
IGLU 
OVAL

Ficha Técnica. 
Otimização e estética 
num único produto.



140 Kg
Peso vazio

3000 L
Volume

1200 Kg 
Carga nominal

1190 mm
1250 mm

Altura boca frontal

1643 x 1515 x 1600 mm
Dimensões

890 x 210 mm
Boca papel

2 x Ø200 mm
2 x Ø400 mm

Dimensões boca circular

• O iglu OVAL mantém a estética dos contentores de 
carga lateral. Tem a mesma altura e profundidade. 
Deste modo, é possível manter a uniformidade da 
linha estética dos ecopontos instaláveis na via pública, 
obtendo mais homogeneidade e menos ocupação.

• Produto concebido para uma integração completa 
em qualquer ambiente, com uma altura total de 1600 
mm, pelo que não representa um obstáculo visual 
e permite uma visibilidade perfeita da rua e dos 
veículos.

• Sistema de elevação metálico protegido contra a 
corrosão. Disponível para sistemas diferentes:  
gancho duplo e kinshofer.

• Corpo fabricado por rotomoldagem com polietileno 
linear de alta densidade colorido em massa e estabilizado 
contra à ação combinada da água e dos raios UV.

• Tampas de injeção de PEHD.

• Bocas de utilizador a diferentes alturas, de 1190 mm 
a 1250 mm, para oferecer uma maior acessibilidade. 

• Personalização: grande superfície de personalização 
no corpo, bem como na borda frontal e traseira. 

• Projetado para alojar elementos inteligentes.

• Contentor concebido em conformidade com a  
norma EN-13071. 

• Marcação CE em conformidade com a Diretiva 
Europeia 2000/14/CE - 96 dB.

 

Geral

Contentores de Carga Vertical - Bilateral  IGLU OVAL 



Características

Iglu OVAL 
Informação
• Volume de 3000 L.

• Dimensões: 1643 x 1515 x 1600 mm 
(comprimento x largura x altura).

• Concebido para Vidro, Resto, Papel, 
Embalagens.

Gerais

Resíduo Vidro, Resto, Papel, Embalagens

Dimensões (mm) 1643 x 1515 x 1600

Peso vazio (Kg) 140

Capacidade (L) 3000

Peso total permitido (Kg) 1340

Boca circular (mm) 2 x Ø200 
2 x Ø400 

Altura boca frontal (mm) 1250

Boca papel (mm) 890 x 210 
Altura boca frontal (mm) 1227
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