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Material do cinzeiro  aço inoxidável chapa de aço chapa de aço chapa de aço
Cor do cinzeiro  aço inoxidável grafite prata nova vermelho
  N.º

 €
 454 152 6F

265.-
 454 150 6F

195.-
 454 151 6F

195.-
 454 149 6F

195.-

• À escolha em chapa de aço pintada a pó ou em aço inoxidável, com base pintada a pó 
em preto, Ø 250 mm

• A tampa em forma de funil conduz a cinza dos cigarros obrigatoriamente até 
ao recipiente

• Com telhado em aço inoxidável Ø 190 mm, como proteção contra a chuva para exterior 

 1 2 3 4 5 6 7 8
Capacidade do cinzeiro l 2.25 2.25 2.25 2.25 5.5 5.5 5.5 5.5
Material do cinzeiro  aço inoxidável chapa de aço chapa de aço chapa de aço aço inoxidável chapa de aço chapa de aço chapa de aço
Cor do cinzeiro  aço inoxidável grafite prata nova vermelho aço inoxidável grafite prata nova vermelho
Diâmetro do cinzeiro mm 150 150 150 150 180 180 180 180
Peso kg 4.18 4.18 4.18 4.18 4.78 4.78 4.78 4.78
  N.º

 €
 454 142 6F

215.-
 454 140 6F

139.-
 454 141 6F

139.-
 454 139 6F

139.-
 454 147 6F

309.-
 454 145 6F

189.-
 454 146 6F

189.-
 454 144 6F

189.-

1 – 8 | Cinzeiros de pé 
de segurança
• À escolha com construção sólida e estável 

em chapa de aço pintada a pó ou em aço 
inoxidável, com base pintada a pó em preto, 
Ø 250 mm

• A tampa em forma de funil conduz a cinza dos 
cigarros obrigatoriamente até ao recipiente

• Graças a uma pequena entrada na tampa não é 
possível nenhuma troca de oxigénio, assim, não 
há risco de inflamação nem de emissão de fumos 
espessos

Altura: 820 mm. Versão do cinzeiro: cinzeiro 
de pé. Tipo de fixação: colocação livre. 
Característica: extintor de chamas. Material 
do pé: chapa de aço, pintada a pó. Cor do pé: preto. 
Ø superfície de apoio: 250 mm. 

13 – 15 | Cinzeiros de pé de segurança XL com 
telhado
• À escolha em chapa de aço pintada a pó ou em aço inoxidável, com base pintada a pó em preto, 

Ø 250 mm
• A tampa em forma de funil conduz a cinza dos cigarros obrigatoriamente até ao recipiente
• Com telhado em aço inoxidável Ø 190 mm, como proteção contra a chuva para exterior 

Capacidade do cinzeiro: 6 l. Altura: 950 mm. Diâmetro do cinzeiro: 190 mm. Versão do cinzeiro: cinzeiro 
de pé com telhado. Peso: 5.11 kg. Tipo de fixação: colocação livre. Telhado. Característica: extintor 
de chamas. Material do pé: chapa de aço, pintada a pó. Cor do pé: preto. Ø superfície 
de apoio: 250 mm. 

13 | Material do cinzeiro: aço inoxidável. Superfície: aço inoxidável. Cor do cinzeiro: aço 
inoxidável. 
 Nº 454 157 6F € 369.- 

14 | Material do cinzeiro: chapa de aço. Superfície: pintado a pó. Cor do cinzeiro: grafite. 
 Nº 454 155 6F € 245.- 

15 | Material do cinzeiro: chapa de aço. Superfície: pintado a pó. Cor do cinzeiro: prata 
nova. 
 Nº 454 156 6F € 245.- 

16  | Material do cinzeiro: chapa de aço. Superfície: pintado a pó. Cor 
do cinzeiro: vermelho. 
 Nº 454 154 6F € 245.- 

16 – 19 | Cinzeiros de pé combinados
• À escolha em chapa de aço pintada a pó ou em aço inoxidável, com base pintada a pó 

em preto, Ø 250 mm
• A tampa em forma de funil conduz a cinza dos cigarros obrigatoriamente até 

ao recipiente
• Graças a uma pequena entrada na tampa não é possível nenhuma troca de oxigénio, 

assim, não há risco de inflamação nem de emissão de fumos espessos

Versão do cinzeiro: cinzeiro de pé combinado. Altura: 820 mm. Capacidade do recipiente 
de lixo: 5.7 l. Diâmetro do recipiente de lixo: 180 mm. Tipo de fixação: colocação livre. 
Característica: extintor de chamas. Peso: 5.83 kg. Largura da base: 250 mm. Profundidade 
da base: 250 mm. 

16 | Material do recipiente de lixo: aço inoxidável. Cor do recipiente: aço inoxidável. 
Material do cinzeiro: aço inoxidável. Cor do cinzeiro: aço inoxidável. Superfície: aço 
inoxidável. 
 Nº 454 162 6F € 389.- 

17 | Material do recipiente de lixo: chapa de aço. Cor do recipiente: grafite. Material 
do cinzeiro: chapa de aço. Cor do cinzeiro: grafite. Superfície: pintado a pó. 
 Nº 454 160 6F € 245.- 

18 | Material do recipiente de lixo: chapa de aço. Cor do recipiente: prata nova. Material 
do cinzeiro: chapa de aço. Cor do cinzeiro: prata nova. Superfície: pintado a pó. 
 Nº 454 161 6F € 245.- 

19 | Material do recipiente de lixo: chapa de aço. Cor do recipiente: vermelho. Material 
do cinzeiro: chapa de aço. Cor do cinzeiro: vermelho. Superfície: pintado a pó. 
 Nº 454 159 6F € 245.- 

Capacidade do cinzeiro: 2.25 l. Altura: 950 mm. Diâmetro do cinzeiro: 190 mm. Versão 
do cinzeiro: cinzeiro de pé com telhado. Peso: 4.51 kg. Tipo de fixação: colocação livre. 
Telhado. Característica: extintor de chamas. Material do pé: chapa de aço, pintada a pó. 
Cor do pé: preto. Ø superfície de apoio: 250 mm. 

Mais seleção 
online!

9 – 12 | Cinzeiros de pé de segurança com telhado
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