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11 | Cinzeiros de pé modernos em aço 
inoxidável
• Base de apoio grande, possibilidade de ancoragem ao chão, fechável à chave
• Elevada capacidade – custos de manutenção reduzidos
• Esvaziamento fácil – sem contato com a cinza dos cigarros

Capacidade do cinzeiro: 4.9 l. Altura: 1000 mm. Material do cinzeiro: aço inoxidável. 
Cor do cinzeiro: prateado / preto. Versão do cinzeiro: cinzeiro de pé. Peso: 9.1 kg. Tipo 
de fixação: fixação ao solo. Telhado. Característica: com fecho. Material do pé: chapa 
de aço, pintada a pó. Cor do pé: preto. Propriedade do material: inoxidável. 
Diâmetro: 400 mm. 

11 |  Nº 605 467 6F € 339.- 

12 – 13 | Cinzeiros de pé, seguros e práticos
• Abertura de 360° e grande superfície para apagar cigarros em aço inoxidável
• Elevada capacidade – custos de manutenção reduzidos
• Esvaziamento fácil – sem contato com a cinza dos cigarros

Cor do cinzeiro: preto / prateado. Material do cinzeiro: chapa de aço, galvanizada. Versão 
do cinzeiro: cinzeiro de pé. Tipo de fixação: fixação ao solo. Telhado. Característica: com 
fecho. Superfície: pintado a pó. 

Capacidade do cinzeiro: 15.5 l. Altura: 1000 mm. Peso: 9.1 kg. Ø superfície 
de apoio: 330 mm. Equipamento: balde interior. 

12 |  Nº 605 469 6F € 279.- 

Capacidade do cinzeiro: 25.4 l. Altura: 1010 mm. Peso: 12.9 kg. Ø superfície 
de apoio: 400 mm. 

13 |  Nº 605 470 6F € 319.- 

Possibilidade de ancoragem ao chão, 
fechável à chave.

14 | Cinzeiros de pé de segurança
• Cinzeiro de pé pintado a pó para o interior e exterior
• Autoextintor
• Revestimento de nylon para proteger o corpo e a base contra riscos

Capacidade do cinzeiro: 16 l. Altura: 984 mm. Largura: 406 mm. Profundidade: 406 mm. 
Cor do cinzeiro: preto. Material do cinzeiro: alumínio. Versão do cinzeiro: cinzeiro de pé. 
Peso: 9.07 kg. Tipo de fixação: com base. Característica: extintor de chamas / possibilidade 
de enchimento com areia. Material do recipiente interior: chapa de aço, galvanizada. 
Ø superfície de apoio: 406 mm. Superfície: pintado a pó. Equipamento: balde interior. 

14 | Nº 479 773 6F € 169.-

15 | Cinzeiros de coluna em alumínio
• Cinzeiros que poupam espaço com design atraente
• Esvaziamento fácil sem chave ou ferramenta
• Base pesada (Ø 324 mm) para ótima estabilidade

Capacidade do cinzeiro: 4 l. Altura: 1041 mm. Cor do cinzeiro: preto. Material 
do cinzeiro: alumínio. Versão do cinzeiro: cinzeiro de pé. Peso: 10.1 kg. Telhado. 
Ø superfície de apoio: 324 mm. Superfície: pintado a pó. 

15 |  Nº 605 471 6F € 169.- 

Mais seleção 
online!

www.kaiserkraft.pt/p/479773?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/605471?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/605469?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/605467?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/605467?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/605469?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/605470?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/479773?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/605471?publication=HK_21

