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A CONTENUR dedica-se à conceção, fabrico e comercialização de 
soluções integrais de contentores para resíduos urbanos...

Os contentores CONTENUR são conhecidos pela sua qualidade, 
durabilidade e resistência...

Os contentores enterrados CONTENUR são conhecidos pela sua 
resistência, leveza e flexibilidade...

As papeleiras urbanas CONTENUR foram concebidas para  
a integração no meio envolvente...

Um sistema que possibilita a cooperação dos cidadãos, fácil de 
usar e identificar...

Um novo conceito de gestão de resíduos urbanos que aproveita  
as novas tecnologias aplicadas aos produtos...

A CONTENUR, na sua missão de oferecer soluções integrais, 
presta serviço de manutenção e conservação...
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soluções 
integrais  
em mais de  
40 países

A empresA
01

A CONTENUR trabalha para conceber, 
fabricar e comercializar soluções integrais 
de contentores para resíduos urbanos,  
que melhorem a qualidade de vida,  
a sustentabilidade e a estética das cidades.

A sua atividade industrial fica completa com 
uma ampla gama de serviços, que incluem 
a assessoria sobre a correta implantação 
dos produtose a manutenção integral dos 
parques de contentores, áreas de lazer, 
zonas polidesportivas e parques infantis das 
cidades onde opera.

Desde a sua fundação em 1984,  
a CONTENUR apostou em produtos  
e serviços pensados para melhorar a gestão 
de resíduos urbanos, desempenhando 
um papel fundamental no processo de 
contentorização em Espanha.
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soluções do 
princípio ao fim
Desde a criação da empresa que a sua 
Equipa Industrial e de Desenvolvimento 
de Produto, em colaboração com as mais 
prestigiadas universidades, trabalha na 
procura de soluções globais.

Desde a assessoria preliminar,  
a consultoria, o fabrico e instalação  
dos contentores para resíduos,  
até à manutenção integral dos mesmos, 
com o objetivo de disponibilizar  
aos clientes as melhores soluções 
inovadoras, fiáveis e de qualidade para 
as cidades de hoje.

InovaçãoQualidade Qualificação

Integração  
no meio

Soluções 
integrais

Crescimento 
internacional
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estudos de  
contentorização e consultoria
Serviço de assessoria e consultoria para  
a correta implantação do sistema de recolha 
mecanizada para cada cidade.
 
 

Fabrico e instalação
A CONTENUR dispõe dos meios de 
produção e da tecnologia mais avançada 
do setor, que possibilita a utilização de 
polietileno de alta densidade por injeção  
no fabrico de contentores de
grande volume.
 
 

serviços  
integrais de qualidade 
A CONTENUR dispõe de pessoal altamente 
qualificado e com uma ampla experiência para 
realizar os trabalhos de inspeção, manutenção 
e reparação de contentores.

ContenUr data center
Para oferecer um serviço integral e de 
qualidade, a CONTENUR dispõe de um 
serviço Data Center para o seguimento dos 
serviços com soluções Smart.
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A EXPERIÊNCIA da CONTENUR
em sistemas de contentorização e em 
serviços associados assegura soluções 
inovadoras com a solidez e a fiabilidade  
que distinguem esta empresa há mais  
de 30 anos.

A QUALIDADE e o NÍVEL DE SERVIÇO
como empresa pioneira no mercado 
posicionaram-na como referência no 
desenvolvimento de soluções para cidades.

A INOVAÇÃO é o elemento-chave no 
desenvolvimento de processos, serviços, 
produtos, com I+D próprio que permite
criar novas soluções para a gestão de 
resíduos urbanos.

A PROJEÇÃO INTERNACIONAL
e a visão de longo prazo convertem  
a CONTENUR na melhor opção para todos 
os clientes em mais de 40 países.

Um DESIGN dos produtos com soluções 
pensadas para a integração no ambiente 
urbano, como mais um elemento para 
favorecer a reciclagem e respeitar
o ambiente.

porquê  
a ContenUr?

ServiçosFiabilidade Design

Respeito 
pelo ambiente

Projeção 
internacional

Pesquisa de 
novas soluções
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Qualidade, 
durabilidade  
e resistência

Contentores
02

Os contentores CONTENUR são 
conhecidos pela qualidade, durabilidade  
e resistência e a sua forma está pensada 
para a integração nas cidades.
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pensados para  
a integração 
na cidade

CArgA lAterAl

Os contentores de carga lateral são 
fabricados por injeção com polietileno  
de alta densidade e levam em conta  
a integração total na paisagem urbana.

Fabricados com um design cuidado
e inovador, usando materiais respeitadores 
do ambiente.

Carga lateral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2400 • • • • • • • • • • •

3200 d • • • • • • • • •

2200 • • • • • • • • • • •

3200 F • • • • • • • • • • •

equipamento
2200 - 3200 F2400 - 3200 D

1. Boca vidro 1. Boca vidro

5. Boca 
acessível

6. Limitador  
de volume

11. Pedal 11. Pedal

3. Boca papel 3. Boca papel

8. Alavanca 
acessibilidade  

8. Alavanca 
acessibilidade  

2. Boca 
embalagens

2. Boca 
embalagens

7. Sistema  
de alinhamento 

7. Sistema  
de alinhamento 

13. Asa integrada 
na tampa

14. Personalização 14. Personalização12. Faixa identificação 
de resíduo

4. Boca escova para 
embalagens

5. Boca 
acessível

9. Sobretampa 10. Fechadura 
eletrónica

Smart elementsInovação Design

3200 d 2200 3200 F2400

Os contentores de carga lateral  
adaptam-se perfeitamente aos diferentes 
tipos de recolha seletiva: papel, vidro, 
plásticos e embalagens, e dispõem de uma 
grande variedade de acessórios e cores.

7
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A oferta mais 
completa

CArgA trAseirA

Os contentores de carga traseira de duas  
e quatro rodas são fabricados em polietileno 
injetado de alta densidade e a sua forma  
foi projetada para uma maior facilidade  
de utilização.

Os contentores de carga traseira são 
fabricados com as mais rigorosas normas 
de qualidade internacionais em cada um 
dos respetivos campos de atuação (DIN, 
EN-840, ISO, UN). Estão disponíveis numa 
extensa gama de cores e contam com 
uma série completa de acessórios que 
solucionam qualquer problema da recolha 
de resíduos nas cidades, podendo ser 
instalados facilmente.

Faixas 
refletoras

Gama 
 de cores

Chip 
eletrónico

NumeraçãoPersonalizávelQualidade
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equipamento
2 Rodas 

4 Rodas

1. Asa lateral

1. Asa lateral

6. Boca 
confidencial

12. Posicionador

10. Pedal

9. Fechadura 
eletrónica 

5. Boca escova 
para embalagens

3. Boca embalagens 
1100 T.C.

9. Fechadura

17. Sistema  
de trem

3. Boca embalagens

2. Boca vidro 
1100 T.C.

8. Sobretampa 
700-800-1100

15. Virador

13. Apoio pé

8. Sobretampa

4. Boca papel 
1100 T.C.

10. Pedal

19. Sistema 
de bloqueio

21. Sistema grandes 
produtores

2. Boca vidro

2. Boca vidro 
700-800-1100

7. Boca 
acessível

14. Alçapão

10. Pedal 
360L

6. Boca 
confidencial

4. Boca papel 
700-800-1100

9. Fechadura 
eletrónica

18. Sistema 
oschner

20. Insonorização

20. Insonorização

4. Boca papel

3. Boca embalagens 
700-800-1100

8. Sobretampa 
1100 T.C.

16. Sistema 
ventral

16. Sistema 
ventral

9. Fechadura

5. Boca escova 
para embalagens

11. Travão 
centralizado

80 l | 180 l 240 l | 360 l 700 l | 800 l 1100 l | 1100 tC domiciliario | Bio C. para óleo90 l | 120 l | 140 l

9

2 rodas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

80 l • • • • • • • •

90 l • • • • • • • • • •

120 l • • • • • • • • • • •

140 l • • • • • • • • • •

180 l • • • • • • • •

240 l • • • • • • • • • • •

360 l • • • • • • • • • • • •

4 rodas

700 l • • • • • • • • • • • • • • • • • •

800 l • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1000/1100 l • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1100 l t.C. • • • • • • • • • •

outros

doméstico

C. para óleo

Biocontentor • • • •
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para recolha 
seletiva

CArgA vertiCAl

Os contentores de carga vertical são 
fabricados através de um sistema de 
rotomoldagem com polietileno de alta 
densidade colorido em massa e estabilizado
contra a ação combinada da água e dos 
raios UV, o que proporciona uma grande 
resistência aos agentes atmosféricos.

Os contentores de carga vertical
foram concebidos para uma adaptação 
perfeita ao meio urbano com uma 
manutenção reduzida e dispõem de uma 
grande variedade de soluções específicas 
para cada necessidade de recolha: vidro, 
papel, embalagens, etc.

Não prejudica 
o ambiente

PersonalizávelDesign

Manutenção 
fácil

Facilidade
 de esvaziamento

Adaptação ao
meio urbano



Carga vertical 1 2 3 4 5 6 7 8

iglu Circular • • • • • • •

iglu retangular • • • • • • • •

iglu 3200 l • • • • •

iglu 3200 vidro • • •

iglu Cité • • • •

iglu Ágora • • • • • • •

metálico • • • •

iglu Circular iglu 3200 l iglu 3200 vidro iglu Cité iglu Ágora metálicoiglu retangular

equipamento

1. Boca vidro 
3200 L e 3200 V.

4. Boca acessível 
Iglu Retangular

1. Boca vidro 
Metálico

3. Boca papel 
Iglu Circular

3. Boca papel 
Iglu Retangular

8. Porta 
profissionais

1. Boca vidro 
Iglu Cité

3. Boca papel 
Iglu 3200 L

6. Sistema 
gancho duplo

2. Boca embalagens 
Iglu 3200 L

2. Boca embalagens 
Iglu Circular

2. Boca embalagens 
Iglu Retangular

2. Boca embalagens 
Iglu Ágora

2. Boca embalagens 
Metálico

3. Boca papel 
Metálico

1. Boca vidro 
Iglu Circular

5. Sistema 
kinshofer

1. Boca vidro 
Iglu Ágora

1. Boca vidro 
Iglu Retangular

3. Boca papel 
Iglu Ágora

7. Sistema grandes 
produtores

4. Boca acessível  
Iglu Cité

11
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Os contentores enterrados da CONTENUR 
são conhecidos pela sua resistência,  
leveza e flexibilidade, tendo sido projetados 
para a integração em qualquer ponto  
das cidades, incluindo nos  
respetivos centros.

A CONTENUR é pioneira na utilização  
do plástico para fabricar estes produtos. 

Apresentam, entre outras, as seguintes 
características:

•   São higiénicos pela sua grande 
facilidade de lavagem.  

•  Garantem a eficiência na recolha.

resistência, 
leveza
e flexibilidade

enterrAdos
03

Adaptação ao
meio urbano

Smart 
elements

Personalizável

•  Respeitam o ambiente.

•   Garantem a segurança por estarem 
equipados com plataformas  
de segurança.

•   São modulares para combinar soluções 
plásticas e metálicas.

Processo produtivo certificado segundo  
as normas UNE EN ISO 9001
e UNE EN ISO 140001.
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sCl
O sistema de enterramento de contentores 
de carga lateral pode alojar um ou dois 
contentores de carga lateral até 3200 L  
de capacidade.

A plataforma pedonal possui um acabamento 
em chapa lagrimada antideslizante ou em 
tabuleiro para pavimentação, adaptável até 
10 % de inclinação. Independentemente do 
acabamento adotado, a estanqueidade do 
conjunto está assegurada.

Os pré-fabricados de betão são produzidos 
de acordo com a norma EN206 (Classificação 
XS3). O funcionamento dos equipamentos 
de enterramento é realizado com a central 
hidráulica independente, acionada através de 
comando remoto.

sCt
Os sistemas enterrados de carga traseira 
podem alojar dois, três ou quatro 
contentores de carga traseira até 1300 L 
de capacidade.

A plataforma pedonal possui um acabamento 
em chapa lagrimada antideslizante ou em 
tabuleiro para pavimentação, adaptável até 
10 % de inclinação.

Os pré-fabricados de betão xs3 são 
fabricados de acordo com a norma EN-206.

Os equipamentos de enterramento  
dos contentores podem funcionar com 
tomada rápida de camião ou central 
hidráulica independente.

sCv 
Todos os equipamentos de contentores 
enterrados com o sistema de elevação de 
carga vertical estão em conformidade com 
as normas EN 13071-1:2008 e EN  
13071-1:2008.

Os elementos pré-fabricados de betão  
xs3 são produzidos de acordo com  
a norma EN-206. Os volumes disponíveis 
para este sistema são 3 m3, 4 m3 e 5 m3. 
Os contentores enterrados são fabricados 
com aço galvanizado e PEHD, tendo uma 
capacidade de retenção de lixiviados  
até 180 L.

A plataforma pedonal possui um acabamento 
em chapa lagrimada antideslizante de aço 
galvanizado ou em tabuleiro para pavimentar. 
O nível sonoro dos equipamentos de 
enterramento de contentores está entre 62,4 
LpA (dB) e 82,4 LwA (dB), de acordo com  
a Diretiva 2000/14/CE e os ensaios 
pertinentes nela descritos.
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As papeleiras urbanas CONTENUR foram 
projetadas para a integração no meio 
envolvente e são fabricadas em polietileno, 
aço ou alumínio fundido com os mais 
elevados padrões de qualidade. São 
produzidas respeitando as mais  
rigorosas normas.

De qualidade e resultam altamente funcionais. 
A forma permite aumentar a eficácia  
e a rapidez da recolha de resíduos  
e a respetiva limpeza, são muito resistentes  
às agressões, e a utilização torna-se  
cómoda e simples.

instalação 
fácil

pApeleirAs

04

PersonalizávelAdaptação ao
meio urbano

Facilidade
de limpeza

Montagem 
simples

Manutenção 
fácil

Design
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série milenium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

milenium 50 l • • •

milenium 80 l descoberta • • •

milenium 80 l Coberta • • •

milenium 130 l • • •

série europa

europa 50 l • • •

europa 130 l • •

série Barcelona

Barcelona

Cidade de Barcelona 70 l

Cidade de Barcelona 220 l •

série Ágora

itálica 50 l • • •

diana 80 l • • •

Atenea 80 l • • •

minerva 130 l • • •

 

goya •

 

Clássica •

 

din 50 l • •

série milenium série Barcelona série Ágora goya Clássica din 50 lsérie europa

equipamento

1. Cinzeiro

4. Cinzeiro

8. Chapa para 
apagar cigarros

5. Cinzeiro

9. Opção 
bicompartimentada

Grande gama  
de cores

2. Cinzeiro

6. Chapa para 
apagar cigarros

3. Cinzeiro

7. Chapa para 
apagar cigarros



16

Um sistema que permite a cooperação dos 
cidadãos, fácil de usar e identificar. Uma 
vasta gama de contentores resistentes  
e duradouros com um design singular. 

O contentor Sanecan® de recolha dos 
excrementos caninos foi concebido como 
uma melhoria do meio urbano, contribuindo 
para a preservação do aspeto estético de 
ruas e passeios e para a simplificação das 
tarefas de limpeza viária. A sua presença 
oferece resultados altamente satisfatórios.

soluções 
inovadoras

sAneCAn®

05

Excrementos 
caninos

Facilidade
de limpeza

Personalizável Smart  
Elements

Altamente 
funcionais

Dispensador 
de sacos
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sanecan® gama de cores

madrid •

sicilia •

neptuno

olimpia

equipamento

Grande gama  
de cores

sicilia neptuno olimpiamadrid
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Recycla® é um novo conceito de gestão 
de resíduos urbanos que aproveita as 
novas tecnologias aplicadas aos produtos 
de recolha para que os municípios, as 
empresas de serviços e os cidadãos 
usufruam de um maior controlo sobre 
a reciclagem e de uma gestão mais 
económica e eficiente, facilitando  
o cumprimento da legislação europeia.

Também é um sistema integral que permite 
obter informação imediata sobre  
a separação de resíduos realizada por cada 
cidadão e sobre o seu comportamento  
ao depositar os resíduos. Possibilita  
a intervenção necessária para conseguir 
uma reciclagem mais eficaz, diminuindo 
custos e gerando benefícios.

O Recycla® é o sistema integral da 
CONTENUR para a gestão inteligente dos 
resíduos urbanos.

Engloba desde a instalação de contentores 
inteligentes com leitor de cartões para  
a abertura até à informação personalizada, 

Um processo 
inteligente

06

As empresas
Otimização  

e planeamento
na gestão

O municipio
Cidades  

mais limpas  
e sustentáveis

Os cidadãos
Gestão  

responsável
dos resíduos

Um sistema  
com o qual ganhamos todos

dirigida ao cidadão, para que este conheça 
os seus hábitos de reciclagem.

O Recycla® dispõe de um software 
específico que permite o processamento  
e a análise de todo o sistema.
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1.  Consciência 
O cidadão é o eixo central do sistema. É o ponto inicial 
e final do círculo e foi contactado através campanhas de 
consciencialização.

2.  Inovação 
O cidadão recebe o cartão que utilizará para aceder ao contentor. 
Também poderá utilizar a aplicação móvel criada para este efeito. 
Periodicamente vai receber etiquetas identificativas para  
os sacos.

3.  O cidadão separa o resíduo e introdu-lo no saco previamente 
etiquetado que irá depositar no contentor.

4.  Análise 
Os dados de todos os contentores são transmitidos diariamente, 
sendo realizada uma inspeção aleatória dos resíduos.

5.  Depois de recebidos, estes dados são processados e analisados 
para obter a informação sobre o compromisso real dos cidadãos.

6.  O utilizador do sistema (cidadão, empresa de serviços ou 
administração) pode aceder ao resultado dos dados para 
conhecer os níveis de reciclagem (seguindo os protocolos 
estabelecidos pela LOPD).

7.  Melhoria 
Com o resultado da análise é possível localizar os pontos  
negros ou áreas de baixa reciclagem em cada cidade, o que 
permite definir as correções oportunas e tomar medidas como  
o lançamento de campanhas de consciencialização e de reforço.

8.  Benefício 
O benefício para o ambiente é evidente, devido ao aumento da 
reciclagem e ao aumento da sustentabilidade ambiental  
da cidade. 
Também são gerados benefícios paralelos como a dinamização 
do comércio local que participa no sistema.

9.  O compromisso ambiental repercute individualmente nos 
cidadãos que obtêm bonificações.
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soluções 
inovadoras, 
fiáveis e de 
qualidade

serviços
07

A CONTENUR, no seu compromisso com 
as soluções integrais, realiza o serviço 
de manutenção e conservação em todos 
os produtos que compõem a gestão de 
resíduos urbanos e de parques infantis.

Em grande parte, isto é possível devido 
ao seu longo trajeto neste setor, que lhe 
permitiu obter uma elevada especialização 
nos serviços relacionados com  
o meio urbano.
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A CONTENUR dispõe de maquinaria 
e veículos com as últimas tecnologias, 
ferramentas específicas e disponibilidade 
em peças sobresselentes para responder 
em tempo recorde a qualquer ocorrência.

soluções completas 
Pela experiência da empresa na cadeia de 
valor da contentorização. 
 

Flexibilidade e adaptação
Em todos os processos de desenvolvimento 
e prestação de serviços.Qualidade

A qualidade de todos os serviços é um 
elemento fundamental para a CONTENUR  
e todos os seus ramos de atividade  
e processos estão certificados. 
 

inovação
Às necessidades específicas dos clientes. 

Equipamentos 
desportivos

Mobiliário 
urbano

Jogos 
infantis
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Contentores
Estudos de contentorização.  
A CONTENUR dimensiona o parque de 
contentores e presta assessoria sobre 
o modelo adequado, em função das 
características da cidade e da tipologia 
de separação e recolha de resíduos. As 
implantações são realizadas otimizando as 
localizações e as rotas de serviço.

Experiência em manutenção.  
A CONTENUR dispõe de pessoal altamente 
qualificado e com uma ampla experiência 
para realizar os trabalhos de inspeção, 
manutenção e reparação de contentores.

papeleiras
Implantação. A partir do estudo do tráfego 
pedonal e rodado e das áreas de depósito 
a cobrir, são calculadas as unidades 
necessárias, com a posterior implantação de 
unidades novas ou a renovação do  
parque existente.

Manutenção, reparação e limpeza. Revisão 
periódica e manutenção preventiva, com  
a inspeção de fechaduras e ancoragens.

Cada modelo recebe um tratamento 
específico em função do material de 
construção do contentor (metálico, plástico). 
As reparações urgentes são realizadas num 
prazo mínimo.

enterrados
Inspeção e manutenção preventiva.  
A equipa de manutenção da CONTENUR 
certifica-se de que os componentes do 
contentor estão em perfeitas condições 
de utilização. Verifica periodicamente os 
componentes críticos, com a inspeção 
especial dos circuitos elétricos ou hidráulicos 
e sistemas de elevação.
 
Limpieza. A CONTENUR leva a cabo  
a limpeza interior e exterior, tanto do coletor,
como do contentor e dos fossos, 



23

incluindo a aspiração de lixiviados, lamas 
ou a evacuação de água proveniente de 
inundações acidentais.

sanecan®

Implantação e consciencialização. 
É colocado em marcha um estudo das 
necessidades em função do censo canino 
da localidade e das necessidades de gestão 
dos acessórios de identificação e controlo 
eletrónicos instalados. São efetuadas as 
oportunas campanhas de consciencialização 
em função das necessidades reais  
do município.

Recolha. Eliminação diária de resíduos
e reposição de sacos nos dispensadores.

Manutenção preventiva e reparação. 
Repintura, retificação, manutenção de 
fechaduras e dispensadores. São reparadas 
as avarias num prazo mínimo e realizada  
a conservação do Sanecan tendo em conta 
a exigência de uma utilização constante. 

Jogos infantis
A CONTENUR é a empresa líder na 
inspeção e manutenção integral de áreas 
infantis, gerindo mais de 4500 zonas de jogo 
durante os últimos anos.

Também mantém outros equipamentos 
similares, como áreas para idosos  
e biossaudáveis.

mobiliário urbano
e equipamentos desportivos
A CONTENUR leva a cabo a manutenção 
de todo o tipo de mobiliário e acessórios 
instalados, tanto na via pública, como em 
parques e jardins urbanos ou periurbanos.

Solidez 
e fiabilidade

Soluções 
integrais

Elevado  
profissionalismo
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Soluções integrais  
de contentorização 
de resíduos

CONTENUR


