Hera
Baldes de lixo com pedal, complacentes com HACCP

Soluções para gestão de resíduos
A Vileda Professional é líder de mercado no
desenvolvimento e fabrico de sistemas de limpeza
eficientes. Alcançámos esta posição ao ouvirmos os
profissionais de limpeza, entendermos as suas
necessidades e ao criar soluções inovadoras para
satisfazer essas necessidades. Ao adotarmos a mesma
filosofia para a gestão de resíduos, estamos certos de
oferecer uma gama de produtos muito à frente das
soluções tradicionais.
Hera baldes de lixo com pedal
A gama de baldes de lixo com pedal Hera é complacente
com as recomendações de HACCP para operações sem
contacto com as mãos, tornando-a ideal para usar em
diversas aplicações, desde quartos de pacientes em
cuidados de saúde a zonas de preparação de alimentos
onde a prevenção de contaminação cruzada é crucial. A
tampa com sistema de fecho retardado é ideal para
utilização em ambientes que requeiram silêncio. O
suporte para fixação de sacos de lixo e os pés de
borracha anti-deslize são só algumas das vantagens
incorporadas no design desta gama.

Descriçao
Hera 35L

Principais caraterísticas
• Tampa de fecho retardado - ideal para ambientes de
silêncio.
• Operações mãos livres – complacente com
recomendações de HACCP.
• Pedal largo - ideal para usar com calçado de segurança
em ambientes profissionais.
• Tampa com desenho hermético – mantém os odores no
interior.
• Suporte para sacos integrado – assegura a colocação
correta do saco de lixo.
• Desenho suave – fácil de limpar.
• Pés de borracha anti-deslize – evita movimentos
durante o uso e protege o pavimento.
• 3 tamanhos: 35L, 60L e 85L.
• 2 cores: Preto e branco.

Medidas(cm)
39x39x44

Preto
137.681

Branco
137.683

Uds / Caixa
1

Hera 60L

39x39x69

137.687

137.689

1

Hera 85L

49x39x79

137.693

137.695

1
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