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DISPENSADOR DE TOALHAS
DE ENCASTRAR EM BANCADA
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B-526

AÇO INOXIDÁVEL ACABAMENTO ESCOVADO

ESPECIFICAÇÕES
Dispensador de toalhas de encastrar em bancadas em aço
inoxidável tipo AISI 304, com construção soldada; as superfícies expostas têm acabamento em aço escovado. A flange tem
uma curva de 90º. Equipada com dois retentores de toalhas
fixos com dobradiças, e um tabuleiro carregado com mola.
Capacidade para 300 toalhas de papel C-fold ou multifold
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INSTALAÇÃO
A unidade é desenhada para instalação em bancadas. Monte
a unidade numa abertura efectuada pelo fabricante da bancada mediante pedido, ou efectuada no local. As dimensões
da abertura devem ser de 310 mm de largura por 115mm de
altura. As protecções ajustáveis acomodam a espessura de
montagem de 19 a 38mm. Para instruções mais detalhadas
Rough Countertop Cutout
ver o formulário do fabricante nº 526-69.
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OPERAÇÃO
O dispensador de toalhas dispensa toalhas de papel C-fold ou
multifold sem ser necessário ajustes ou o uso de adaptadores. O sistema patenteado de push-through permite que se
recarregue a partir do topo, empurrando as toalhas para dentro do dispensador através dos retentores de toalhas.
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covado. Curva de 90º para máxima rigidez.
Dispensador de Toalhas de Papel: Aço inoxidável 18-8 S, tipo
AISI 304 (0.8mm), com acabamento escovado. Construção
soldada. Equipada com dois retentores de toalhas fixos com
dobradiças, e uma tabuleiro carregado com mola. Capacidade
para 300 toalhas de papel C-fold ou multifold.

B-526

4-1/8''
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materials:
Flange — 18-8, type-304, 22-gauge (0.8mm) satin finish stainless steel. 1/4" (6mm) 90° return for maximum rigidity.
Paper Towel Dispenser — 18-8, type-304, 22-gauge (0.8mm) satin finish stainless steel. All-welded construction. Equipped
with two hinged towel retainers and a spring-loaded towel tray. Capacity: 300 C-fold or multifold paper towels.
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Designer's Notes: Housing below countertop to conceal paper towel dispenser is not included with unit — must be furnished
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