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DESCRIÇÃO
Suporte para estação de desinfecção portátil, altamente
resistente, para doseadores de desinfectantes de mãos,
da Mediclinics, construídos em aço e pintados a epóxi preto fosco, com uma base quadrada, pesada e estável.

1475mm

Este suporte de estação de desinfecção portátil é a alternativa perfeita para desinfecção das mãos em locais onde
não há água nem sabão. Compatível com os dispensadores Mediclinics DJ0037A ..., DJF0038A ..., DJ0160AS e
DJS0033 ....
Ideal para uso em locais de alto tráfego, como aeroportos,
hospitais, centros comerciais, escolas, hotéis e restaurantes, museus, bibliotecas, etc. Com uma sinalização
altamente visível explica como desinfectar adequadamente as mãos, reduzindo a propagação de germes.
Ajuda a manter um local de trabalho mais saudável e limpo.

370mm

MATERIAIS E COMPONENTES
• BASE: quadrada, feita de aço com 4 mm de espessura, pintada a epóxi preto fosco, com blocos silenciosos
de elastómero, no lado inferior, que impedem a base de
arranhar o chão.
• COLUNA: fabricada com tubo de aço com 40x20 mm, 1,5
mm de espessura e secção quadrada, com acabamento
em epóxi preto fosco.
• BANDEJA ANTI-GOTEJAMENTO: Construída em aço
com acabamento em epóxi preto fosco, com 1,5 mm de
espessura. Tem instruções em vinil, e furos para a instalação do dispensador de gel hidroalcoólico.
• FERRAMENTAS DE MONTAGEM:
Inclui 4 parafusos e porcas para o dispensador de desinfectante de mãos, 2 parafusos para o poste e a chave
hexagonal. Não são necessárias ferramentas adicionais
para instalação.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS
Dimensões
Espessura da base

370mm

1,5 mm

Espessura da badeja anti gotejamento

1,5 mm

Peso líquido

7,4 mm

O fabricante reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia.

A construir consigo desde 1997
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4 mm

Espessura da coluna

Dimensões: ±4%
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