
Lixeira de Inox para Cozinha

Lixeira Porta Detritos sem Pedal - Lixeira de Inox 80 Litros
Lixeira porta detritos com tampa 80 Litros, fabricada em aço inox escovado com tampa lisa
de sobrepor, Utilizada como carro porta detritos e lixeira de aço inox com tampa de sobrepor
em locais úmidos e molhados e nas áreas de preparo e higienização de alimentos em
cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais, lojas de fast food e indústrias; Vedação contra
dispersão de odores; Bocal para travar o saco de lixo; Puxadores laterais; Preço de lixeira
porta detritos direto da fábrica.
 
Dimensão: Ø 465 x A 632 mm.
Rodízios de 3" fixos e giratórios.
Capacidade: 80 Litros.
Código: NCDTRS0C0001

 

Lixeira porta Detritos com Pedal - Lixeira de Inox 80 Litros
Lixeira porta detritos com pedal, fabricada em aço inox escovado com tampa acionada por
pedal evitando o contato direto com as mãos; Utilizada como carro porta detritos e lixeira de
aço inox em locais úmidos e molhados e nas áreas de preparo e higienização de alimentos
em cozinhas de restaurantes, churrascarias, hotéis, hospitais, lojas de fast food e indústrias;
Vedação contra dispersão de odores; Bocal para travar o saco de lixo; Puxadores laterais;
Preço de lixeira porta detritos direto da fábrica.
 
Dimensão: Ø 465 x A 632 mm.
Rodízios de 3" fixos e giratórios.
Capacidade: 80 Litros.
Código: NCDTRP0C0001

 

Lixeira Porta Detritos com Pedal - Lixeira de Inox 68 Litros
Lixeira porta detritos com pedal quadrada, fabricada em aço inox escovado com tampa
acionada por pedal evitando o contato direto com as mãos; Utilizada como carro porta
detritos e lixeira de aço inox em locais úmidos e molhados e nas áreas de preparo e
higienização de alimentos em cozinhas de restaurantes, hotéis, hospitais, lojas de fast food e
indústrias; Vedação contra dispersão de odores; Bocal para travar o saco de lixo; Preço de
lixeira porta detritos direto da fábrica.
 
Dimensão: C 370 x L 370 x A 640 mm.
Rodízios de 3" fixos e giratórios.
Capacidade: 68 Litros.
Código: NCDTQP0C0001.

 

Lixeiras de Inox Industrial com Pedal - Lixeira Aço Inox
Lixeira industrial com pedal de acionamento da tampa, fabricada em aço inox com tampa
acionada por pedal evitando o contato direto com as mãos; Utilizada como lixeira industrial,
lixeira hospitalar e lixeira de inox em restaurantes, cozinhas, lojas de fast food, frigoríficos,
hospitais, hotéis, condomínios e supermercados; Abertura da tampa 120°; Bocal para fixar
saco plástico; Preço de lixeira de inox com pedal direto da fábrica.
 
Dimensão: Ø 44 x A 80 cm.
Rodízios de 100 mm.
Capacidade: 120 Litros.
Código: LI01R.

 

Lixeira Fast Food em Inox - Lixeira Praça de Alimentação
Lixeira fast food em inox com porta basculante, fabricada em aço inox escovado com porta
bandeja superior, puxador tubular e compartimento para cesto plástico 50 Litros; Utilizada
como lixeira para refeitório, lixeira para praça de alimentação e lixeira para lojas de fast food
na coleta de lixos, resíduos orgânicos, embalagens e copos plásticos em áreas de
alimentação, lojas, padarias, lanchonetes, shopping e hotéis.
 
Dimensões: C 50 x L 50 x A 113 cm.
Rodízios de 3" fixos e giratórios.
Código: GEA750.

 



Lixeira de Inox para Cozinha

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

 


