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AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

ESPECIFICAÇÕES
O dispensador de toalhas de papel e papeleira, é em aço inoxidável tipo AISI304, com construção soldada; as superfícies
expostas têm acabamento em aço escovado. As frente do
dispensador de toalhas e da papeleira têm o mesmo grau de
arco e combinam com outros acessórios de casa de banho
da Série Contura da BOBRICK. O raio no canto e extremidades do rebordo, porta e papeleira complementam outros
acessórios de casa de banho da Série Contura da BOBRICK. O rebordo é uma peça única, prensada, de construção
semelhante. A porta do dispensador de toalhas é uma peça
única, prensada e de construção semelhante; presa à cabine
por uma dobradiça a toda a largura, em aço inoxidável tipo
piano; equipada com uma fechadura embutida, como outros
acessórios de casa de banho BOBRICK. O dispensador de
toalhas de papel dispensa 350 toalhas dobradas em C ou 475
dobradas em ziguezague. A papeleira tem um painel frontal
formado, peça única e removível. O topo deve ser boleado.
Deve estar equipada com “clips” interiores que seguram o
saco de plástico reutilizável. A capacidade da papeleira é de
9.8 L.
MATERIAIS
Cabine: Fabricada em aço inoxidável 18-8 S tipo AISI 304,
com espessura de 0,8 mm. Construção soldada. As superfícies expostas têm acabamentos em aço escovado.
Rebordo: Fabricado em aço inoxidável 18-8S tipo AISI 304,
com acabamentos em aço escovado e 0.8 mm de espessura.
Peça única, prensada e de construção semelhante. O raio
nos cantos e esquinas complementa os cantos e extremidaades da porta e da papeleira.
Porta: Fabricada em aço inoxidável 18-8S tipo AISI 304, com
acabamentos em aço escovado de 0.8 mm de espessura.
Peça única, prensada e de construção semelhante. A frente
da porta tem o mesmo ângulo de arco da frente da papeleira
e de outros acessórios de casa de banho da Série Contura da
BOBRICK. O raio nos cantos e esquinas da porta, combina
com o das esquinas da papeleira e de outros acessórios da
Série Contura. Preso à cabine com uma dobradiça a toda a
largura, tipo piano, em aço inoxidável. Equipado com uma
fechadura embutida como outros acessórios de casa de banho da BOBRICK.

Dispensador de toalhas de papel: Fabricado em aço inoxidável 18-8S tipo AISI 304, com acabamentos em aço escovado. A bandeja de toalhas arredondada tem uma abertura
boleada para dispensar toalhas sem rasgar. Capacidade de
350 toalhas de papel dobradas em C ou 475 dobradas em
ziguezague.
Papeleira: Fabricada em aço inoxidável 18-8S tipo AISI 304,
com acabamentos em aço escovado e 0.8 mm de espessura. Fabricado em peça única, de construção semelhante. O
painel frontal removível tem o mesmo ângulo da porta e de
outros acessórios da Série Contura da BOBRICK. A extremidade superior é boleada para um manuseamento mais
seguro. Fixo à cabine na parte inferior e superior com parafusos de características anti-vandálicas. Equipado com
“clips” interiores para prender o saco de plástico fornecido
pelo fabricante. Capacidade de 9.8 L.

A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK
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OPERAÇÃO
O dispensador de toalhas de papel dispensa toalhas dobradas
em C dobradas em ziguezague, sem qualquer ajuste ou uso
de adaptadores. Para esvaziar a papeleira, remova o saco de ®
plástico. A parte da frente da papeleira é removível para limpeza do interior da cabine.
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Abertura na parede
290 mm largura
675 mm altura
100 mm profundidade minima

Rough Wall Opening
11-3/8" (290mm) wide
26-5/8" (675mm) high
4" (100mm) minimum
recessed depth

mateRialS:
Cabinet — 18-8, type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel. All-welded construction. Exposed surfaces have satin-finish.

Flange — 18-8, type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel with satin-finish. Drawn, one-piece, seamless construction. Radius
n corners and return edges complement corners and edges of door and waste receptacle.

Door — 18-8, type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel with satin-finish. Drawn, one-piece, seamless construction. Front of
oor has same degree of arc as front of waste receptacle and other Bobrick ConturaSeries washroom accessories. Radius on
orners and edges of door match side edges of waste receptacle and other ConturaSeries accessories. Secured to cabinet with a
ull-length stainless steel piano-hinge. Equipped with a flush tumbler lock keyed like other Bobrick washroom accessories.

Paper Towel Dispenser — 18-8, type-304, 22-gauge (0.8mm) stainless steel with satin finish. Cabinet inside equipped with
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Nylon Rod across the center of the towel tray to dispense paper towels one at a time. Waste receptacle shall have a formed,
ne-piece, seamless, removable front panel with top edge hemmed. Capacity: 350 C-fold or 475 multifold paper towels.
A construir consigo desde 1997

TowelMate® Towel Rod Assembly — Consisting of a round Nylon Rod and (2) stainless steel Rod Screws for attachment, is
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