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AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

ESPECIFICAÇÕES
O dispensador de toalhas de papel e papeleira de embutir
é em aço inoxidável tipo AISI 304 e de construção soldada;
as superfícies expostas têm acabamento em aço escovado.
O painel frontal removível tem o mesmo grau de arco que a
frente de outros dispensadores de toalhas de papel da Serie
Contura da BOBRICK. O raio nas esquinas da papeleira combina com as esquinas e cantos da porta e de outros acessórios da Serie Contura. O rebordo é prensado, peça única e de
construção semelhante. A porta do dispensador de toalhas é
prensada, de construção semelhante e com 1.2 mm de espessura; está presa à cabine com uma dobradiça a toda a
largura em aço inoxidável tipo piano; equipada com um cabo
limitador de abertura e uma fechadura com chave, como outros acessórios de casa de banho da BOBRICK. O dispensador de toalhas de papel dispensa 600 toalhas dobradas em C
ou 800 dobradas em ziguezague. A papeleira tem um painel
frontal removível com 1.2 mm de espessura, construído em
peça única e o topo boleado. Está equipada com “clips” interiores para prender o saco de plástico reutilizável fornecido
pelo fabricante. A capacidade da papeleira é de 53.7 L.
MATERIAIS
Cabine - Fabricada em aço inoxidável 18-8S tipo AISI 304, com
espessura de 0.8 mm. Construção soldada. As superfícies expostas têm acabamentos em aço escovado.
Rebordo – Fabricado em aço inoxidável 18-8 S tipo AISI 304,
com espessura de 0.8mm e acabamentos em aço escovado.
Peça única prensada e de construção semelhante. O raio nas
esquinas e cantos combinam com as esquinas e cantos da
porta da papeleira.
Porta – Fabricada em aço inoxidável 18-8S tipo AISI304 com
1.2 mm de espessura com acabamentos em aço escovado.
Prensado em peça única e de construção semelhante. O raio
nas esquinas e cantos da porta combinam com os lados da
papeleira e de outros acessórios da Serie Contura. Preso à
cabine com uma dobradiça a toda a largura em aço inoxidável tipo piano. Equipada com um cabo em aço inoxidável que
limita a abertura da porta, e uma fechadura 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 0.8 mm de espessura e acabamentos em aço escovado. A bandeja de toalhas arredondada
tem uma abertura boleada para dispensar toalhas sem rasgar. Capacidade para 600 toalhas de papel dobradas em C, ou
800 dobradas em ziguezague.
Papeleira – Fabricada em aço inoxidável 18-8 S tipo AISI 304,
com 1.2 mm de espessura e acabamento em aço escovado.
Fabricado em peça única e de construção semelhante. O painel frontal removível tem o mesmo grau de arco que a frente
de outros dispensadores de toalhas de papel da Série Contura da BOBRICK. O cimo é boleado para um manuseamento
mais seguro. O raio nos lados da papeleira combina com as
esquinas e cantos da porta e de outros acessórios da Serie
Contura. Fixo à cabine na parte inferior e na parte superior
com parafusos de características anti vandálicas. Está equipado com “clips” interiores para prender o saco de plástico
reutilizável. Capacidade de 53.7 L.
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OPERAÇÃO
O dispensador de toalhas dispensa sem qualquer tipo de ajuste ou adaptadores, toalhas de papel dobradas em C, e dobradas em ziguezague; para esvaziar a papeleira, retire o saco
de plástico reutilizável fornecido. A frente
da papeleira é re- ®
ConturaSeries
movível para limpeza interior da cabine. O cabo limitador de
RECESSED PAPER TOWEL
abertura da porta, não permite danificar as paredes ou outros
acessórios da casa de banho. DISPENSER AND WASTE
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RECEPTACLE
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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
on corners and return edges complement corners and edges of door and waste receptacle.
Door — 18-8, type-304, 18-gauge (1.2mm) stainless steel with satin-finish. Drawn, one-piece, seamless construction. Front of
door has same degree of arc as front of waste receptacle and other Bobrick ConturaSeries washroom accessories. Radius on
corners and edges of door match side edges of waste receptacle and other ConturaSeries accessories. Secured to cabinet with
a full-length stainless steel piano-hinge. Equipped with a stainless steel cable door-swing limiter and 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
90° return towel guide angle
to prevent paper towels from falling forward out when door is opened for servicing. Rounded
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towel tray has hemmed opening to dispense paper towels without tearing. Unit equipped with TowelMate consisting of a 90°
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receptacle shall have a formed,
18-gauge (1.2mm), one-piece, seamless, removable front panel with top edge hemmed. Capacity: 600 C-fold or 800 multifold
paper towels.
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