Ficha Técnica

HOSP 100
CARRO GUARD HOSP 100
APLICAÇÃO:
Carros que tem a finalidade de serem bases de transporte e acondicionamento de equipamentos e acessórios
destinados às tarefas de limpeza em geral de superfícies, mobiliários e equipamentos em ambientes em geral.
Podem ser utilizados em quaisquer tipos de empresas e instituições.

COMPOSIÇÃO:
- Corpo dos carros: Produzidos em Termoplástico Polipropileno; com colunas estruturais em Alumínio;
- Rodas: Termoplástico Polipropileno e PVC;
- Carenagem das Rodas: Termoplástico Polipropileno;
- Alças de Transporte: Termoplástico Polipropileno;
- Amortecedores: Elastômero Termoplástico;
- Clips de fixação de equipamentos: Termoplástico Polipropileno / Elastômero Termoplástico;
- Clips de fixação dispensadores: Polipropileno;
- Dispensador de 500 mL: Polietileno.

CARACTERÍSTICAS:
Alça ergonômica com design inovador;
Suportes internos para até 5 prateleiras;
* Acompanham 3 prateleiras;
1 Dispensador 500 mL para higienização das mãos;
3 Clips fixadores de equipamentos e acessórios.

Comp.
70 cm

Larg.
60 cm

Alt.
Peso
112 cm 19,1 Kg

Modelo Hosp 100 equipado.
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CARACTERÍSTICAS
HOSP LINHA 100

Design e inovação aplicados à alta tecnologia para
proporcionar o máximo de segurança e conforto
para os usuários prevenindo damos às mãos e
ausas ligadas ao absenteísmo.

Design e inovação aplicados à alta tecnologia para
proporcionar o máximo de segurança e conforto
para os usuários.

Sistema de fixação de prateleiras que
aumenta a flexibilidade de uso do carro.
Alturas e posições variáveis com trilhos que
ransformam as prateleiras em plataformas
de trabalho.
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CARACTERÍSTICAS COMUNS
HOSP LINHA 100
Todos os modelos possuem amortecedores de
choque em sua extremidades produzidos com alta
tecnologia para proteger paredes e superfícies.
Compostos por borracha especial em formato
que se deforma ao atingir as superfícies, paredes,
mobiliário, papéis de parede, etc.

Rodas com carenagem que evitam que sujidades
como pó, poeira, cabelos, etc., fiquem presas e
sejam disseminadas pelos ambientes. Proporcionam
baixos níveis de ruídos em seus deslocamentos.

Sistemas de fechamento das portas dos carros
através de chave e mecanismos robustos que
previnem o acesso indevido aos materiais
acondicionados no interior.

Exclusivo sistema de fixação de dispensador
de sanitizantes. Praticidade que otimiza a
higiene pessoal e dos ambientes.
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Ficha Técnica

HOSP 101
CARRO GUARD HOSP 101
APLICAÇÃO:
Carros que tem a finalidade de serem bases de transporte e acondicionamento de equipamentos e acessórios
destinados às tarefas de limpeza em geral de superfícies, mobiliários e equipamentos em ambientes em geral.
Podem ser utilizados em quaisquer tipos de empresas e instituições.

COMPOSIÇÃO:
- Corpo dos carros: Produzidos em Termoplástico Polipropileno; com colunas estruturais em Alumínio;
- Rodas: Termoplástico Polipropileno e PVC;
- Carenagem das Rodas: Termoplástico Polipropileno;
- Alças de Transporte: Termoplástico Polipropileno;
- Amortecedores: Elastômero Termoplástico;
- Clips de fixação de equipamentos: Termoplástico Polipropileno / Elastômero Termoplástico;
- Clips de fixação dispensadores: Polipropileno;
- Dispensador de 500 mL: Polietileno.

CARACTERÍSTICAS:
Alça ergonômica com design inovador;
Suportes internos para até 5 prateleiras
* Acompanham 3 prateleiras;
1 Dispensador 500 mL para higienização das mãos;
3 Clips fixadores de equipamentos e acessórios;
Bandeja inferior para suporte de equipamentos e acessórios.
Bandeja inferior para
suporte de equipamentos e
cabos utilizados nas tarefas.

Modelo HOSP 101 equipado.
Comp.
85 cm

Larg.
60 cm

Alt.
Peso
112 cm 19,9 Kg
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Ficha Técnica

HOSP 102
CARRO GUARD HOSP 102
APLICAÇÃO:
Carros que tem a finalidade de serem bases de transporte e acondicionamento de equipamentos e acessórios
destinados às tarefas de limpeza em geral de superfícies, mobiliários e equipamentos em ambientes em geral.
Podem ser utilizados em quaisquer tipos de empresas e instituições.

COMPOSIÇÃO:
- Corpo dos carros: Produzidos em Termoplástico Polipropileno; com colunas estruturais em Alumínio;
- Rodas: Termoplástico Polipropileno e PVC;
- Carenagem das Rodas: Termoplástico Polipropileno;
- Alças de Transporte: Termoplástico Polipropileno;
- Amortecedores: Elastômero Termoplástico;
- Clips de fixação de equipamentos: Termoplástico Polipropileno / Elastômero Termoplástico;
- Clips de fixação dispensadores: Polipropileno;
- Dispensador de 500 mL: Polietileno;

CARACTERÍSTICAS:
Alça ergonômica com design inovador;
Suportes internos para até 5 prateleiras
* Acompanham 3 prateleiras;
1 Dispensador 500 mL para higienização das mãos;
3 Clips fixadores de equipamentos e acessórios;
Base com rodas com carenagens para transporte e utilização de baldes
espremedores, aspiradores ou outros.
Bandeja inferior com encaixes para as rodas de
baldes espremedores e cabos dos equipamentos.
Deslocamentos mais seguros sem derramamentos
ou acidentes.

Comp.
112 cm

Larg.
60 cm

Alt.
Peso
112 cm 22,3 Kg

Modelo HOSP 102 equipado.
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