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Papeleira urtiana 

• ref. MUPU65L • ref. MUPUT65L 

Papeleira -itadina 

• ref. MUPC80L • ref. MUPCT80L 

Papeleira ree 

• ref. MUPT65L • ref. MUPTT65L 

Papeleira etra 

• ref. MUPT40L • ref. MUPTT40L 

Mod. URBAN 

�: 
Papeleiras Urbana 
em chapa laminada e 
lacada, ou em aço 
Inoxidável. 

Com cuba extraível e 
com fechadura. 

Capacidade: 65L 

Medidas: 
ref. MUPU65L: 
0400x800mm 
ref. MUPUT65L: 
0400x1000mm 

Mod. CITADIN 

�: 
Papeleiras Citadina 
em chapa laminada e 
lacada ou em aço 
inoxidável. 

Com cuba extraível 
com fechadura. 

Capacidade: 80L 

Medidas: 
ref. MUPC80L: 
0407x800mm 
ref. MUPCT80L: 
04Q7x900mm 

Mod. TRE 
�: 

Papeleiras Tree 
circulares com 
estrutura em chapa 
laminada e lacada. 
Ripado de madeira 
tropical tratada e 
envernizada. 

Com cuba extraível e 
fechadura. 

Capacidade: 65L 

Medidas: 
ref. MUPT65L: 
0400x800mm 
ref. MUPTI65L: 
0400x1000mm 

Mod.TETR 

�: 
Papeleiras Tetra 
quadradas com 
estrutura em chapa 
laminada e lacada. 
Ripado de madeira 
Iropicallratada e 
envernizada. 

Com cuba extralvel e 
fechadura. 

Capacidade:40L 

Medidas: 
ref. MUPT40L: 
400x400x800mm 
ref. MUPTT40L: 
400x400x1000mm 
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Papeleira Costa 
Modo C2002C 
Papeleira Costa em chapa reforçada, 
galvanizada e lacada. 
Com cuba extraível. 
Capacidade: 70L 
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Papeleira Estrela 
Modo C30G 
Papeleira Estrela em chapa 
galvanizada e lacada. 
Com cuba extraível. 
Capacidade: 70L 

r--530----j 

Papeleira Mirandela 
Modo C21C 
Papeleira Mirandela em chapa 
perfurada de aço galvanizado S235JR 
2,Smm de espessura, malha C20U28. 
Capacidade: SOL 

-' 

Papeleira AMG 
Modo C2004 
Papeleira AMG em chapa reforçada, 
galvanizada e lacada. 
Com cuba extraível. 
Capacidade: 70L 1--410--j 
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Papeleira Estrela 
Modo C30M 
Papeleira Estrela sem i-circular 
em chapa galvanizada e lacada 
Com cuba extraível. 
Capacidade: 35L 

Papeleira Oval 
Modo 1141 

r 

780 

Papeleira Oval em aço inoxidável 
ou em chapa galvanizada e 
lacada. 
Capacidade: 56L 
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Mod. C22 
Poste/Parede 40L 

35ú, 

Papeleira Madrid 
Mod.04878 
Papeleira Madrid abatível em 
chapa galvanizada e lacada. 
Capacidade: 40L 
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Papeleira Macedo 
Mod. P20071 
Papeleira Macedo oval com 
tampa, em chapa galvanizada e 
lacada e com suporte em tubo 
estrutural. 
Capacidade: 4QL 
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Mod.C23 
Dupla 80L 

1130 

� 2701-

Papeleira T enerife 
Mod. C21 
Papeleira Tenerife em chapa de 
ferro laminada e lacado. 
Capacidade: 40L 

Papeleira Bragada 
Mod.8500 
Papeleira Bragada em aço inoxidável, 
com suporte em granito amarelo ou 
cinza. 
Capacidade: 60L 
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Papeleira Macedo 
Mod. P20071 S 
Papeleira Macedo oval sem 
tampa, em chapa galvanizada e 
facada e com suporte em tubo 
estrutural. 
Capacidade: 40L 
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Papeleira Bragança 
Mod. C23GI 
Papeleira Bragança circular em aço 
inoxidável, com fecho. 
Capacidade: 60L 

,.------480---" 

0+ 
Papeleira Bragança 
Mod. C23GF 
Papeleira Bragança circular em chapa 
perfurada e lacada com fecho. 
Capacidade: 60L 

,.------480---l 

0+ 
Papeleira Transmontana 
Mod. C23F 
Papeleira Transmontana circular em 
fundição dúctil. 
Capacidade: 60L 
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Papeleira Bragança 
Mod. C23MI 
Papeleira Bragança semi·circular em 
aço inoxidável, com fecho. 
Capacidade: 30L 
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Papeleira Bragança 
Mod. C23MF 
Papeleira Bragança serni-circular em 
chapa perfurada e lacada com fecho. 
Capacidade: 30L 

8 , 

Papeleira Transmontana 
Mod. C23FM 
Papeleira Transmontana serni-circula 
em fundição dúctil. 
Capacidade: 30L 
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Papeleira Vila Real 
Mod. C21S 
Papeleira Vila Real com estrutura em 
ferro laminado, cuba metálica e 
ripado em madeira tropical tratada e 
envernizada. 
Capacidade: 56L r-460� 
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Papeleira Braga 
Mod.P2910 
Papeleira Braga com estrutura em 
ferro laminado, cuba metálica e 
ripado em madeira tropical tratada e 
envernizada. 
Capacidade: SOL 
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Papeleira França 
Mod. C20F 

eh 
C) 

? 

.� 'IJI"-:"'l":'""";�O:O;:::;::::-::=--' Papeleira França com estrutura em 
ferro laminado, cuba metálica e 
ripado em madeira tropical tratada e 
envernizada. 
Capacidade: 28L 
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-..... """I Papeleira PA 
Mod. PA642 
Papeleira PA com estrutura em 
ferro laminado, cuba metálica e 
ripado em madeira tropical tratada e 
envernizada. 
Capacidade: 56L 
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Papeleira Jardim 
Mod.978 
Papeleira Jardim com estrutura em 
ferro laminado, cuba metálica e 
ripado em madeira tropical tratada e 
envernizada. 
Capacidade: 40L 

4 I) 

Papeleira Aldonza 
Mod. 0310304 
Papeleira Aldonza com cuba em 
chapa de aço perfurada. 
Poste em madeira tropical tratada e 
envernizada. 
Capacidade: 30L 
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Papeleira Aveiro 
Modo 21001002 
Papeleira Aveiro em madeira de pinho 
"pinus yellow pine", com tratamento 
autoclave, pintura a tinta "Exotico aqua" 
de grande resistência as intempéries e 
raios ullra violetas. 
Com cuba extraível. 
Capacidade: 30L 
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Papeleira Parque 
Modo G271/1 
Papeleira Parque com estrutura em 
ferro laminado e ripado em madeira 
de pinho "pinus yellow pine", com 
tratamento autoclave, pintura a tinta 
"Exotico aqua" de grande resistência 
as intempéries e raios ultra violetas. 
Capacidade: 50L 
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Papeleira Amarante com tampa, 
es"u"Jra em ferro laminado e ripado 

de pinho "pinus yellow pine", 
tratamento autoclave, pintura a 
"Exotico aqua" de grande 

i i as intempéries e raios ullra 
I .  (----500 --
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Papeleira Ecoponto 
Modo 486M 
Papeleira Ecoponto com tampa, estrutura em 
ferro laminado e ripado em madeira de pinho 
"pi nus yellow pine�, com tratamento autoclave, 
pintura a tinta UExotico aqua� de grande 
resistência as intempéries e raios ultra violetas 
Capacidade: GOL 
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'-'1!�:.r;'�-"1t?'-'19 Pa pele i ra Lei ri a 
Modo P2009 
Papeleira Leiria em madeira de pinho 
upinus yellow pine�, com tratamento 
autoclave, pintura a tinta "Exotico 
aqua� de grande resistência as 
intempéries e raios ultra violetas. 
Com aro para saco e fechadura. 
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Papeleira Madeira 
Modo 74000 
Papeleira Madeira em madeira de pinho 
"pinus yellow pine�, com tratamento 
autoclave, pintura a tinta "Exotico aqua" 
de grande resistência as intempéries e 
raios ultra violetas. 
Capacidade:GOL 
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