
Papereres Selectives 

PAPERERA DOS 

 

 

Paperera selectiva de cos ovalat per a dos residus, per separar els materials recupera-

bles de la resta de materials no reutilitzables. Recomanada per a zones controlades. 

Construïda de plàstic tècnic i planxa galvanitzada de 1,2 mm de gruix, utilitzant la tècni-

ca d’estampació per augmentar la resistència de tot el conjunt. 

En la seva construcció s’ha minimitzat al màxim el procés de soldadura per evitar zo-

nes de corrosió, i s’ha incorporat el plàstic tècnic  per formar l’esquelet de la paperera. 

 

Tapa superior anti pluja, que incorpora cendrer-apaga cigarretes d’inoxidable i un ter-

mòmetre de precisió per conèixer la temperatura ambiental en tot moment. 

Identificació dels dos compartiments de residus amb senyalística en 3D y texts adhe-

sius  de vinil laminat resistents als raigs solars i a l'abrasió.  

Agafadors per facilitar el buidatge per sistema basculant i tanca de seguretat amb clau. 

Incorpora dos bidons de material plàstic ignífug resistent a àcids, amb sistema per la 

subjecció de les bosses.  

Pintura al forn de les parts metàl·liques, amb acabat en dos colors estàndard: Cham-

pagne Gray pel cos i gris fosc pels peus. 

Fixació al paviment amb 4 tacs metàl.ics d’expansió subministrats.        

PAP 3000330 

 

MIDES 

Alt ( Z ): 1001 mm   

Llarg ( X ) : 730 mm. 

Ample ( Y ): 430 mm. 

Capacitat : 2 X 38 litros 
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Tapa superior i cos de la paperera cons-
truits amb tècniques d’estampació. 
Amb aquest procés es millora la qualitat 
del producte evitant possibles zones de 
corrosió i incrementant la rigidessa del 
conjunt davent d’actes de vandalisme. 
Cantells de la paperera amb nervis arrodo-
nits, que eviten possibles accidents per 
talls i alhora reforcen l’estructura de la 
paper 
era. 
 

Sistema basculant de la paperera pel seu bui-
datge, incorpora nances als cubells per facili-
tar l’operació. La paperera retorna a la seva 
posició inicial després de la neteja. 
Fixació de seguretat amb clau, per que només 
pugui ser manipulada per personal autorizat. 

Cubells de plàstic tècnic amb retardant 
ignífug, on dipositem els residus. Són 
resistents a ácids i protegeixen l’estruc-
tura de la paperera al mateix temps.  
Els cantells superiors han estat dissen-
yats especialment per evitar que es 
dipositin residus dins del cos de la pa-
perera. 
Preparats per ser utilitzats amb bosses 
de plàstic, porten unes pinces per la 
seva subjeció dins els dos cubells. 

Peus estampats d’ancoratge al terra, 
que asseguren una perfecta fixació de 
la paperera al paviment. 

Detall de la tapa superior anti plu-
ja, amb cendrer apaga-cigarretes 
d’inoxidable incorporat i termòme-
tre de precisió. 


