
Catálogo



Dispensers para Copos

Epóxi branco

- Café |  A 50cm   D 6cm   |   peso: 650g

- Água |  A 50cm   D 7,5cm   |   peso: 700g

- Refrig./chopp |  A 50cm   D 8,3cm   |   peso: 750g

Dispenser cilíndrico para copos 
descartáveis de plástico, com 
capacidade para 100 unidades. 
Construído em aço carbono, com 
acabamento em pintura epoxi branca.

Cilíndrico em
aço inox

- Café |  A 50cm   D 6cm   |   peso: 650g

- Água |  A 50cm   D 7,5cm   |   peso: 700g

- Refrig./chopp |  A 50cm   D 8,3cm   |   peso: 750g

Dispenser cilíndrico para copos 
descartáveis 100 unidades.
Construído em aço inoxidável.

Cilindro transparente
com ponteiras inox

- Café |  A 50cm   D 6cm   |   peso: 150g

- Água |  A 50cm   D 7,5cm   |   peso: 185g

- Refrig./chopp |  A 50cm   D 8,3cm   |   peso: 230g

Dispenser cilíndrico para copos
descartáveis de plástico, com
capacidade para 100 unidades.
Ponteiras em aço inoxidável e cilindro
central em plástico transparente.

Cilindro transparente 
c/ ponteira fumê

- Café |  A 50cm   D 5cm   |   peso: 150g

- Água |  A 50cm   D 6,7cm   |   peso: 185g

- Refrig./chopp |  A 50cm   D 7,1cm   |   peso: 230g

Dispenser cilíndrico para copos
descartáveis de plástico, com
capacidade para 100 unidades.
Ponteiras em acrílico fumê e cilindro
central em plástico transparente.
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Porta Canudo

Cilíndrico
em aço inox

Porta canudos construídos em 
aço inoxidável.

A 29,5cm   D 8,5cm    |   peso: 300g

Cilíndrico
em epóxi

Cores:
    Preto
    Branco
    Vinho

Porta canudos construídos em aço 
carbono, com acabamento em pintura 
epoxi preta, branca ou vinho.

A 29,5cm   D 8,5cm    |   peso: 300g

Sextavado
em epóxi

Cores:
    Preto
    Branco
    Vinho

Porta canudos construídos em aço 
carbono, com acabamento em pintura 
epoxi preta, branca ou vinho.

A 29,5cm   D 9cm    |   peso: 300g
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Porta Guardanapo

TV
em aço inox

Porta guardanapo, posição vertical, 
com retirada do papel por duas faces. 
Construído em aço inoxidável.

A 16,5cm   L 10cm   P 10cm    |   peso: 300g

TV
em epóxi

Cores:
    Preto
    Branco
    Vinho

Porta guardanapo, posição vertical,
com retirada do papel por duas faces. 
Construído em aço carbono, com
acabamento em pintura epoxi.

A 16,5cm   L 10cm   P 10cm    |   peso: 370g

Deitado (mesa)

Cores:
    Preto
    Branco
    Vinho

Porta guardanapo, posição horizontal, 
com retirada do papel pela face superior. 
Construído em aço carbono, com
acabamento em pintura epoxi.

A 6,5cm   L 15cm   P 9cm    |   peso: 250g

Deitado (mesa) 
em aço inox

Porta guardanapo, posição horizontal, 
com retirada do papel pela face superior. 
Construído em aço inoxidável.

A 6,5cm   L 15cm   P 9cm    |   peso: 250g
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Saboneteira

Giratória de vidro 
com suporte em 
aço inox

Vidro

Saboneteira giratória, com reservatório 
em vidro, com capacidade de 500 ml. 
Tampa e suporte em aço inoxidável.

A 16,5cm   D 10cm    |   peso: 500g

Plástica com
reservatório

Plástico

Saboneteira plástica para utilização
com sabonete líquido. Possui frontal
e suporte de fixação na cor branca.
Acompanha reservatório interno
de 800 mL.

A 28cm     L 12,5cm     P 11,5cm   |   peso: 510g

Giratória de plástico 
com suporte em
aço inox

Plástico (PET)

Saboneteira giratória, com reservatório
em plástico PET, com capacidade de
500 ml. Tampa e suporte em aço
inoxidável.

A 16,5cm   D 10cm    |   peso: 140g
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Reservatório
Plástico

Reservatório plástico para sabonete 
líquido. Possui mangueira dosadora
de 7 cm de comprimento.



Dispensers para Papel Higiênico

400 mts. 
em aço inox

Suporte para rolo de papel de até 400 
metros de comprimento. Gabinete 
construído em aço inoxidável e base de 
fixação em aço carbono com pintura 
epoxi. OBS.: Pode ser construido com 
suporte para fechamento com cadeado.

 D 27cm    P 12,5cm   |   peso: 2,1kg

400 mts.
em epóxi branco

Suporte para rolo de papel de até 400 
metros de comprimento. Construído 
em aço carbono, com acabamento em 
pintura texturizada epoxi branca. 
OBS.: Pode ser construido com suporte 
para fechamento com cadeado.

 D 27cm    P 12,5cm   |   peso: 2,1kg
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Detalhe do suporte para
fechamento com cadeado

Todos os suportes metálicos
possuem parafuso central, com
a cabeça embutida no gabinete 
para travamento. A abertura do 
gabinete só é possível com a
utilização da chave allen
(acompanha o produto).

Modelo Convencional / Sobrepor Modelo Basculante Modelo Basculante c/ suporte para
fechamento com cadeado



Detalhe do suporte para
fechamento com cadeado

Todos os suportes metálicos
possuem parafuso central, com
a cabeça embutida no gabinete 
para travamento. A abertura do 
gabinete só é possível com a
utilização da chave allen
(acompanha o produto).

Modelo Convencional / Sobrepor Modelo Basculante Modelo Basculante c/ suporte para
fechamento com cadeado

Dispensers para Papel Higiênico

600 ou 800 mts. 
em aço inox

Suporte para rolo de papel de até 800 
metros de comprimento. Gabinete 
construído em aço inoxidável e base de 
fixação em aço carbono com pintura 
epoxi. OBS.: Pode ser construido com 
suporte para fechamento com cadeado.

D 37cm    P 12,5cm   |   peso: 2,5kg

600 ou 800 mts.
em epóxi branco

Suporte para rolo de papel de até 800 
metros de comprimento. Construído em 
aço carbono, com acabamento em pin-
tura texturizada epoxi branca. 
OBS.: Pode ser construido com suporte 
para fechamento com cadeado.

D 37cm    P 12,5cm   |   peso: 2,5kg
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Dispensers para Papel Higiênico

400 mts.
de plástico

Suporte para rolo de papel de até 400 
metros de comprimento. Gabinete 
construído em plástico branco.

A 27cm     L 26,5cm     P 11,5cm   |   peso: 650g
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Toalheiro

Bobina 25 cm
em aço inox

Suporte para bobina de papel toalha, 
com 25 cm de largura e até 100 metros 
de comprimento. Frontal construído em 
aço inoxidável e base de fixação em aço 
carbono com pintura epoxi preta.

A 18cm   L 30cm   P 16,5cm    |   peso: 1,8kg

Bobina 20 cm
em aço inox

Suporte para bobina de papel toalha, 
com 20 cm de largura e até 100 metros 
de comprimento. Frontal construído em 
aço inoxidável e base de fixação em aço 
carbono com pintura epoxi preta.

A 18cm   L 25cm   P 16,5cm    |   peso: 1,7kg

Bobina 25 cm
em epóxi branco

Suporte para bobina de papel toalha, 
com 25 cm de largura e até 100 metros 
de comprimento. Construído em aço 
carbono, com acabamento em pintura 
texturizada epoxi branca.

A 18cm   L 30cm   P 16,5cm    |   peso: 1,8kg

Bobina 20 cm
em epóxi branco

Suporte para bobina de papel toalha, 
com 20 cm de largura e até 100 metros 
de comprimento. Construído em aço 
carbono, com acabamento em pintura 
texturizada epoxi branca.

A 18cm   L 25cm   P 16,5cm    |   peso: 1,7kg
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Toalheiro

Interfolha 2 dobras 
23x27 em aço inox

Suporte para papel toalha interfolha,
2 dobras. Frontal construído inoxidável 
e base de fixação em aço carbono com 
pintura epoxi preta.

A 17cm   L 25,4cm   P 15,3cm    |   peso: 1,7kg

Interfolha 2 dobras 
23x27 em epóxi 
branco 
 
Suporte para papel toalha interfolha, 
2 dobras. Construído em aço carbono, 
com acabamento em pintura texturizada 
epoxi branca.

A 17cm   L 25,4cm   P 15,3cm    |   peso: 1,7kg
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Toalheiro

Americano grande
p/ interfolha 3 dobras 
em aço inox

(modelo TAG)

Suporte para papel toalha interfolha,
3 dobras, 23 por 27 cm. Frontal
construído em aço inoxidável e base
de fixação em aço carbono com
pintura epoxi preta.

A 38cm   L 34,5cm   P 10cm    |   peso: 2,2kg

Americano grande
p/ interfolha 3 dobras 
em epóxi branco

(modelo TAG)
 
Suporte para papel toalha interfolha,
3 dobras, 23 por 27 cm. Construído
em aço carbono, com acabamento em
pintura texturizada epoxi branca.

A 38cm   L 34,5cm   P 10cm    |   peso: 2,2kg
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Americano jr. p/
interf. 3 dobras 
20x27 em aço inox

(modelo TAP)

Suporte para papel toalha interfolha,
3 dobras, 20 por 27 cm. Frontal
construído em aço inoxidável e base
de fixação em aço carbono com
pintura epoxi preta.

A 30,5cm   L 22cm   P 9,5cm    |   peso: 2,1kg

Americano jr. p/
interf. 3 dobras 20x27 
em epóxi branco

(modelo TAP)

Suporte para papel toalha interfolha,
3 dobras, 20 por 27 cm. Construído em
aço carbono, com acabamento em
pintura texturizada epoxi branca.

A 30,5cm   L 22cm   P 9,5cm    |   peso: 2,1kg



Toalheiro

Interfolha
2 ou 3 dobras
em epóxi branco

(modelo TI)

Suporte para papel toalha interfolha,
2 ou 3 dobras. Construído em aço
carbono, com acabamento em
pintura texturizada epoxi branca.

A 28cm   L 25cm   P 12cm    |   peso: 2,1kg
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Interfolha
2 ou 3 dobras
em aço inox

(modelo TI)

Suporte para papel toalha interfolha,
2 ou 3 dobras, largura 23 cm, capacidade 
para 1500 folhas. Frontal construído em 
aço inoxidável e base de fixação em aço 
carbono com pintura epoxi preta.

A 28cm   L 25cm   P 12cm    |   peso: 2,1kg

Interfolha
2 ou 3 dobras
em plástico

Suporte para papel toalha interfolha,
2 ou 3 dobras, capacidade para 1500
folhas. Construído em plástico branco, 
tanto o frontal quanto a base de fixação.

A 29,5 cm     L 25,5cm     P 12,5cm   |   peso: 650g



Outros

Lixeira p/ copo 
descartável

Lixeira tubular em plástico branco,
para copos de café ou água.

Café: A 90cm   D 6cm

Água: A 90cm   D 8,5cm

Lixeira p/ copo 
descartável

Água / Água
A 90cm   D 8,5cm  /  A 90cm   D 8,5cm

Água / Café
A 90cm   D 8,5cm  /  A 90cm   D 6cm

Lixeira tubular com base dupla,
em plástico branco, para
copos descartáveis.
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Contato
Entre em contato pelo telefone:

(55 11) 2412-7475 / 2488-8018

www.aurimar.ind.br

Endereço: 

Av. Patos, 821 / 839 - Cumbica - Guarulhos
CEP 07222-010 - SP - Brasil


