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ECOPONTOS

POLIETILENO ROTOMOLDADO

2,5 m³



Grande qualidade - Grande robustez - Grandes vantagens

Características gerais – Construção

ü Corpo em Polietileno de Alta Densidade, colorido na massa com protecção U.V.

ü Superfície rugosa, de forma a não permitir a colagem de autocolantes e cartazes e à  prova de 
graffiti

ü Paredes frontais e laterais especialmente reforçadas de modo a evitar qualquer possibilidade de 
deformação, causada pelo eventual excesso de peso dos resíduos durante o transporte e despejo

ü Parte superior do contentor com reforço voltado para o exterior, de forma a proporcionar maior 
resistência e evitar a acumulação de lixo e pó

ü Parte inferior com degrau duplo para maior reforço da base

ü Base e Estrutura Interna metálica, com acabamento galvanizado 

ü Aberturas de enchimento com cantos arredondados, de fácil acesso para todos os utilizadores, 
com sistema de fecho com tampa de protecção, para evitar a entradas das águas da chuva para o 
interior do contentor.

ü Tampas de protecção na cor do resíduo a depositar: Verde para o vidro, Amarelo para o 
plástico/embalagens e Azul para o papel/cartão

ü Sistema de descarga vertical por grua, com argola simples ou dupla argola
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Características gerais - Dimensões 

ü Design moderno, com formato prismático

ü Contentores independentes, podendo ser removidos separadamente, onde o contentor e a 
estrutura interior formam um conjunto único, para que ambas as partes sejam elevadas em 
simultâneo

ü Concepção robusta, reforçado nas zonas de maiores solicitações estáticas e dinâmicas, com 
formas arredondadas, sem recantos nem impurezas

ü Espaço Lateral para afixação de publicidade, informação, ou símbolo do cliente

ü Espaço Frontal para colocação de informação do cliente (Logótipo)

ü Possibilidade de encaixe do Pilhão na parte frontal ou lateral do contentor

ü Interior livre de obstáculos, permitindo maior capacidade de armazenamento

ü Completamente fechado, evitando a entrada de águas

ü Informação do tipo de resíduo a depositar em chapa de alumínio anodizado, respeitando as 
directrizes da Sociedade Ponto Verde

RAL 6001 RAL 5005 RAL 1023 RAL7013

Boca [mm]

920 x 150mm

380 x 180mm

380 x 180mm

80 x 35mm   

Papel

Embalagens

Vidro

Pilhão

Peso [kg]

142

142

142

4


