
Corpo e tampa de acesso fabricados em polietileno 
de alta densidade colorido em massa que proporciona 
ao produto cores estáveis, resistência total contra a 
corrosão, superfícies lisas e capacidade de absorver 
os impactos produzidos durante a utilização sem 
deformações nem rupturas.

O polietileno de alta densidade foi estabilizado contra a 
acção combinada da água e dos raios UV.

O polietileno de alta densidade proporciona ao produto 
uma elevada resistência aos agentes atmosféricos e 
uma grande estabilidade face às variações de tempe-
ratura. 

Na sua produção são utilizados materiais recicláveis 
que não prejudicam o ambiente.

Os pigmentos utilizados não contêm metais pesados.

Para evitar manipulações indesejadas, foi instalado um 
sistema de fecho equipado com uma chave triangular 
standard.

Chapa apaga-cigarros integrada no corpo e, por enco-
menda, pode ser fornecido um cinzeiro.

Desenhada com sulcos verticais que reforçam o con-
junto e proporcionam originalidade e elegância. Os sul-
cos dificultam a colagem de cartazes e autocolantes 
no corpo do produto.

Personalização com chapa no corpo com uma di-
mensão máxima de 190 x 190 mm.

Minerva 130 
Papeleiras Serie Ágora

558 mm 
Diâmetro máximo

120 L 
Capacidade cesto

1.235 mm 
Altura total

21,80 Kg 
Peso sem cesto

PROPRIEDADES



Minerva 130 
Papeleiras Serie Ágora

QUALIDADE ERGONOMIA

EQUIPAMENTO

Cesto de 120 litros úteis fabricado em polietileno de alta densidade e equipado 
com uma asa integrada para facilitar os trabalhos de esvaziamento ao pessoal de 
manutenção.

Possibilidade de instalação de um saco de recolha em vez do cesto original. Também 
pode ser utilizada para a recolha selectiva de dois componentes se for equipada com 
um cesto de dois compartimentos.

Base de apoio antivandalismo integrada no corpo e fixada ao pavimento de forma 
fácil e segura mediante quatro ancoragens universais de expansão com 12 mm de 
diâmetro.

Fácil limpezaPersonalizaçãoDesenho

FUNCIONALIDADE

Fácil descarregarMontagen simple  Fácil manutenção


