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A construir consigo desde 1997

DISPENSADOR DE PAPEL
PARA SANITAS DE SUPERFÍCIE P
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AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
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DESCRIÇÃO
Dispensador de toalhas para desinfecção da sanita, 750 1000 
toalhas de capacidade, em aço inox AISI 304. Funcionamento 
manual. Equipamento robusto e com características anti van-
dálicas. Modelo adequado para casas de banho de frequên-
cia alta. Modelo com aptidão para casas de banho colectivas. 
Para uso em conjunto com um dosificador de desinfectante 
para tampos da sanita.

COMPONENTES E MATERIAIS

DT0200 Aço, acabamento epóxi branco.
DT0200CS Aço Inoxidável AISI 304, acabamento brilhante.
DT0200RAL Acabamento epóxi, cor personalizada RAL*.

Corpo em aço inox AISI 304, 0.8 mm de espessura, de superfí-
cies lisas, soldadas por laser, que podem ser limpas em pro-
fundidade, no interior e no exterior. Fixa se à parede através 
de 4 parafusos e de buchas, fornecidos.
Cobertura de aço inox AISI 304, 1 mm de espessura. A parte 
superior inclinada impossibilita que se pousem copos ou ci-
garros, evitando assim manchas ou queimaduras. Fixa-se ao 
corpo com rebites, que permitem removê-la para reabaste-
cer. Travão dosificador de aço inox AISI 304, 1 mm de espes-
sura, que assegura a dispensa unitária das toalhas. Fecho de 
segurança, em termoplástico, anti-vandálico. Visor na frente, 
em policarbonato translúcido.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES
ISO 9001:2008

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES 303 x143 x 117 mm

PESO (VAZIO) 1,8 Kg

CAPACIDADE 750 a 1000 uni

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
Puxar a toalha e soltá-la do dispensador. Repetir a operação 
à conveniência.

TABELA RAL*
www.laserbuild.pt/pdf/Tabela-RAL.pdf 
Pedido mínimo: 3 unidades do mesmo RAL de qualquer 
referência medicolor.


