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B-290

AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

ESPECIFICAÇÕES
O espelho tem uma moldura de ângulo em aço inoxidável
tipo AISI 304, 19 x19 mm. Peça única com forma arredondada e biselada na frente dos ângulos permite segurar a
moldura contra o espelho. Os cantos são heliacos soldados, e suavemente polidos. As superfícies expostas têm
acabamento escovado. 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 polietireno acolchoado,
amortecedor de quedas, resistente à água, não abrasivo e
com uma espessura de 5mm. A parte de trás, em aço galvanizado, é fixa à moldura com parafusos ocultos e equipada
com suportes integrados horizontais perto do topo para
pendurar o espelho, e perto do fundo para evitar que o
espelho possa ser puxado da parede. Parafusos ocultos de
fecho Philips prendem o espelho ao ganho de parede.
MODELO Nº

Tamanho exterior (cm)

B-290 1824

46

61

B-290 1830

46

76

B-290 1836

46

91

B-290 2430

61

76

B-290 2436

61

91

B-290 2448

61

122

B-290 2460

61

152

B-290 3472

61

183

B-290 3636

91

91

B-290 4836

122

91

B-290 7236

183

91

MATERIAIS
Moldura : Aço inoxidável tipo 304, 19 x19 mm de ângulo,
com acabamento escovado. Peça única com forma arredondada. O design biselado na frente dos ângulos permite segurar a moldura contra o espelho. Os cantos são heliacos
soldados, e suavemente polidos. A parte de trás, em
aço galvanizado, é fixa à moldura com parafusos ocultos e
equipada com suportes integrados horizontais perto do topo
para pendurar o espelho, e perto do fundo para evitar que o
espelho possa ser puxado da parede. O espelho pode ser
preso ao ganho de parede por meio de parafusos (parafusos ocultos de fecho Philips) ou por encaixe.
Nota do fabricante: Aço do tipo 304 proporciona resistência superior 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 protegidas por tiras de enchimento protectoras; a parte
de trás, acolchoada com 5mm de polietileno de espessura (à
prova de água e não abrasiva), protege toda a extensão do espelho e amortece o choque.
Gancho de Parede Oculto: Aço galvanizado 0.9 mm. Incorpora um membro de suporte inferior, formando um
rectângulo rígido, que obriga a parte inferior do espelho a ficar junto à parede.
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Deslize a chave de fenda de lâmina
Locking Screw
plana ou(Phillips-Head)
chave entre o espelho ea
parede. Pressione a guia no painel
traseiro e remova o espelho.
Contate a fábrica para a chave.
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