
Containers Plásticos

Container de Lixo 500 Litros – Container Plástico
Coletor de lixo com rodas, produzido em polietileno de alto impacto com proteção UV contra
as variações climáticas (sol, chuva e poluição); Utilizado como container de 500 Litros, lixeira
para condomínio, contentor de coleta seletiva, container para lixo, container para lixo
hospitalar e container de plástico para armazenar e transportar lixos e resíduos em indústrias,
condomínios, hospitais, frigoríficos, shoppings, restaurantes, cozinhas industriais, hotéis e
supermercados; Tampa móvel; Dreno para líquidos; Peso 30 Kg; Componentes metálicos
com tratamento anti-corrosão; Preço de container direto da fábrica. 
 
Dimensões: C 1380 x L 710 x A 1112 mm.
Cores azul, amarelo, verde, vermelho, cinza, laranja, preto, marrom e branco.
Munhão para basculamento em caminhões de coleta urbana.
Rodas giratórias Ø 150 mm com bandagem maciça com freios.

 

Container de Lixo 700 Litros – Container Plástico
Coletor de lixo com rodas, produzido em polietileno de alto impacto com proteção UV contra
as variações climáticas (sol, chuva e poluição); Utilizado como container de 700 Litros, lixeira
para condomínio, contentor de coleta seletiva, container para lixo, container para lixo
hospitalar e container de plástico para armazenar e transportar lixos e resíduos em indústrias,
condomínios, hospitais, frigoríficos, shoppings, restaurantes, cozinhas industriais, hotéis e
supermercados;  Tampa móvel; Dreno para líquidos; Peso 45 Kg; Componentes metálicos
com tratamento anti-corrosão; Preço de container direto da fábrica. 

Dimensões: C 1400 x L 830 x A 1215 mm.
Cores azul, amarelo, verde, vermelho, cinza, laranja, preto, marrom e branco.
Munhão para basculamento em caminhões de coleta urbana.
Rodas giratórias Ø 200 mm com bandagem maciça com freios.

 

Container de Lixo 1000 Litros – Container Plástico
Coletor de lixo com rodas, produzido em polietileno de alto impacto com proteção UV contra
as variações climáticas (sol, chuva e poluição); Utilizado como container de 1000 Litros,
lixeira para condomínio, contentor de coleta seletiva, container para lixo, container para lixo
hospitalar e container de plástico para armazenar e transportar lixos e resíduos em indústrias,
condomínios, hospitais, frigoríficos, shoppings, restaurantes, cozinhas industriais, hotéis e
supermercados; Tampa móvel; Dreno para líquidos; Peso 55 Kg; Componentes metálicos
com tratamento anti-corrosão; Preço de container direto da fábrica. 
 
Dimensões: C 1400 x L 1063 x A 1275 mm.
Cores azul, amarelo, verde, vermelho, cinza, laranja, preto, marrom e branco.
Munhão para basculamento em caminhões de coleta urbana.
Rodas giratórias Ø 200 mm com bandagem maciça com freios.

 

Container de Lixo 500 Litros – Container com Pedal
Coletor de lixo com pedal e rodas, produzido em polietileno de alto impacto com proteção UV
contra as variações climáticas (sol, chuva e poluição); Utilizado como container de 500 Litros
com pedal, lixeira para condomínio com pedal, contentor de coleta seletiva com pedal,
container para lixo com pedal; container para lixo hospitalar com pedal e container de
plástico para armazenar e transportar lixos e resíduos em indústrias, condomínios, hospitais,
shoppings, restaurantes, cozinhas industriais, hotéis e supermercados; Tampa móvel; Dreno
para líquidos; Peso 30 Kg; Pedal em aço com tratamento anti-corrosão; Preço de container
direto da fábrica. 
 
Dimensões: C 1380 x L 710 x A 1112 mm.
Cores azul, amarelo, verde, vermelho, cinza, laranja, preto, marrom e branco.
Munhão para basculamento em caminhões de coleta urbana.
Rodas giratórias Ø 150 mm com bandagem maciça com freios.

 



Containers Plásticos

Container de Lixo 700 Litros – Container com Pedal
Coletor de lixo com rodas, produzido em polietileno de alto impacto com proteção UV contra
as variações climáticas (sol, chuva e poluição); Utilizado como container de 700 Litros com
pedal, lixeira para condomínio com pedal, contentor de coleta seletiva com pedal, container
para lixo com pedal; container para lixo hospitalar com pedal e container de plástico para
armazenar e transportar lixos e resíduos em indústrias, condomínios, hospitais, shoppings,
restaurantes, cozinhas industriais, hotéis e supermercados;  Tampa móvel; Dreno para
líquidos; Peso 45 Kg; Pedal em aço com tratamento anti-corrosão; Preço de container direto
da fábrica. 
 
Dimensões: C 1400 x L 830 x A 1215 mm.
Cores azul, amarelo, verde, vermelho, cinza, laranja, preto, marrom e branco.
Munhão para basculamento em caminhões de coleta urbana.
Rodas giratórias Ø 200 mm com bandagem maciça com freios.

 

Container de Lixo 1000 Litros – Container com Pedal
Coletor de lixo com pedal e rodas, produzido em polietileno de alto impacto com proteção UV
contra as variações climáticas (sol, chuva e poluição); Utilizado como container de 1000
Litros com pedal, lixeira para condomínio com pedal, contentor de coleta seletiva com pedal,
container para lixo com pedal; container para lixo hospitalar com pedal e container de
plástico para armazenar e transportar lixos e resíduos em indústrias, condomínios, hospitais,
shoppings, restaurantes, cozinhas industriais, hotéis e supermercados; Tampa móvel; Dreno
para líquidos; Peso 55 Kg; Pedal em aço com tratamento anti-corrosão; Preço de container
direto da fábrica. 
 
Dimensões: C 1400 x L 1063 x A 1275 mm.
Cores azul, amarelo, verde, vermelho, cinza, laranja, preto, marrom e branco.
Munhão para basculamento em caminhões de coleta urbana.
Rodas giratórias Ø 200 mm com bandagem maciça com freios.

 

Ecoponto 2500 Litros - Ponto de Entrega Voluntária
Ecoponto é um PEV (Ponto de Entrega Voluntária) para coletar, acondicionar e transportar
resíduos sólidos e lixos da coleta voluntária e seletiva, produzido em polietileno de alto
impacto com proteção UV contra as variações climáticas (sol, chuva, frio e poluição);
Utilizado como container de 2500 Litros, lixeira para condomínios,  coletor de lixo, contentor
de coleta de  lixo e container de coleta seletiva em pontos de entrega voluntária e de coleta
seletiva em municípios, indústrias, supermercados e condomínios; Sistema de descarga dos
lixos é feito pela parte inferior do eco ponto com abertura automática; Peso 115 Kg; Sistema
de coleta através de caminhão Munck; Argola de aço para içamento; Preço do Ecoponto
direto da fábrica.
 
Dimensões: C 1860 x L 930 x A 2005 mm.
Cores azul, amarelo, verde, vermelho, cinza, laranja, preto, marrom e branco.
Componentes metálicos com tratamento anti-corrosão.

 

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.

 



Containers Plásticos

Container de Lixo 1000 Litros - Container com Portas Laterais
Coletor de lixos e resíduos com rodízios e portas laterais, produzido em polietileno de alto
impacto com proteção UV contra as variações climáticas (sol, chuva e poluição); Utilizado
como container de lixo, contentor de coleta seletiva e como container plástico com 2 portas
laterais para facilitar a retirada lixos e resíduos armazenados em indústrias, ruas;
condomínios; hospitais; frigoríficos; shoppings; restaurantes; cozinhas, hotéis e
supermercados; Tampa móvel; Dreno para líquidos; Peso 49 Kg; Componentes metálicos
com pintura epóxi e tratamento anticorrosivo; Preço de container plástico direto da fábrica.
 
Dimensões: C 1300 x L 1070 x A 1290 mm.
Cores azul, amarelo, verde, vermelho, cinza, laranja, preto, marrom e branco.
Rodas giratórias Ø 200 mm com bandagem maciça com freios.

 

Container de Lixo 500 Litros – Container com Pés Metálicos
Coletor de lixos e resíduos com pés metálicos, produzido em polietileno de alto impacto com
proteção UV contra as variações climáticas (sol, chuva e poluição); Utilizado como container
de lixo, contentor de coleta seletiva e como container plástico de lixos e resíduos com base e
pés metálicos para parafusar e fixar em pisos e calçadas de condomínios, praças, shoppings,
indústrias, hotéis, hospitais e pontos de coleta lixos e resíduos evitando deslocamento ou
roubo; Tampa móvel; Dreno para líquidos; Peso 49 Kg; 4 pés de aço carbono; Componentes
metálicos com pintura epóxi e tratamento anticorrosivo; Preço de container plástico direto da
fábrica.
 
Dimensões: C 1250 x L 700 x A 1000 mm.
Cores azul, amarelo, verde, vermelho, cinza, laranja, preto, marrom e branco.
Suporte e pés em aço carbono para parafusar e fixar em pisos e calçadas.

 

Container de Lixo 1000 Litros – Container com Pés Metálicos
Coletor de lixos e resíduos com pés metálicos, produzido em polietileno de alto impacto com
proteção UV contra as variações climáticas (sol, chuva e poluição); Utilizado como container
de lixo, contentor de coleta seletiva e como container plástico de lixos e resíduos com base e
pés metálicos para parafusar e fixar em pisos e calçadas de condomínios, praças, shoppings,
indústrias, hotéis, hospitais e pontos de coleta lixos e resíduos evitando deslocamento ou
roubo; Tampa móvel; Dreno para líquidos; Peso 49 Kg; 4 pés de aço carbono; Componentes
metálicos com pintura epóxi e tratamento anticorrosivo; Preço de container plástico direto da
fábrica.
 
Dimensões: C 1300 x L 1070 x A 1290 mm.
Cores azul, amarelo, verde, vermelho, cinza, laranja, preto, marrom e branco.
Suporte e pés em aço carbono para parafusar e fixar em pisos e calçadas.

 

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

 


