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CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES
ISO 9001:2008

AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

PAPELEIRA DE PAVIMENTO
PARA ÁREAS PÚBLICAS

DESCRIÇÃO
Papeleira rectangular com moldura superior sem tampa, 53 
L de capacidade, em aço pintado ou aço inoxidável AISI 304 
com acabamento escovado. Funcionamento manual. Adequa-
do para casas de banho e áreas públicas interiores de média 
frequência, nomeadamente casas de banho colectivas.

MATERIAIS E COMPONENTES

PP1053 Aço pintado a epóxi branco (RAL9010)*.
PP1053CS Aço Inoxidável AISI 304, acabamento escovado.
PP1053RAL Aço pintado a epóxi, cor personalizada RAL*.

Corpo com 53 L de capacidade, em aço pintado ou aço ino-
xidável AISI 304 com acabamento escovado, com 1 mm de 
espessura. Pode ser colocado no solo ou fixado à parede me-
diante 2 cavidades na parte posterior. Moldura superior, em 
aço pintado ou aço inoxidável AISI 304 com acabamento esco-
vado, 1 mm de espessura. Todas as superfícies são lisas e es-
tão soldadas por laser, podendo ser limpas em profundidade 
no interior e no exterior. Pés em termoplástico, (4 unidades), 
que isolam o fundo da papeleira da humidade.  

TABELA RAL*
w w w . l a s e r b u i l d . p t / p d f / T a b e l a - R A L . p d f 
Pedido mínimo: 3 unidades do mesmo RAL de qualquer re-
ferência medicolor.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DIMENSÕES 576 x 373 x 247 mm

PESO 7,2 Kg 

CAPACIDADE 50 L

PP1053 PP1053CS PP1053RAL


