B-294
Revisão 10/2018

Pág. 1-1

ESPELHO INCLINADO
COM MOLDURA
AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

ESPECIFICAÇÕES
A moldura em ângulo do espelho inclinável (19x19mm) é em
peça única, em aço inoxidável tipo AISI 304, com estrutura
continua em todos os lados e frente biselada para segurar a
estrutura firmemente contra a parede; os cantos são soldados
e escovados. Todas as superfícies expostas têm acabamentos
em aço escovado no sentido vertical. A estrutura está
equipada a toda a largura com dobradiça em aço inoxidável
tipo piano, soldada ao fundo e dois braços retrácteis em
aço prateado, que colocam o espelho na perpendicular ou
inclinado. O vidro temperado tem garantia de 15 anos contra
perda de características reflectoras. Todas as extremidades
estão protegidas com tiras de enchimento protectoras. A
parte de trás acolchoada com 5 mm de espessura (à prova
de água e não abrasiva) protege toda a extensão do espelho
e amortece o choque. O aço galvanizado da parte de trás é
preso à estrutura por parafusos ocultos.
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resistência superior à corrosão, comparada com o aço inoxidável da série
400, contra humidade ambiente, soluções de limpeza fortes e manutenção.
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Other sizes up to 24" x 36" (61 x 91cm) or 36'' x 24'' (91 x 61cm) are available on special
order; minimum size available, 12'' x 18'' (30 x 46cm).
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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 protegida por uma camada acolchoada em polietileno
com 5 mm de espessura, à prova de água e não abrasiva, que
protege toda a extensão do espelho e amortece
o choque.
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recommended Mounting Height off floor

MATERIAIS
Moldura: Fabricada em aço inoxidável 18-8S tipo AISI304,
ângulo com acabamento
escovado (119x19cm).
Technical
Data Fabricado numa
peça única, (cantoneira em U) que confere características de
resistência estrutural. Biselada na parte da frente, segura
firmemente a estrutura contra o espelho. Os cantos são
soldados e com acabamento escovado. O aço galvanizado na
parte de trás é apertado à estrutura com parafusos ocultos. A
dobradiça tipo piano, fabricada em aço inoxidável, estende-se
a todo o comprimento da base do espelho e é soldada na parte
de baixo da moldura. Nota do fabricante: Aço do tipo 304 proporciona
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Materials:
Frame — 18-8, type 304, heavy-gauge stainless steel, 3/4" x 3/4" (19 x 19mm) angle with satin finish. One-piece, roll-formed
construction forms continuous integral stiffener on all sides. Bevel design on front holds frame tightly against mirror. Corners are
welded, ground, and polished smooth. Galvanized steel back is fastened to frame with concealed screws. Full-width stainless steel
piano-hinge
bottom
of frame.
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Support Bracket (2) — Heavy-gauge plated steel. Self-locking folding operation. Securely riveted to frame.

