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 AISI304, com construção soldada. As
superfícies expostas têm acabamentos em aço escovado. O
rebordo é uma peça única, prensada e de construção semelhante. A porta é presa à cabine com uma dobradiça oculta a
toda a largura, tipo piano em aço inoxidável e equipada com
uma fechadura com chave como outros acessórios de casa
de banho da Bobrick. O dispensador de toalhas tem capacidade para 600 toalhas de papel dobradas em C, 800 dobradas
em ziguezague ou 1100 simples. A papeleira está retida na
cabine através de um trinco e tem as extremidades cercadas
para segurança do usuário. Capacidade mínima de 45.4L.
MATERIAIS
Cabine: Fabricados em aço inoxidável 18-8 S tipo AISI 304.
Construção soldada. Superfícies expostas com acabamento
escovado.
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, acabamento escovado. Presa à cabine com uma dobradiça oculta a toda a largura, tipo piano
em aço inoxidável. Equipada com uma fechadura oculta com
chave como outros acessórios de casa de banho da Bobrick.
Dispensador de toalhas de papel: Fabricado em aço inoxidável 18-8 S tipo AISI 304, com espessura de 0.8 mm. Abertura cercada para não desfazer o papel. Capacidade de 600
toalhas de papel dobradas em C, 800 em ziguezague ou 1100
simples.
Papeleira: Aço inox 18-8 S tipo 304, 0.8 mm de espessura e
com acabamento escovado. As extremidades são cercadas
para uso seguro. Presa à cabine com uma fechadura com
chave como outros acessórios de casa de banho da Bobrick.
Equipada com ganchos interiores para uso opcional de sacos de vinil. Capacidade 45.4L.
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AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

OPERAÇÃO
O dispensador de toalhas acomoda toalhas dobradas em C,
em ziguezague ou simples, reposicionando os adaptadores
numa das 5 ranhuras. Para limpar, abra a porta com a chave
fornecida e remova a papeleira. O saco não pode ser removido a não ser que a papeleira esteja fora da cabine. Os sacos
de vinil reutilizáveis estão disponíveis mediante encomenda:
encomende Bobrick Part Nº 3944-12.

RECESSED
PAPER TOWEL DISPENSER
AND WASTE RECEPTACLE
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Rough Wall Opening
16" (405mm) wide
54-3/4" (1390mm) high
Abertura na parede
7-5/8" (195mm) minimum
405 mm largura
recessed depth

1390 mm altura
TERIALS:
195 mm profundidade minima
binet — 18-8 S, type-304, heavy-gauge stainless steel. All-welded construction. Exposed surfaces have satin finish.
nges — 18-8 S, type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel. Drawn and beveled, one-piece, seamless construction.
or — 18-8 S, type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel with satin finish. Double-pan-back construction. Secured to
inet with a full-length stainless steel piano-hinge. Equipped with a concealed tumbler lock keyed like other Bobrick
shroom accessories.
per Towel Dispenser — 18-8 S, type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel with satin finish. Rounded towel tray has
mmed opening to dispense paper towels without tearing. Capacity: 600 C-fold, 800 multifold, or 1100 singlefold paper towels.
ste Receptacle — 18-8 S, type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel with satin finish. Front and side edges of bottom
d all top edges are hemmed for safe handling. Secured to cabinet with a tumbler lock keyed like other Bobrick washroom
essories. Equipped with interior hooks for optional vinyl liner. Capacity: 12 gal. (45.4 L).

ERATION:
per towel dispenser adjusts to accommodate width of all C-fold, multifold, or singlefold paper towels by repositioning builtdapter tabs in one of five slots. To empty waste receptacle, unlock with key provided. Liner cannot be removed unless
ste receptacle is unlocked from cabinet. Reusable vinyl liners are available as an optional accessor y: order Bobrick Part
3944-12.
A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK

STALLATION:
vide framed rough wall opening
16" wide
x 54-3/4"
high
(405
x 1390mm).
Minimum
recessed depth required to finish
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e of wall is 7-5/8" (194mm). Allow clearance for construction features that may protrude into rough wall opening from
posite wall. Coordinate with mechanical
engineer to avoid pipes, vents, and conduits. If unit projects above top of wainscot,
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vide aluminum channel or other filler to eliminate gap between flange and finish face of wall. Mount unit in wall opening

