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SUMÁRIO: CAPA ÍNDICE

12 –  EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS (continuação)

12.45 – FLQ2 – FLOREIRA METÁLICA QUADRADA- 950X950X980
12.46 – FLQ3 – FLOREIRA METÁLICA QUADRADA- 745X745S680
12.47 – FLQ4 – FLOREIRA METÁLICA QUADRADA- 1200X1200X750
12.48 – BCC – BANCO CONCRETO CURVO
12.49– BMT – BANCO METAL TUBO
12.50 – FLQ1 – FLOREIRA METÁLICA QUADRADA- 1200X1200X580
12.51 – LXM1– LIXEIRA METÁLICA QUADRADA- 500X395X900

IMPORTANTE: AS MARCAS DE MATERIAIS,  PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DOS
PRODUTOS  E  ACESSÓRIOS  COMPLEMENTARES,  MENCIONADOS  NAS
ESPECIFICAÇÕES  ABAIXO,  DEVEM  SER  CONSIDERADOS  COMO  PONTOS
REFERÊNCIAIS  AOS  MODELOS  SOLICITADOS:   CONSIDERAR  COMO
PARÂMETROS DE QUALIDADE E FUNCIONALIDADE.  TODAS DEVERÃO ESTAR DE
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.

ITEM 12.51 – LXM1– LIXEIRA METÁLICA QUADRADA

CARACTERÍSTICAS:
Peso: 30 Kg
Capacidade: 50 l
Material: Chapa de aço carbono com espessura de 1,2mm
Dimensões: Base =   Altura = 900 mm Largura= 500mm Profundidade = 395mm
Indicação de uso: Área externa/ interna
Cor: a escolher

DESCRIÇÃO TÉCNICA:
Lixeira metálica, de formato quadrado, fabricada em aço carbono,  em chapa com espessura de 1,2mm,
com pintura eletrostática. Porta frontal em chapa furada com furos quadrados de 15 mm  com puxador e
dobradiça e porta traseira fixa, também com pintura eletrostática. Possui 04 pés niveladores de aço com
nylon para não riscar o piso. Pode optar por cinzeiro na parte superior.
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ITEM 12.50 – FLQ1 – FLOREIRA METÁLICA QUADRADA
CARACTERÍSTICAS:
Material: Chapa de aço minimizado com pintura eletrostática
Dimensões: 1200 mm x 1200 mm x 580 mm(h)
Indicação de uso: Área externa
Cor: Marrom

ITEM 12.45 – FLQ2 – FLOREIRA METÁLICA QUADRADA
CARACTERÍSTICAS:
Material: Chapa de aço minimizado com pintura eletrostática
Dimensões: 950 mm x 950 mm x 980 mm(h)
Indicação de uso: Área externa



Cor: Marrom

ITEM 12.46 – FLQ3 – FLOREIRA METÁLICA QUADRADA
CRACTERÍSTICAS:
Material: Chapa de aço minimizado com pintura eletrostática
Dimensões: 745 mm x 745 mm x 680 mm(h)
Indicação de uso: Área externa
Cor: Marrom

ITEM 12.47 – FLQ4 – FLOREIRA METÁLICA QUADRADA
CARACTERÍSTICAS:
Material: Chapa de aço minimizado com pintura eletrostática
Dimensões: 1200 mm x 1200 mm x 750 mm (h)
Indicação de uso: Área externa
Cor: Marrom

DESCRIÇÃO TÉCNICA:
Floreira constituída de corpo em formato quadrado, com borda superior com espessura mínima de 40mm de
largura, produzida em chapa de aço minimizado conforme NBR 7008 ZC, com espessura de 2,75 mm, unida
por solda tipo MIG. O fundo é feito com a mesma chapa, estruturado por abas de reforço,  com dreno
centralizado para regular o excesso de água, produzido em tubo de aço de diâmetro mínimo  1”. Possui base
quadrada de apoio em aço inox 304 com 4 sapatas niveladores de piso no mesmo material, que serão
reguladas a partir do interior da floreira, através de parafusos de aço com tratamento por galvanização. A
vedação  interna  das  partes  soldadas  é  feita  em  silicone,  e  tem  tratamento  superficial  da  solda  com
galvanização a frio. O acabamento externo em pintura eletrostática poliéster epóxi microtexturizada.
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ITEM 12.48 – BCC – BANCO CONCRETO CURVO

CARACTERÍSTICAS:
Material: Assento em concreto armado e pés em aço galvanizado
Dimensões: 2100 mm x 750 mm x 400 mm (h)
Indicação de uso: Área externa
Cor: Concreto

DESCRIÇÃO TÉCNICA:
Banco em formato curvo, com raio interno de no mínimo 2000 mm e externo de no mínimo 2750 mm, com
assento de concreto armado, com estrutura interna de barras de aço de espessura mínima de 6 mm, unidos
entre si por solda tipo MIG. Os pés em formato de “U”, são em aço galvanizado, com espessura mínima de
9 mm e acabamento em pintura à pó, com predisposição de fixação ao piso através de chumbadores. Tem
acabamento na face horizontal superior superficial polido, e nas faces verticais periféricas o acabamento
superficial  é  rústico,  ambos com tratamento  em verniz  incolor  antidegradante.  A espessura  mínima do



assento de concreto de 140 mm.
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ITEM 12.49– BMT – BANCO METAL TUBO

CARACTERÍSTICAS:
Material: Assento  e encosto em tubos de aço
Dimensões: Largura = 2002 mm
Profundidade = 588 mm
Altura assento/chão = 452 mm
Altura encosto/chão = 809 mm
Indicação de uso: Área externa
Cor: Branco

DESCRIÇÃO TÉCNICA:
Banco  plano  com  encosto,  composto  por  uma  série  de  tubos  em  aço  carbono  revestido,  dispostos
horizontalmente,  e  com  ponteiras  internas  de  acabamento  em  formato  semiesférico,  injetadas  em
polipropileno. Os tubos, que tem tratamento superficial com galvanização a fogo e pintura eletrostática em



poliéster epóxi microtexturizada, são soldados sobre suportes de apoio ligados entre si por uma robusta

barra horizontal, e possuem pés em formato semiesférico, assimétricos, produzidos em alumínio fundido,

com sapatas roscadas por parafusos em aço inox e capa de acabamento estampada também em aço inox
304. Os suportes inferiores, em alumínio ou aço tubular, são fornecidos nas opções apoiado ou fixado ao
chão. Braçadeiras especiais de alumínio ligam os elementos do assento aos suportes inferiores. 
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