LIXEIRA COM PEDAL 50L
As Lixeiras com Pedal 50L são fabricadas em Polietileno de Alta Densidade
(PEAD) ou PP (Polipropileno), o que lhes confere alta resistência e
durabilidade, atendendo a todos os requisitos de segurança e conﬁabilidade
para os nossos clientes. Fabricadas com material de alta qualidade e
tecnologia de ponta, as lixeiras obedecem às normas vigentes da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Versáteis e com excelente custo-benefício, as Lixeiras com Pedal 50L
proporcionam o melhor em higiene ao permitir que seu pedal plástico acione
a tampa, não havendo a necessidade de contato direto com o lixo.
Haste de Plástico

Haste de Metal

* Acompanha manual de montagem.
MODELO
LIX-PED-50L
MATERIAL:

DESCRIÇÃO
Lixeira De Plástico Com Pedal - 50L
Polietileno De Alta Densidade (PEAD)
ou Polipropileno (PP)

Leves, atóxicas e de fácil limpeza, as lixeiras ﬁcam 100% vedadas quando a
tampa está fechada e são disponibilizadas nas cores verde, azul, vermelho,
amarelo, cinza, laranja, preta, branca e marrom.
Resistem a impactos e repetidas lavagens, o que permite a utilização em
diversos ambientes, inclusive para uso proﬁssional. São ideais para
lanchonetes, restaurantes, shoppings, clubes, academias, escolas e
universidades, entre outros estabelecimentos, uma vez que possuem uma
haste na parte externa para evitar o acúmulo de resíduos e articulação com
armação para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da
lixeira até que se solte com segurança.
LARGURA:

ALTURA:

330MM

720MM

COMPRIMENTO:

PESO:

440MM

3,340KG

CORES:

330MM

720MM

440MM

DIFERENCIAIS
• Podem ser fabricadas em PEAD ou em PP,
injetados em máquinas com alto padrão de tecnologia.
• Haste na parte de fora da lixeira, evitando o acúmulo de resíduos;
• Pedal para abertura, evitando o contato direto com o lixo;
• Fácil Higienização. Articulação com armação para segurar o saco de lixo.

UTILIZAÇÕES
•
•
•
•

Clubes, academias, escolas e universidades;
Restaurantes, lanchonetes, cozinhas industriais;
Shoppings e estabelecimentos comerciais;
Farmácias, postos de saúde e hospitais.

