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INDICAÇÕES E MODO DE USAR 

Produto: DISPENSER PARA COPOS DESCARTAVEIS DE AGUA 

Data da última revisão: 30/08/2021 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

Nome do Produto: DISPENSER PARA COPOS DESCARTAVEIS DE ÁGUA EASY FLEX 

Validade: Indeterminado 

*produto isento de registro na ANVISA 

Fabricante: PROLINE - Indústria e Comércio Ltda. 

CNPJ: 02.946.060/0001-27 

Endereço: R. Bom Jesus do Iguape, 6051 – Boqueirão. 

Cidade: Curitiba - PR 

Telefone: 0800 404 4430 

www.premisse.com.br 

Data da Última revisão: 30/08/2021 
 

 

 

• O dispenser para copos descartáveis de água 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. Muito prático. É só puxar o copo e ele 

sai  facilmente. 

• Sai somente 1 copo por vez. 
 

 

 

Campo de aplicação 

Tem aplicação em restaurantes, hotéis, hospitais, lavabos, 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;

http://www.premisse.com.br/


DIMENSÕES 

 

COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

 

APRESENTAÇÃO 

FABRICAÇÃO 

 

Produto: DISPENSER PARA COPOS DESCARTAVEIS DE AGUA 

Data da última revisão: 30/08/2021 

 

 

 

• 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 pararem na parte inferior do dispenser 

• Para utilizar retire um 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 água. 
 
 

 
 

Altura unidade: 490 mm 

Largura unidade: 90 mm 

Profundidade unidade: 100 mm 

Peso unidade: 0,24 Kg 

 
Caixa com 12 unidades 

Altura caixa: 480 mm 

Largura caixa: 300 mm 

Comprimento caixa: 490 mm Peso 

caixa: 3,46 kg m³: 

0,05 
 

 

 

PS CRISTAL, STYROLUX, PIGMENTO BRANCO. 

 
“Segredo Industrial” 

• Dispenser para copos descartáveis de água 

• Fita dupla face para fixação 

• Copos descartáveis de 180ml até 200ml 

A data de fabricação está disposta na caixa do produto. 


