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CARACTERÍSTICAS:

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: 

CARRO GUARD HOSP 400

Ficha Técnica

Comp.
117 cm

Larg.
60 cm

Alt.
112 cm

Peso
19,7 Kg

Fixadores móveis permitem a 
utilização de 1 ou 2 sacos para 
descarte ou separação de resíduos.

Alça ergonômica com design inovador; 
Compartimento fechado com saco de vinil de 90 litros; 
Sistema de pedal ultra reforçado para abertura da tampa superior; 
1 Dispensador 500 mL para higienização das mãos; 
3 Clips fixadores de equipamentos e acessórios; 
Base com rodas com carenagem para transporte e utilização  
de baldes espremedores, aspiradores ou outros.

HOSP 400

- 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; 
- Sacos para Resíduos: Tecido Bagunzito a base de PVC e malha trançada de Poliéster.
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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.

CARACTERÍSTICAS COMUNS 
HOSP LINHA 400

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.

Em função de terem os sacos destinados à coleta de lixo, resíduos ou roupas, enclausurados em sua 
estrutura, uma normativa exigida para empresas e ambientes nos quais se realizem serviços de saúde 
como hospitais, clínicas, laboratórios, clínicas veterinárias, laboratórios de diagnósticos, etc., a Linha Guard 
HOSP promove excelente padrão de segurança, já que previne a dispersão de partículas contaminantes 
pelos ambientes nos quais são utilizados. 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

*Segundo a RDC 306 04, Anvisa, os sacos de lixo em ambiente hospitalar devem estar contidos em 
recipientes de material lavável, resistente à ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de 
abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser resistente ao tombamento.
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CARACTERÍSTICAS:

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: 

CARRO GUARD HOSP 404

Ficha Técnica

Comp.
117 cm

Larg.
60 cm

Alt.
112 cm

Peso
25,5 Kg

Alça ergonômica com design inovador 
Compartimento fechado com saco de vinil de 90 litros; 
Sistema de pedal ultra reforçado para abertura da tampa superior; 
1 Dispensador 500 mL para higienização das mãos; 
3 Clips fixadores de equipamentos e acessórios; 
Base com rodas com carenagem para transporte e utilização  
de baldes espremedores; 
Suporte para fixação de conjunto mop líquido; 
2 baldes de 15 Litros (Vermelho e Azul); 
Espremedor.

HOSP 404

- 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; 
- Sacos para Resíduos: Tecido Bagunzito a base de PVC e malha trançada de Poliéster.


