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Ficha Técnica
Data de emissão:

Green Hotel 915

Carrinho de linho plastificado

Informação técnica
Código notas cm C L pcs kg m³

0H003915 ø 125 mm wheels  88   53   91 200 1 12,29 0,18
0H003915U ø 150 mm wheels  88   53   93,5 200 1 11,19 0,18

Lista de componentes

cod. descrição Qt
00003664 1 pc
L620281 2 pcs
T092303 1 pc
V050019

Saco de plástico de 200 L com fecho, cinza
Suporte de metal envernizado azul para carrinho de linho Green Hotel 915-916
Base pequena de Green Hotel, 53x89 cm, com rodas de ø 125 mm
Conjunto de parafusos para Green Hotel 915-916-918 1 pc

Sistema Carrinho de polipropileno e metal
Ideal para recolher roupa suja em qualquer área
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G R E E N   B O X

Primeira Abordagem Sistemática CFP certificada na Itália: o sistema 
desenvolvido pela TTS permite quantificar as emissões de gases de efeito 
estufa para cada etapa do ciclo de vida do produto
Quantificar a pegada de carbono de um produto (CFP) permite uma 
escolha ambientalmente consciente e responsável

Eco-friendly: totalmente em polipropileno, não enferruja, sólido e 
totalmente reciclável. Componentes feitos em plástico reciclado

Vantagens

• Resistente ao choque: polipropileno, naturalmente inoxidável e elástico, garante desempenho à prova 
de choque

• Modular: os componentes e acessórios permitem que personalize o carrinho para cada necessidade, 
tornando-o fácil de atualizar ou reparar a qualquer momento

• Fácil manutenção: as superfícies lisas e a ausência de cavidades facilitam a limpeza e garantem um 
alto nível de higiene

• Ergonómico: o porta-bolsa permite a extração da bolsa sem a necessidade de levantá-la, evitando 
traumas e fadiga na coluna vertebral

Compatibilidade

Os carrinhos Green Hotel podem ser conctados graças a uma articulação, obtendo-se assim um sistema 
completo e fácil de movimentar

Material
Polipropileno - Pilares: aço envernizado

Opções de produto

Green Hotel 916
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