
Carrinho Bagagem Hotelaria

Carrinho para Bagagem de Hotel – Carrinho Hotelaria Dourado
Carrinho de bagagem Dourado para portaria e recepção de hotel; Fabricado em tubo de latão
dourado com acabamento de luxo polido e impecável; Cabideiro tubular superior; Assoalho
acarpetado com proteção lateral emborrachada em todo contorno evitando danos em
paredes de corredores, rodapés, soleiras, degraus e elevadores; Utilizado como carrinho de
bagagem dourado para transportar malas e bagagens de hóspedes em recepções e portarias
de hotéis; resorts; clubes e condomínios; Peço de carinho para bagagem direto da fábrica.
 
Capacidade: 400 kg.
Grande:    C 110 x L 60 x A 198 cm.
Pequeno:  C 100 x L 50 x A 170 cm.
Cor: Dourado.
Carpete: Preto, cinza ou vermelho.
Rodas pneumáticas de 6” (2 fixas e 2 giratórias).

 

Carrinho para Bagagem de Hotel – Carrinho Hotelaria Inox
Carrinho de bagagem em Aço Inox para portaria e recepção de hotel; Fabricado em tubo de
aço inox com acabamento de luxo polido e impecável; Cabideiro tubular superior; Assoalho
acarpetado com proteção lateral emborrachada em todo contorno evitando danos em
paredes de corredores, rodapés, soleiras, degraus e elevadores; Utilizado como carrinho de
bagagem para transportar malas e bagagens de hóspedes em recepções e portarias de
hotéis; resorts; clubes e condomínios; Peço de carinho para bagagem direto da fábrica.
 
Capacidade: 400 kg.
Grande:    C 110 x L 60 x A 198 cm.
Pequeno: C 100 x L 50 x A 170 cm.
Cor: Aço Inox.
Carpete: Preto, cinza ou vermelho.
Rodas pneumáticas de 6” (2 fixas e 2 giratórias).

 

Carrinho para Bagagem de Hotel – Carrinho Hotelaria Metalizado
Carrinho de bagagem Metalizado para portaria e recepção de hotel; Fabricado em tubo de
aço carbono com pintura metalizada colorida com acabamento de luxo impecável; Cabideiro
tubular superior; Assoalho acarpetado com proteção lateral emborrachada em todo contorno
evitando danos em paredes de corredores, rodapés, soleiras, degraus e elevadores; Utilizado
como carrinho de bagagem para transportar malas e bagagens de hóspedes em recepções e
portarias de hotéis; resorts; clubes e condomínios; Peço de carinho para bagagem direto da
fábrica.
 
Capacidade: 400 kg.
Grande:    C 110 x L 60 x A 198 cm.
Pequeno:  C 100 x L 50 x A 170 cm.
Cor: Grafite, vermelho, azul, alumínio ou branco.
Carpete: Preto, cinza ou vermelho.
Rodas pneumáticas de 6” (2 fixas e 2 giratórias).

 

Carrinho para Bagagem de Hotel – Carrinho Hotelaria Compacto
Carrinho de bagagem Metalizado para portaria e recepção de hotel; Fabricado em tubo de
aço carbono com pintura metalizada colorida com acabamento de luxo impecável; Tubo
cabideiro superior fixo; Assoalho acarpetado e com proteção emborrachada em todo
contorno para evitar danos em paredes de corredores, rodapés, soleiras, degraus e
elevadores; Utilizado para transportar malas e bagagens de hóspedes em recepções e
portarias de hotéis; resorts; clubes e condomínios; Peço de carinho para bagagem direto da
fábrica.
 
Capacidade: 400 kg.
Dimensões: C 100 x L 40 x A 170 mm.
Cores: Grafite, vermelho, azul, alumínio ou branco.
Carpete: Preto, cinza ou vermelho.
Rodas pneumáticas de 6" (2 fixas e 2 giratórias).

 



Carrinho Bagagem Hotelaria

Carrinho para abastecer frigobar – Carinho Frigobar
Carrinho para abastecer frigobar em hotéis e eventos; Fabricado em aço carbono com
pintura epóxi envernizada, portas com travas e puxador lateral; Contem 2 reservatórios
separados para acomodar alimentos e guardar bebidas; Acondiciona até 90 latinhas, 80
salgadinhos, 30 garrafas de água ou de refrigerantes pequenos, frutas, confeitos, guloseimas
e energéticos; Utilizado como carrinho para abastecer frigobar em quartos, suítes e
camarotes de hotéis, resorts, motéis, clubes, eventos e condomínios; Preço de carinho
frigobar direto da fábrica.
 
Modelos:
Grande:    C 75 x L 55 x A 110 cm.
Pequeno:  C 55 x L 65 x A 110 cm.
Rodizios de 6” (2 fixas e 2 giratórias).

 

Carro Térmico Aquecido – Carro Térmico Hot Box
Carro térmico para transportar bandejas com alimentos preparados e aquecidos, fabricado
em aço inox com 2 portas com puxadores com travas, resistências elétricas blindadas e com
controlador de temperatura digital para transportar alimentos preparados em temperatura
controlada de 80 a 90°C em bandejas e cubas GN; Utilizado como carrinho térmico hot box
em cozinhas de hotéis, resorts, motéis, clubes, buffet, eventos e condomínios para abastecer
restaurantes, salão de eventos, quartos, suítes e camarotes com alimentos preparados em
temperaturas controlada; Rodízios Ø 8″ com freio; Para choques de borracha para mover em
corredores e elevadores; Preço de carro térmico direto da fábrica.

Tempo de conservação após desligado 20 minutos
Guias reguláveis para cubas GN, bandejas e grades.
*GN 1/1x100 mm (14 unidades não inclusos).
*Bandeja 475x327x23 mm (16 unidade não inclusas).
*Grade 540x340 mm (16 unidades não inclusas).

 Modelo  Dimensões (mm)  Pot.   Energia 

 Quente  L1235 x P720 x A1405  1,5 kw   220v mono 

 

Carro Cuba 180 Litros
Carro cuba produzido em polietileno na cor branca com aditivos antioxidante contra as
variações climáticas (sol, chuva e poluição); Estrutura em aço carbono com pintura
eletrostática de alta resistência a corrosão; Utilizado para transportar e armazenar alimentos,
resíduos sólidos, produtos líquidos, itens para lavanderia, descartes e para uso geral em
indústrias, hotéis, frigoríficos, cozinhas profissionais, hospitais, restaurantes e lavanderias;
Puxador em tubo para facilitar movimentação; Preço de carro cuba direto da fábrica.
 
Dimensões: C 1180 x L 855 x A 995 mm.
Rodízios de 4" (2 fixos e 2 giratórios).
*Opcional dreno para escoar líquidos.

 

Carro Extra Triplex sem Fechamento – Carro Bandeja Bralimpia
Carro extra triplex Bralimpia sem fechamento laterais, produzido em polipropileno com
estrutura em tubo de alumínio anodizado; Extremamente resistente e versátil com 2
puxadores ergométricos e 4 rodas giratórias que facilitam o deslocamento em corredores e
elevadores; Utilizado como carro bandeja em cozinhas profissionais, restaurantes, hotéis e
hospitais no transporte de pratos, bandejas, talheres, toalhas e produtos em geral de limpeza
e de lavanderia e nas indústrias para movimentar peças e componentes; Peso 22 Kg; Preço
de carro bandeja Bralimpia direto da fábrica.
 
Carro Bandeja: C 107 x L 54 x A 97 cm.
Capacidade: 45 Kg por plano.
Cor Cinza Bralimpia.
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Carro Cuba 430 Litros – Carro Cuba Tampa Bipartida
Carro cuba com tampa bipartida, fabricado em polietileno de alta densidade nas cores branco
ou cinza com proteção UV contra as variações climáticas (sol, chuva e poluição); Utilizado
como carrinho cuba plástica, carro caçamba plástica e container plástico para coletar e
transportar lixos e resíduos secos e úmidos, produtos alimentícios, roupas e toalhas e para
uso geral em condomínios, shoppings, lavanderias, hospitais, cozinhas profissionais, hotéis e
indústrias; 2 rodízios giratórios e 2 rodízios fixos com rodas de PVC Ø 125 mm para
manobras em elevadores e corredores; Peso 36 Kg; Preço de carro cuba direto da fábrica.
 
Dimensões: C 1130 x L 735 x A 1048 mm.
Dreno para escoamento de líquidos.

 

Aqui você compra DIRETO DO FABRICANTE!
Economia, qualidade e segurança aliada à garantia direta do próprio fabricante.
Entre em contado conosco.

 


