BALDE EM FIBERGLASS COM TAMPA A PEDAL 15 LITROS COM DISPOSITIVO ANTI-RUÍDO (TAMPA)

Os Baldes a Pedal em Fiberglass 15 Litros MBKBP 001 são desenvolvidos e indicados para utilização em ambiente
hospitalar nos seus mais diversos bem como em unidades comerciais em geral. São lisos interna e externamente e
totalmente confeccionados em fiberglass, com mecanismos de elevação da tampa totalmente confeccionados em aço
inoxidável AISI 304.
Fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico: A utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em
sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza
e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. Superior aos outros tipos de polímeros, a Fiberglass (fibra de vidro)
e processo de fabricação, protege o equipamento contra inconvenientes como manchas, ressecamentos e permite sua
confecção nos mais diversos padrões de cores. Logotipos e inscrições sobre setores e materiais a serem transportados,
podem ser inseridos sem custo adicional. Capacidade: 15 Litros.
MODELO: MBKBP 001 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: ISENTO

BALDE EM FIBERGLASS COM TAMPA A PEDAL 25 LITROS COM DISPOSITIVO ANTI-RUÍDO (TAMPA)

Os Baldes a Pedal em Fiberglass 25 Litros MBKBP 002 são desenvolvidos e indicados para utilização em ambiente
hospitalar nos seus mais diversos bem como em unidades comerciais em geral. São lisos interna e externamente e
totalmente confeccionados em fiberglass, com mecanismos de elevação da tampa totalmente confeccionados em aço
inoxidável AISI 304.
Fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico: A utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em
sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza
e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. Superior aos outros tipos de polímeros, a Fiberglass (fibra de vidro)
e processo de fabricação, protege o equipamento contra inconvenientes como manchas, ressecamentos e permite sua
confecção nos mais diversos padrões de cores. Logotipos e inscrições sobre setores e materiais a serem transportados,
podem ser inseridos sem custo adicional.
Capacidade: 25 Litros.
MODELO: MBKBP 002 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: ISENTO

BALDE EM FIBERGLASS COM TAMPA A PEDAL 50 LITROS COM DISPOSITIVO ANTI-RUÍDO (TAMPA)

Os Baldes a Pedal em Fiberglass 50 Litros MBKBP 003 são desenvolvidos e indicados para utilização em ambiente
hospitalar nos seus mais diversos bem como em unidades comerciais em geral. São lisos interna e externamente e
totalmente confeccionados em fiberglass, com mecanismos de elevação da tampa totalmente confeccionados em aço
inoxidável AISI 304.
Fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico: A utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em
sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza
e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. Superior aos outros tipos de polímeros, a Fiberglass (fibra de vidro)
e processo de fabricação, protege o equipamento contra inconvenientes como manchas, ressecamentos e permite sua
confecção nos mais diversos padrões de cores. Logotipos e inscrições sobre setores e materiais a serem transportados,
podem ser inseridos sem custo adicional.
Capacidade: 50 Litros.
MODELO: MBKBP 003 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: ISENTO

BALDE EM FIBERGLASS COM TAMPA A PEDAL 100 LITROS COM DISPOSITIVO ANTI-RUÍDO (TAMPA)

Os Baldes a Pedal em Fiberglass 100 Litros MBKBP 004 são desenvolvidos e indicados para utilização em ambiente
hospitalar nos seus mais diversos bem como em unidades comerciais em geral. São lisos interna e externamente e
totalmente confeccionados em fiberglass, com mecanismos de elevação da tampa totalmente confeccionados em aço
inoxidável AISI 304.
Fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico: A utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em
sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza
e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. Superior aos outros tipos de polímeros, a Fiberglass (fibra de vidro)
e processo de fabricação, protege o equipamento contra inconvenientes como manchas, ressecamentos e permite sua
confecção nos mais diversos padrões de cores. Logotipos e inscrições sobre setores e materiais a serem transportados,
podem ser inseridos sem custo adicional. Capacidade: 100 Litros.
MODELO: MBKBP 004 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: ISENTO

