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FICHA TÉCNICA – ISCHIA 12 C modelo fechado 
LINHA HOTEL – ROOM SERVICE 
Carro multiuso 

ISCHIA 12 C  -  REFERÊNCIA:  80012/C CLOSED 

Carro trolley multiuso fechado com estrutura muito resistente de tubo de aço rilsanizado (conforme exigências HACCP) e base, prateleiras e 
gavetas em polipropileno copolímero. Tratamento do aço com técnica de rilsenização por imersão, o que lhe confere uma camada protectora do 
aço de 400 µ.  Base numa única peça e 4 rodas de 125 mm Ø com revestimento de borracha suave para as tornarem silenciosas. 2 rodas com 
travão. Carro fechado com painéis em 3 lados, 6 prateleiras, 2 gavetas com fechadura e 2 sacos de nylon reforçado e impermeável. (150 Lt.). 
Pegas muito práticas em aço rilsanizado 

Capacidade para 15 a 18 quartos. 

Espessura do tubo de aço: 1,5 mm 

Diâmetro do tubo de aço: Ø 22 mm 

Sistema de fixação de rodas: Rodas com fixação em 4 pontos. Rodas aplicadas com 4 pontos de fixação por roda em placa de aço inoxidável 
com espessura de 1,5 mm integrada na estrutura do carro. Confere resistência nos pontos de apoio críticos 

 

ESTRUTURA 

Base em polipropileno copolímero. 

Estrutura vertical em aço inoxidável com revestimento e tratamento 
de rilsenização. 

4 rodas de Ø 125 mm com suporte em aço e rolamentos em esfera, 
das quais 2 têm travão. Rodas com revestimento de borracha suave 
para as tornarem silenciosas. 

Carro fechado com painéis em 3 lados, 3 prateleiras, 2 gavetas com 
fechadura e 2 sacos de nylon reforçados e impermeáveis. 

Estrutura lateral - 2 braços em aço inoxidável com revestimento e 
tratamento de rilsenização para suporte de saco de nylon. 

2 sacos de nylon de 150 Lt. reforçados e impermeáveis. 

4 parafusos de alumínio com junta e contra-junta para suporte de 
estrutura lateral. Eleva-se e prende-se para uso sem saco. 
Reguláveis em altura. 

6 prateleiras em polipropileno copolímero. 

2 gavetas em polipropileno copolímero com fechadura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cesto porta embalagens 
 
 
 

 
 

ESPECIFICAÇÕES 

Dimensões 190/110cm x 55cm x 152cm altura 

Peso 30 Kg 

Embalagem 1 unidade ( em 2 caixas) 

Cubicagem m3 / KG 0,300 / 32,5 

Material de embalagem cartão reciclável 

ACESSÓRIOS DE SÉRIE 

Kit de chaves próprias do equipamento para montagem do carro 

2 gavetas em polipropileno copolímero com fechadura, chave e cópia 
de chave 

2 sacos em nylon de 150 lt. 

Coberturas em nylon. 

OPCIONAIS 

Rodas de borracha suaves para uso em exteriores de Ø150 mm 

2 bases de suporte aos sacos de 150 Lt. Com rodas de  Ø125 mm 

Fecho da frente do carro com cobertura de nylon reforçada e 
impermeável 

IMPACTO AMBIENTAL 

    PRODUTO RECICLÁVEL 

Metal, plástico, borracha = distribuir pelos 
pontos de reciclagem 


