
Organize todo o espaço
disponível ,trabalhe no 
seu melhor.





Tudo em 
ordem e em 
Segurança.

A segurança é garantida pela presença de 
gavetas de armazenamento com sistema de 

bloqueio.

 do operador.necessidades 

IdeaTop Serie 100. 

Cada modelo é um sistema ergonômico, 
compacto que permite que o operador trabalhe 

com facilidade em qualquer ambiente de 
trabalho.

Os modelos da gama IdeaTop Serie 100, 
permitem cumprir rapidamente os protocolos 
de limpeza, com extrema precisão e de acordo 

com os elevados padrões de higiene.

Para o operador profissional, a organização 
é fundamental, pois permite uma gestão 
mais funcional do trabalho, poupando 

tempo e esforço.

a estação de trabalho 
projetada para atender às 

É uma linha criada para quem quiser
usar uma estação de trabalho real e não

um carrinho simples.



M
ad

e in Italy

Características do suporte 
de bolsa

Gavetas
Abertura dos dois lados

Capacidade de 20 lt e 30 lt

Gestão ideal da carga.

A linha IdeaTop Serie 100 oferece uma grande capacidade de 
carga em reduzidas dimensões.

4 ganchos para acessórios

recolha de resíduos.
Divisão em plástico para a separação da

2 suporte de borracha integrados para cabos



111 cm

SACO BASE

Fixo diretamente na estrutura de aço

Não há necessidade de mais suportes de plástico Copolímero de Polipropileno de Alta 
Resistência
Reforços alveolares

Buchas de latão para fixação das rodas

Estrutura arqueada

Único molde

A máxima resistência com um volume mínimo.

Cada modelo é uma estação de trabalho totalmente equipada que concentrando 
em um espaço reduzido tudo o que o operador precisa, mas resistente ao mesmo 
tempo.
A estrutura sólida  é feita de materiais à prova de choque e anti-deformação.



As ferramentas necessárias, estão sempre à mão.

GAVETAS

Suporte de rolo de panos impregnados

Suporte de rolo de papel

ACESSÓRIOS

Graças ao sistema de gavetas, com a Nova Serie 100 gerir o trabalho diário torna-se
mais simples, rápido e seguro.

Abertura dos dois lados (sistema patenteado)

Gavetas com sistema anti-deslizamento

Fechadura de segurança

Suporte de caixa de luvas descartáveis



IdeaTop 109.1

IdeaTop 110.1A

IdeaTop 111F.2

IdeaTop 113.2A

IdeaTop 109.1A

IdeaTop 110.2

IdeaTop 111F.2A

IdeaTop 122.1

IdeaTop 109.2

IdeaTop 110.2A

IdeaTop 113.1

IdeaTop 122.1A

IdeaTop 109.2A

IdeaTop 111F.1

IdeaTop 113.1A

IdeaTop 122.2

IdeaTop 110.1

IdeaTop 111F.1A

IdeaTop 113.2

IdeaTop 122.2A

Descubra a linha completa IdeaTop 100.

Para cada necessidade uma solução, modular e personalizável.
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Distribuidor:

PROALLIANCE INTERNATIONAL, LDA. 
 
Site: www.proalliance.pt 
 
Tel: + 351 219 676 730 
 
Tlm.: + 351 966 983 692 
 
Email: info@proalliance.pt  
 
Morada: Rua Zona Industrial, nº 17, Edifício A - 
Casais da Serra 2665-305 Milharado 


