
CONTENTORES METÁLICOS CONTENTORES METÁLICOS

CONTENTORES COFRE RESÍDUOS PERIGOSOS

PARA SUBSTÂNCIAS PASTOSAS

  Certificado ADR - Atestado n.º IMET 1630.
  Estrutura robusta e certificada.
  Empilhável.
  Adequados para o transporte e armazenamento  

    de substâncias perigosas.
  Manipulação fácil.
  Fixação facultativa de inserção de protecção interior.
  Dimensões: 445/800/1000 Litros

PARA LIQUIDOS/FLUIDOS PERIGOSOS

  Certificado ADR - Atestado n.º IMET 1630.
  Estrutura robusta e certificada.
  Empilhável.
  Adequados para o transporte e armazenamento  

    de substâncias perigosas.
  Manipulação fácil.
  Fixação facultativa de inserção de protecção interior.
  Dimensões: 800/1000 Litros

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  Contentores metálicos, com diversificadas tipologias disponíveis,  
para utilização específica em documentação confidencial.

  Corpo realizado a partir de chapa de liga leve de alumínio com nervuras 
horizontais. tampa superior, fixa na parte de trás, bloqueio da fechadura 
no lado frontal.

  Capacidades: 70, 133 e 240 litros | outras tipologias para especificação.
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CONTENTORES POLIETILENO CONTENTORES METÁLICOS CONTENTORES METÁLICOS

MGB - RESÍDUOS URBANOS

  Fundo especial com base esférica
  Não acumula resíduos
  Capacidades disponíveis – 120L, 200L e 240L
  Fabricado de acordo com as normas Europeias.
  Identificação eletrónica específica para contentores de resíduos (rfid).

FATBOXX/UN-BOXX
RESIDUOS ALIMENTARES E PERIGOSOS

  Resistência ao calor
  Segurança contra derrames
  Tampa fecho click
  Fundo esférico
  Não acumula resíduos
  Cor translucida (opcional)
  Capacidades disponíveis – 120l, 200l
  Fabricado de acordo com as normas  

    de segurança alimentar e ambientais.
  Facilmente empilháveis, mesmo com as rodas. 

OPCIONAIS

  Pedais
  Abertura no topo da tampa

BALDES REDONDOS EM AÇO

  ASH BIN - galvanizado por imersão a quente
  Contentores galvanizados a quente de acordo com a norma EN ISO 1461. 
  Espessura da chapa metálica 0,9 mm.
  Estrutura robusta garante um longo ciclo de vida e resistência à corrosão.

Os contentores equipados com anel de borracha no fundo para reduzir 
significativamente o ruído de manuseamento.
  Os contentores são adequados para a recolha de resíduos sólidos  

    domésticos (como cinzas incandescentes)
  As dobradiças de descarga correspondem à norma DIN 6629.
  Logotipo opcional
  Envernizamento a cores opcional.
  Adaptação opcional para a inserção de sacos de plástico.
  Fechadura para tampa opcional.
  Dimnesões: 70, 90 e 110 Litros

RESIDUOS URBANOS

  Tampas: plana/redonda/plástico:
  Contentores 1,1 m3 de acordo com EN 840-3 (DIN 30700), 
  Metal galvanizado a quente - estrutura robusta – longa duração
  Superfície - revestimento em zinco de acordo com a EN ISO 1461
  Rodas giratórias
  Dimensões: 660/770/800/1100 LITROS

RECICLAGEM TÊXTIL

  Capacidades disponíveis: 1500/2000/2300 LITROS
  Cores: verde, vermelho e amarelo

RECICLAGEM APARELHOS ELÉCTRICOS,  
BATERIAS E METAIS

  Capacidade: 2000 LITROS
  Cores: vermelho e verde

RESÍDUOS URBANOS (MGB) 
FATBOXX / UN-BOXX (ALIMENTARES E PERIGOSOS)

BALDES REDONDOS / SEPARAÇÃO DIFERENCIADARESÍDUOS URBANOS / RECICLAGEM TÊXTIL / 
APARELHOS ELÉCTRICOS

INOVAÇÃO

  Fundo copado
  Tampa anti-ruído

INOVAÇÃO

  Tampa especial hermética  
    com fecho click

OPCIONAIS

  Pedais
  Tampas cor personalizada

CONTENTORES PARA SEPARAÇÃO DIFERENCIADA

  Adequados para a recolha de resíduos triados, tais como papel.  
    Vidro, plástico, metais.
  Estrutura de suporte galvanizada a quente,  

    feita de chapas metálicas galvanizadas.
  Envernizamento opcional, revestimento de redução  

    de ruído, autocolantes de informação.
  Descarga com um sistema de duplo gancho.
  Estrutura robusta.
  As dimensões das aberturas superiores evitam  

    a retirada indesejada de resíduos.
  Dimensões: 1.1 / 2 /2.2 m3


