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KG0020B DISPENSADOR DE LUVAS

DESCRIÇÃO
Dispensador de luvas descartáveis projectado 
para a estação de desinfecção portátil da Medi-
clinics, código HGPT0020B, feito de aço, pintado 
a epóxi preto, é compatível com a maioria dos 

porta-luvas descartáveis   do mercado.

Ideal para utilização em locais de 
alto tráfego, como aeroportos, hos-

pitais, centros comerciais, escolas, 
hotéis e restaurantes, museus, biblio-

tecas, etc.

Possui um sistema de retenção de porta-
-luvas mecânico que impede o seu movimento 

e facilita a remoção das luvas pelo usuário.

Pode ser facilmente montado em duas posições 
diferentes, dependendo da extracção de luvas 
vertical ou horizontal. Também é adequado para 
ser instalado na parede uma vez que possui 4 
orifícios adicionais (os meios de fixação na pare-
de não estão incluídos).

O dispensador de luvas portátil da estação de 
desinfectante para mãos Mediclinics ajuda a 
manter a higiene e a desinfecção.

COMPONENTES E MATERIAIS
• RETENÇÃO DA CAIXA DE LUVAS: chapa de 
aço com 1,5 mm de espessura, acabamento em 
epóxi preto fosco. Possui dois orifícios para a 
montagem horizontal do suporte na base.

• TRASEIRO: fabricado em chapa de aço com 
1,5 mm de espessura, pintada com epóxi preto 
fosco. Possui dois furos para montagem vertical 
do suporte na base, e 4 furos circulares para 
montagem na parede. Possui um sistema me-
cânico para retenção do porta-luvas que impede 
seu movimento dentro do suporte.

• FERRAMENTAS DE MONTAGEM: inclui 2 pa-
rafusos e a chave Allen para fixar o dispensador 
no poste de suporte.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

Dimensões 262 X144 X 87 mm

Espessura do dispensador 1,5 mm

Dimensões máximas da caixa 260 x 140 x 80 mm

Espessura da badeja anti gotejamento 1,1 Kg
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