de fixação a utilizar nas diferentes
paredes/divisórias.

B-670 Aço Inoxidável AISI 304, acabamento brilhante.
B-6707 Aço Inoxidável AISI 304, acabamento escovado.

Flange e braço de suporte: Aço inoxidável 18-8 S, AISI 304,
0.8 mm de espessura. Kit de suporte em aço com 1.6 mm
Construção soldada. Fixo à base de parede por um parafuso
de aço inoxidável.
Base de Parede
Oculta: Aço Inoxidável 18-8 S, tipe-304, 1.6
echnical
Data
mm de espessura.
Cobertura: Aço Inoxidável 18-8 S, AISI 304, 3.6mm de espessura. Soldado ao braço de suporte.
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 Model B-670 Bright polished stainless steel
 Model B-6707 Satin-finish stainless steel
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Specify Model Required:

B-670
B-6707

materials:
lange and Support Arm — 18-8, type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel. Concealed, 16-gauge (1.6mm) stainless steel
mounting bracket. All-welded construction. Secured to wall plate with a stainless steel setscrew.
A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK

Concealed Wall Plate — 18-8, type-304, 16-gauge (1.6mm) stainless steel.

Rua Coronel
Carlos steel.
Moreira 825
229 480 271
Cap — 18-8, type-304, 10-gauge (3.6mm)
stainless
WeldedTel.:
to (+351)
the support
arm.
4470-580 Moreira, Maia
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