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Esse container 6 muito usado em com6rcio, residencias que geram uma quantidade considerdvel de
lixo, ,Fondoml'nios, 6rgdos pdblicos, vias ptiblicas, etc.
El; bossui uma a.mpl-a listd de va;tage;s, que o credencia como urn dos melhores conteineres'do
mercado. Ele 6 totalmente em fibra, pode ser fabricado em qualquer cor, possui alta resistencia

qul'mica e mec6nica, possui 04 p6s tamb6m em fibra, sua pintura interna e externa 6 feita em gel
coat, ou seja, ele j6 6 fabricado na cor desejada, com a mesma tecnologia usada na fabricacao de
lanchas, possui alto brilho e enorme resistencia. Sua tampa 6 formada por peca tinica,
impossibilitando a entrada de dgu`a na parte interna, possui urn sistema que nao usa dobradicas, a
tampa 6 presa por 2 fixadores laterals galvanizados, pode ser colocado suporte para cadeado e
rodl'zios fixos e girat6rios al6m de braco para transporte.

Tern capacidade dtil de 750 Iitros, 6 totalmente
lavavel e possui no fundo urn ralo para esgote de

5gua. Nao absorve cheiro, possui limitador na
abertura da tampa e reforcos estruturais nas paredes.

Medidas:
1,30 Metros de comprimento
0,80 Metros de largura
0,97 Centfmetro de altura

ltens opcionais:
Rodfzio 02 fixos e 02 girat6rios -R$ 250,00
Pintura colorida -R$ 100,00
Puxador metalico para empurrar -R$ 120,00

Cores disponiveis: Branca ou cinza.

Pre€o: R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais).
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