CINZEIROS
EXTERIOR

Cinzeiro Parede
Cinzeiros Chão
Cinzeiros/Papeleiras

CINZEIROS DE PAREDE

Gama económica
Adequados para todos os ambientes ao ar livre,
estes cinzeiros clássicos são feitos de aço galvanizado
com revestimento de epóxi tratado com UV.
Entregue montado, o hardware de montagem na parede
está incluído para uma instalação rápida.

REF

COR

MATERIAL

AT-0101-BLA
AT-0102-BLA
AT-0102-RED

Preto
Preto
Vermelho

Epoxi
Epoxi
Epoxi
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CINZEIRO DE PAREDE
C/ RESERVATÓRIO AMOVÍVEL
Estético e Prático
O design original destes cinzeiros oferece eﬁciência e facilidade
de manutenção.
Robustos e totalmente galvanizados com revestimento epóxi,
podem ser instalados em qualquer ambiente externo.
A placa de rapé de aço inoxidável, as peças e a trava da chave
resistem à corrosão enquanto que o tratamento anti-UV
garante uma cor estável ao longo do tempo. O dreno de água no
fundo ajuda a evacuar a água da chuva.

REF

COR

MATERIAL

Epoxi
AT-0202-DGRY Cinzento escuro/cinzento
AT-0202-SSSTL Aço inoxidável acetinado Aço inoxidável 304
Epoxi
AT-0222-DGRY Cinzento escuro/cinzento
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CINZEIRO DE CHÃO
TOTEM EPOXI
Cinzeiro autónomo muito robusto
e de alta capacidade
Recomendado para áreas de alto tráfego, este cinzeiro de design original
está equipado com
um reservatório interno removível pela lateral para facilitar a limpeza
(chave incluída).
A construção de aço galvanizado apresenta um revestimento de epóxi
anti UV para resistir às condições do exterior.
As convenientes placas de rapé de aço inoxidável são acessíveis pela
frente e por trás do cinzeiro.
Muito estável graças a uma base de cimento pesada,
Inclui kit de montagem e de ﬁxação no chão.

REF

COR

MATERIAL

AT-0232-DGRY

Cinzento Escuro

Epoxi

3

CINZEIRO / PAPELEIRA
DE PAREDE

Particularmente indicado em locais onde a montagem no piso não é
autorizada, esta combinação cinzeiro/papeleira elegante
permite a coleta de pontas de cigarro e pequenos resíduos para um
piso limpo.
Totalmente revestido com epóxi com peças de aço inoxidável,
tratado contra UV, é projetado para uso externo e fácil manutenção.
Chave, ferramentas de montagem e instruções estão incluídos.
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REF

COR

MATERIAL

AT-0252-DGRY

Cinzento escuro

Epoxi

CINZEIRO / PAPELEIRA
DE CHÃO

Construção robusta compatível com áreas de alto tráfego. Projetado para
resistir a todos os climas e condições (revestidas com epóxi, tratadas
com UV, placas de rapé e fechadura de aço inoxidável).
Base de pedra pesada para estabilidade.
Inclui chave de bloqueio, material de montagem e kit de ﬁxação ao chão.

REF

COR

MATERIAL

AT-0262-DGRY

Cinzento Escuro

Epoxi
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CONTENTORES C/
CINZEIRO/PAPELEIRA
Estas combinações cinzeiro/papeleira originais são equipadas com
reservatórios internos removíveis para facilitar a limpeza
(chave incluída).
A construção em aço galvanizado apresenta um epóxi anti UV
revestimento para resistir às condições externas.
As convenientes placas de rapé de aço inoxidável são acessíveis a
partir de frente e verso.
Muito estáveis, são entregues montados.
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REF

COR

MATERIAL

AT-0233-DGRY
AT-0234-DGRY

Cinzento escuro

Epoxi
Epoxi

Cinzento escuro

CINZEIRO DE PAREDE
C/ CÚPULA
Esguio e discreto
Os cinzeiros de cúpula são projetados para uso ao ar livre.
Desenvolvido para limitar a inﬁltração da água da chuva, a construção
robusta também é equipada com um funil interno para abafar
rapidamente a emissão fumo.
Montagem rápida e conveniente na parede.
Hardware e instruções de montagem incluídas
Os cinzeiros de cúpula tubular também vêm com chave.
Disponíveis em 3 acabamentos - epóxi, aço inoxidável brilhante e
alumínio acetinado todos equipados com placa de rapé de aço inoxidável
e fechadura com chave.

REF

COR

AT-0291-DGRY
Cinzento Escuro
AT-0291-MSSTL Aço inoxidável polido
AT-0303-ALU Alumínio acetinado

MATERIAL
Epoxi
Aço inoxidável 304

Alumínio
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CINZEIRO DE CHÃO
C/ CÚPULA
Os cinzeiros de cúpula são projetados para uso ao ar livre. Desenvolvido para
limitar a inﬁltração de água da chuva, a construção robusta também é equipada
com um funil interno para abafar rapidamente as emissões de fumaça.
Montagem rápida e conveniente, incluí hardware, kit de ﬁxação em piso e chave.
Disponíveis com 3 acabamentos, todos equipados com placa de rapé de aço
inoxidável e fechadura com chave:
• Epóxi: Construção em aço totalmente galvanizado com revestimento em epóxi,
tratado contra UV.
• Totalmente em aço inoxidável com acabamento espelhado.
• Alumínio com acabamento acetinado.

REF

COR

AT-0292-DGRY Cinzento escuro
AT-0292-MSSTL Aço Inoxidável polido
Alumínio acetinado
AT-0325-ALU
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MATERIAL
Epoxi
Aço Inoxidável 304

Alumínio

CINZEIRO DE PAREDE TUBULAR
C/ COBERTURA
Design Intemporal
Projetado para aplicação ao ar livre, este cinzeiro totalmente em aço
inoxidável possui um teto para proteger o conteúdo da água da chuva.
Rápido e fácil de instalar com o hardware e instruções de montagem
incluído, também incluída chave de bloqueio.

REF

COR

AT-0402-MSSTL Aço inoxidável polido

MATERIAL
Aço inoxidável 304
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CINZEIRO DE CHÃO TUBULAR
C/ COBERTURA
Design Intemporal
Projetado para aplicação ao ar livre, este cinzeiro totalmente em
aço inoxidável possui um teto para proteger o conteúdo da água
da chuva.
Rápido e fácil de instalar, é entregue pronto a usar com chave e
kit de ﬁxação ao chão.
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REF

COR

MATERIAL

AT-0422-MSSTL

Aço inoxidável polido

Aço inoxidável 304

CINZEIRO DE PAREDE TUBULAR
GRANDE CAPACIDADE

Projetado para aplicações externas cobertas, este tubo de alumínio de
grande capacidade é resistente à ferrugem.
Rápido e fácil de instalar com o kit de montagem em parede incluído e
instruções de montagem, também vem com uma chave.

REF
AT-0302-ALU

COR

MATERIAL

Alumínio acetinado

Alumínio
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CONTENTOR
CINZEIRO / PAPELEIRA PARA EXTERIOR
Ideal para espaços públicos
Estes contentores cinzeiro/papeleira para exteriores apresentam uma pequena
pegada, mas uma grande capacidade.
Robustos e estáveis, oferecem aberturas amplas para facilitar a eliminação de
cigarros e resíduos.
Resistente a todas as intempéries, totalmente galvanizado tem uma construção em
aço revestida com epóxi protegido contra raios ultravioleta.
Tanto a gaveta-cinzeiro quanto o reservatório interno são removíveis para fácil
manutenção.
São entregues pronto a usar, com um kit de ﬁxação ao chão incluído e uma chave
de bloqueio.
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REF

COR

MATERIAL

AT-1271-DGRY
AT-1271-SIL
AT-1272-DGRY
AT-1272-SIL
AT-1273-DGRY
AT-1273-SIL

Cinzento escuro
Prateado
Cinzento escuro
Prateado
Cinzento escuro
Prateado

Epoxi
Epoxi
Epoxi
Epoxi
Epoxi
Epoxi
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