CONJUNTO DISPENSADOR
DE TOALHAS+ PAPELEIRA

Revisão 06/2017

AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

ESPECIFICAÇÕES
O conjunto dispensador de toalhas/papeleira de encastrar é
em aço inoxidável tipo AISI 304, com construção soldada. As
superfícies expostas têm acabamentos em aço escovado. O
rebordo é uma peça única, prensada e de construção semelhante. A porta tem uma espessura de 1.2 mm; as esquinas
têm ângulos de 90º com 14 mm de espessura; é presa à cabine com uma dobradiça oculta a toda a largura, tipo piano,
em aço inoxidável; equipada com um cabo em aço inoxidável
que limita a abertura da porta. Rebordo oculto pela porta. O
dispensador de toalhas tem capacidade para 300 toalhas
de papel dobradas em C ou 400 dobradas em ziguezague,
sem ser necessário qualquer ajuste ou uso de adaptadores.
O conjunto dispensador de toalhas/papeleira de encastrar é
fornecido com uma caixa contentora de plástico rígido removível e à prova de fendas. Capacidade de 6.1 L.
MATERIAIS
Cabine: Fabricada em aço inoxidável 18-8S tipo AISI 304.
Construção soldada.
Rebordo: Fabricado em aço inoxidável 18-8 S tipo AISI 304
com acabamento em aço escovado e 0.8 mm de espessura.
Peça única prensada e de construção semelhante.
Porta: Fabricada em aço inoxidável 18-8 S tipo AISI 304 com
0.8 mm de espessura. Esquinas com ângulos de 90º e 14
mm de espessura para máxima rigidez. Pressa à cabine com
uma dobradiça oculta a toda a largura, tipo piano em aço
inoxidável. Equipada com um cabo em aço inoxidável limitador de abertura.
Dispensador de toalhas de papel: Fabricado em aço inoxidável 18-8 S tipo AISI 304, com espessura de 0.8 mm e acabamento escovado. Capacidade de 350 toalhas de papel dobradas em C ou 475 em ziguezague.
Papeleira: Em plástico rígido moldado, removível e á prova
de fugas. Capacidade de 6.1 L.
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OPERAÇÃO
O dispensador de toalhas acomoda toalhas dobradas em C
ou em ziguezague, sem a necessidade de qualquer ajuste
ou uso de adaptadores. A papeleira é limpa abrindo a porta
e removendo a caixa contentora. Rebordo oculto pela porta. O cabo limitador de abertura da porta previne danos nos
acessórios de casa de banho e na parede.

materials:
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330mm
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5-5/8''
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(Refer to ADA H/C)
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Waste
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Finish Face of Floor

1-7/8''
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S

59-3/4'' 1520mm

Paper Towel
Dispenser

recommended mounting Height off floor
for accessible design

55-1/8''
1400mm

66'' to 73'' 1675 to 1855mm

Lock & Key

recommended mounting Height off floor

Technical Data

trimlineseries™
recessed
paper towel dispenser
and waste receptacle

Roughna
Wall
Opening
Abertura
parede
11-1/2"
(292mm) wide
292
mm largura
53-5/8" (1362mm) high
1362
mm altura
5-3/4" (146mm) minimum
146 mm profundidade minima
recessed depth

Cabinet — 18-8, type-304, heavy-gauge stainless steel. All-welded construction.
Door — 18-8, type-304, 18-gauge (1.2mm) stainless steel. 9/16" (14mm) 90° return for maximum rigidity. Secured to cabinet with a concealed,
ull-length, stainless steel piano-hinge. Equipped with a stainless steel cable door-swing limiter and two tumbler locks keyed like other Bobrick
washroom accessories.
Paper Towel Dispenser — 18-8, type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel with satin-finish. Rounded towel tray has hemmed opening to
dispense paper towel without tearing. Capacity: 600 C-fold, 800 multifold, or 1100 singlefold paper towels.
Waste Container — Leak-proof rigid molded plastic. Removable for servicing. Capacity: 6.3-gal. (24.0-L).

Optional: Order Bobrick Model No. 3803-130 TowelMate® available as an optional accessory. TowelMate accessory allows for paper towels to
dispense one at time without bulging or sagging, or falling through the towel tray opening. The 90 degree return on the towel guide prevents
papers from falling forward and out when door is opened for servicing.

operation:
Paper towel dispenser is adjustable to dispense C-fold, multifold, or singlefold paper towels without use of additional adapters or towel
rays. To service waste receptacle, unlock door with key provided and remove waste container. Cable door-swing limiter prevents
damage to washroom accessories and walls.

nstallation:
Provide framed rough wall opening 11-1/2'' wide x 53-5/8'' high (292 x 1362mm). Minimum recessed depth required from finish face
A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK
of wall is 5-3/4'' (146mm). Allow clearance for construction features that may protrude into rough wall opening from opposite wall.
Coordinate with mechanical engineer to avoid pipes, vents, and conduits. If unit projects above top of wainscot, provide aluminum
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specification:
A construir consigo desde 1997
Recessed paper towel dispenser and waste receptacle shall be type-304 stainless steel with all-welded construction; exposed surfaces
shall have satin finish. Door shall be 18 gauge (1.2mm); have 9/16'' (14mm) 90° return edges; be secured to cabinet with a concealed,
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