
Carro Cuba Plástica

Carro Cuba 180 Litros – Carro Cuba Plástica
Carro cuba produzido em polietileno na cor branca com aditivos contra as variações
climáticas (sol, chuva e poluição); Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática de alta
resistência a corrosão; Utilizado como carro cuba para transportar e armazenar alimentos,
resíduos sólidos e líquidos, roupas para lavanderia, descartes e para uso geral em indústrias,
hotéis, frigoríficos, cozinhas profissionais, hospitais, restaurantes e lavanderias; Puxador em
tubo para facilitar movimentação; Peso 39 Kg; Preço de carro cuba direto da fábrica.
 
Dimensões: C 900 x L 600 x A 750 mm.
Rodízios de 4" (2 fixos e 2 giratórios).
*Opcional dreno para escoar líquidos.

 

Carro Cuba 180 Litros Aço Inox – Carro Cuba Plástica
Carro cuba produzido em polietileno na cor branca com aditivos contra as variações
climáticas (sol, chuva e poluição); Estrutura em aço inox de alta resistência a corrosão;
Utilizado como carro cuba em locais úmidos e molhados para transportar e armazenar
alimentos, resíduos sólidos e líquidos, roupas para lavanderia, descartes e para uso geral em
indústrias, hotéis, frigoríficos, cozinhas profissionais, hospitais, restaurantes e lavanderias;
Puxador em tubo para facilitar movimentação; Peso 39 Kg; Preço de carro cuba direto da
fábrica.
 
Dimensões: C 900 x L 600 x A 750 mm.
Rodízios de 4" (2 fixos e 2 giratórios).
*Opcional dreno para escoar líquidos.

 

Carro Cuba 180 Litros – Carro Cuba Plástica
Carro cuba produzido em polietileno na cor branca com aditivos contra as variações
climáticas (sol, chuva e poluição); Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática de alta
resistência a corrosão; Utilizado como carro cuba para transportar e armazenar alimentos,
resíduos sólidos e líquidos, roupas para lavanderia, descartes e para uso geral em indústrias,
hotéis, frigoríficos, cozinhas profissionais, hospitais, restaurantes e lavanderias; Puxador em
tubo para facilitar movimentação; Peso 39 Kg; 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 Cuba 180 Litros Aço Inox – Carro Cuba Tampa Plástica
Carro cuba produzido em polietileno na cor branca com aditivos contra as variações
climáticas (sol, chuva e poluição); Estrutura em aço inox de alta resistência a corrosão;
Utilizado como carro cuba em locais úmidos e molhados para transportar e armazenar
alimentos, resíduos sólidos e líquidos, roupas para lavanderia, descartes e para uso geral em
indústrias, hotéis, frigoríficos, cozinhas profissionais, hospitais, restaurantes e lavanderias;
Puxador em tubo para facilitar movimentação; Peso 39 Kg; Preço de carro cuba direto da
fábrica.
 
Dimensões: C 1180 x L 855 x A 1055 mm.
Rodízios de 4" (2 fixos e 2 giratórios).
*Opcional dreno para escoar líquidos.

 

Carro Alto para Caixa Plástica 180 Litros - Carro Cuba Plástica
Carro alto com caixa plástica, fabricado em aço carbono zincado acoplado com caixa plástica
fechada de polietileno nas cores preto, azul e branca com aditivo anti-UV contra variações
climáticas (sol, chuva e poluição); Utilizado como carro cuba, carro caixa plástica e carrinho
alto para caixa para coleta e transporte de lixos, resíduos hospitalares, toalhas, roupas e
para uso geral em condomínios, shoppings, lavanderias, hospitais, cozinhas profissionais,
restaurantes e hotéis; Peso 19 Kg; Preço de carro caixa plástica direto da fábrica.
 
Dimensões: C 960 x L 520 x A 920 mm.
Rodízios de 4" (2 fixos e 2 giratórios).
Caixa resiste à ácidos, gorduras, solventes e odores.

 



Carro Cuba Plástica

Carro Cuba 600 Litros - Carro Cuba Plástica
Carro cuba produzido em polietileno na cor branca com aditivos contra as variações
climáticas (sol, chuva e poluição); Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática de alta
resistência a corrosão; Utilizado como carro cuba para transportar e armazenar alimentos,
resíduos sólidos e líquidos, roupas 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 1560 x L 780 x A 890 mm.
*Opcional Tampa plástica e dreno para escoar líquidos.

 

Carro Cuba 600 Litros - Carro Cuba Tampa Bipartida
Carro cuba com tampa produzido em polietileno na cor branca com aditivos contra as
variações climáticas (sol, chuva e poluição); Estrutura em aço carbono com pintura
eletrostática de alta resistência a corrosão; Utilizado como carro cuba para transportar e
armazenar alimentos, resíduos sólidos e líquidos, roupas 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 1055 mm.
*Opcional dreno para escoar líquidos.

 

Carro Cuba 300 e 700 Litros - Carro Cuba Plástica
Carro cuba Bralimpia, produzido em polietileno na cor branca com aditivos contra as
variações climáticas (sol, chuva e poluição); Estrutura em aço carbono com pintura
eletrostática de alta resistência a corrosão; Utilizado como carro cuba para transportar e
armazenar alimentos, resíduos sólidos e líquidos, roupas 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.
 
Carro Cuba 300 Litros: C 1290 x L 660 x A 930 mm.
Carro Cuba 430 Litros: C 1050 x L 580 x A 950 mm.
Carro Cuba 520 Litros: C 1560 x L 820 x A 870 mm.
Carro Cuba 600 Litros: C 1600 x L 765 x A 950 mm.
Carro Cuba 700 Litros: C 1520 x L 815 x A 1060 mm.
*Opcional dreno para escoar líquidos.

 

Carros Cubas 300 a 1200 Litros - Carro Cuba Tampa Plástica
Carro cuba produzido em polietileno na cor branca com aditivos contra as variações
climáticas (sol, chuva e poluição); Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática de alta
resistência a corrosão; Utilizado como carro cuba para transportar e armazenar alimentos,
resíduos sólidos e líquidos, roupas 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.
 
Carro Cuba 300 Litros: C 1160 x L 670 x A 550 mm.
Carro Cuba 500 Litros: C 1130 x L 840 x A 720 mm.
Carro Cuba 600 Litros: C 1145 x L 790 x A 900 mm.
Carro Cuba 810 Litros: C 1890 x L 980 x A 710 mm.
Carro Cuba 1000 Litros: C 1660 x L 1020 x A 830 mm.
Carro Cuba 1200 Litros: C 2080 x L 1040 x A 800 mm.
*Opcional tampa plástica e dreno para escoar líquidos.

 



Carro Cuba Plástica

Cuba Plástica 300 a 1200 Litros - Cuba de Plástico
Cuba plástica, fabricado em polietileno de alta densidade com aditivos antioxidante e anti-UV
com níveis de proteção classe 8-UV8 (ASTM - American Society Testting Materials) contra as
variações climáticas (sol, chuva e poluição); Alta resistência a impactos, com superfície lisas
e cantos arredondados; Utilizado como cuba de plástico e cuba plástica para carrinho para
transportar e armazenar alimentos, resíduos sólidos ou líquidos, roupas e produtos e geral
em indústrias, hotéis, frigoríficos, açougues, cozinhas profissionais, hospitais, restaurantes,
lavanderias e industrias; Preço de cuba plástica direto da fábrica.
 
Cuba Plástica 300 Litros.
Cuba Plástica 500 Litros.
Cuba Plástica 600 Litros.
Cuba Plástica 800 Litros.
Cuba Plástica 1000 Litros.
Cuba Plástica 1200 Litros.
Opcionais Tampa plástica.

 

Cuba Plástica 180 Litros - Cuba de Plástico
Cuba plástica, fabricado em polietileno de alta densidade com aditivos antioxidante e anti-UV
com níveis de proteção classe 8-UV8 (ASTM - American Society Testting Materials) contra as
variações climáticas (sol, chuva e poluição); Alta resistência a impactos, com superfície lisas
e cantos arredondados; Utilizado como cuba de plástico e cuba plástica para carrinho para
transportar e armazenar alimentos, resíduos sólidos ou líquidos, roupas e produtos e geral
em indústrias, hotéis, frigoríficos, açougues, cozinhas profissionais, hospitais, restaurantes,
lavanderias e industrias; Preço de cuba plástica direto da fábrica.
 
Capacidades 180 Litros.
Opcional Cuba plástica com tampa.

 

Tampa Lisa para Carro Cuba - Tampa para Cuba Plástica
Tampa plástica lisa para tampar e vedar cubas plásticas e carros cuba, produzida em
polietileno com aditivo anti-UV contra as variações climáticas (sol, chuva e poluição) e com
encaixe que evita contaminações, acesso de animais e insetos e a propagação de odores;
Utilizada como tampa plástica para carro cuba e tampa plástica para cuba plástica; Alta
resistência ao impactos e com superfícies lisas e cantos arredondados; Preço de tampa para
cuba plástica direto da fabrica
 
Tampas para Cubas de 180 a 700 Litros.
Fácil montagem e abertura.

 

Tampa Bipartida para Carro Cuba - Tampa para Cuba Plástica
Tampa plástica bipartida para tampar e vedar cubas plásticas e carros cuba, produzida em
polietileno com aditivo anti-UV contra as variações climáticas (sol, chuva e poluição) e com
encaixe que evita contaminações, acesso de animais e insetos e a propagação de odores;
Utilizada como tampa plástica para carro cuba e tampa plástica para cuba plástica; Alta
resistência ao impactos e com superfícies lisas e cantos arredondados; Preço de tampa
bipartida para cuba plástica direto da fabrica
 
Tampas para Cubas de 180 a 700 Litros.
Fácil montagem e abertura.

 

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

 


