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 O dispenser para copos descartáveis de café foi desenvolvido pensando na 

utilidade e praticidade; 

 Constituído de material de alta resistência ao impacto, termoplástico, facilitando 

a reciclagem, não agredindo o meio ambiente; 

 Mais higiênico. Ideal para locais de alto fluxo de pessoas; 

 Prático. É só puxar o copo e ele sai facilmente. 

 

 

 

 

Campo de aplicação 

Tem aplicação em restaurantes, hotéis, hospitais, escritórios e etc. 

Instalação e uso 

 Para aplicação, verifique o local correto a ser instalado, limpe a área com álcool; 

fixe o dispenser de acordo com o especificado na embalagem; 

 Certifique-se que o dispenser ficou bem instalado antes de abastecer; 

 Para abastecer retire a tampa localizada na parte superior do dispenser e 

abasteça com a boca do copo virada para cima, de modo que os copos deslizem até 

parar na parte inferior do dispenser; 
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 Para utilizar retire o copo na parte de inferior do dispenser. Puxando-o de modo 

que saia um copo de cada vez; 

 Após utilizar, jogue o copo na lixeira para copos de café. 

 

 

 

 

Altura unidade: 320 mm 

Largura unidade: 65 mm 

Profundidade unidade: 65 mm 

Peso unidade: 0,15 Kg  

 

Caixa com 6 unidades 

Altura caixa:  0,35 m 

Largura caixa: 0,21 m 

Comprimento caixa: 0,27 m 

Peso caixa: 2,02 kg 

m³: 0,02 

 

 

 

PS CRISTAL, STYROLUX, PIGMENTO BRANCO, PIGMENTO AZUL. 

 “Segredo Industrial” 

 

 

 Dispenser branco para copos descartáveis de café 

 Dispenser azul para copos descartáveis de café 

 Fita dupla face 

 Copos descartáveis com diâmetro de boca de 5,30 cm (aproximadamente) 

 

 

A data de fabricação está disposta na caixa do produto. 
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