
Limpeza Profissional
Soluções Integradas
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O segmento de saúde no Brasil se organizou e através de uma comissão tripartite (veja infográfi co), 
determinou um conjunto de normas destinadas ao aperfeiçoamento das atividades e da proteção ao 
trabalhadores que exercem funções diversas nesta área.

Parte destas normas referem-se aos serviços de limpeza, asseio e conservação e são um referencial 
para ações com maior produtividade, prevenção de riscos de contaminações diversas e proteção à 
integridade física dos trabalhadores.

AMBIENTES SAUDÁVEIS
AMBIENTES PROTEGIDOS
EQUIPAMENTOS QUE RESPEITAM OS CONCEITOS MAIS MODERNOS 
DE SEGURANÇA AMBIENTAL E À PESSOA

LER / DORT - CAUSAS E SINTOMAS 

Siglas para Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios Ósteo-musculares Relacionados ao Trabalho, 
sendo doenças caracterizadas pelo desgaste de estruturas do sistema músculo-esquelético que atingem 
várias categorias profi ssionais.

Diferentemente do que ocorre com doenças não ocupacionais, as doenças relacionadas ao trabalho têm 
implicações legais que atingem a vida dos pacientes. O seu reconhecimento é regido por normas e legislações 
específi cas a fi m de garantir a saúde e os direitos do trabalhador.

As posturas que podem causar LER-DORT possuem três características que podem estar presentes 
simultaneamente: 
- Posturas extremas que podem forçar os limites da amplitude das articulações.
- Força da gravidade impondo aumento de carga sobre os músculos e outros tecidos.
- Posturas que modifi cam a geometria músculo-esquelética e podem gerar estresse sobre tendões, músculos 
e outros tecidos e/ou reduzir a tolerância dos tecidos.

Previdência Social
Trabalho
Saúde TrabalhadoresEmpregadores

COMISSÃO TRIPARTITE

Composta de representantes do Governo, das áreas de Previdência Social, Trabalho e Emprego 
e Saúde, de representantes dos trabalhadores e dos empregadores, e tem como objetivo, entre 
outros, revisar e ampliar a proposta da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador 
- PNSST, de forma a atender às Diretrizes da OIT e ao Plano de Ação Global em Saúde do 
Trabalhador, aprovado na 60ª Assembléia Mundial da Saúde ocorrida em maio de 2007 para:
a) propor o aperfeiçoamento do sistema nacional de segurança e saúde no trabalho por meio da defi nição de 
papéis e de mecanismos de interlocução permanente entre seus componentes
b) elaborar um Programa Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho, com defi nição de estratégias e planos 
de ação para sua implementação, monitoramento, avaliação e revisão periódica, no âmbito das competências 
do Trabalho, da Saúde e da Previdência Social.

CONHEÇA ITENS RELACIONADOS À LIMPEZA, 
ASSEIO E CONSERVAÇÃO.
NR 32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE 
32.8 Da Limpeza e Conservação
32.8.2 Para atividades de limpeza e conservação, cabe ao empregador, no mínimo:

a) Providenciar 
CARRO FUNCIONAL 
destinado à GUARDA 
E TRANSPORTE dos 
materiais e produtos 
indispensáveis 
à realização das 
atividades.

b) Providenciar materiais e utensílios 
que preservem a integridade física 
do trabalhador

• Acondicionam e transportam 
equipamentos

• Protegem a integridade física
• Otimizam o tempo dispendido 

nas tarefas
• Extremamente resistentes
• Práticos e silenciosos

• Prevenção de danos à coluna 
    vertebral e outras partes do corpo
• Menor absenteísmo
• Maior produtividade

c) Proibir a varrição seca 
nas áreas internas

    
Visite nossa sessão de 
Mop Pó na página 07 

A varrição faz com que as 
partículas de poeira voltem a 
se espalhar pelos ambientes ao 
invés de retirá-las com o risco 
de contaminarem ambientes e 
pessoas.
Os sistema de Mop Pó Bralimpia 
retiram as partículas e as recolhem 
para que sejam descartadas com 
segurança.

NORMAS REGULAMENTADORAS

NR 32 Segurança e Saúde no
Trabalho em Serviços de Saúde - EAS

designer
Sticky Note
O Mop não deve ser destacado nessa página, o foco deve ser a coluna. O mop esta numa perspectiva que deixa a modelo quase do seu tamanho.
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Carro Funcional América

Um equipamento indispensável em empresas de qualquer porte ou perfi l de 
atuação.

São desenvolvidos para otimizar a produtividade das tarefas de limpeza pois, 
transportam com segurança e praticidade, diversos acessórios e produtos para 
ações de limpeza úmida ou seca.

Respeitam às determinações das NR´s 32 e 17 que determinam normas para as 
atividades, visando a prevenção de acidentes e a proteção da integridade física 
dos trabalhadores.

Conjunto Suporte de Fixação
de Baldes espremedores

Montado 116 cm 57 cm 100 cm 1 unid. 18 kg
Desmontado 87 cm 30 cm 57 cm 1 unid. 18 kg

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

CF2005 Amarela
CF2006 Azul
CF2007 Verde
CF2008 Vermelha

Código Cor da Bolsa

Sistemas de fi xação dos sacos de 
lixo através de hastes, para evitar 

o rompimento das bordas.

FOCO NA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO

Carro Funcional América
Versão PAN

Versão PAN
Alça de transporte em
substituição ao suporte para saco.

Tampa removível, é fácil 
de ser transportada 

e guardada.

Permite a colocação, em uma 
chapa de acrílico, do programa 
de limpeza a ser executado 
pelos funcionários. 
(Opcional)

Exclusivo sistema de fi xação para utilização de baldes
espremedores para água limpa e suja, tornando-o único
no mercado a oferecer esta  possibilidade.

Cantos curvos para proteção de 
pessoas e instalações.

permitem
identificação

de áreasNR 32
adequados

designer
Sticky Note
Adicionar sombra ou reflexo.

designer
Sticky Note
Adicionar sombra ou reflexo.

designer
Sticky Note
Adicionar sombra ou reflexo.
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Com capacidade para até 45 kg 
em cada compartimento é ideal 
para serviços em restaurantes e 
fast foods pois, suas dimensões 
possibilitam o transporte de 
bandejas, pratos, talheres e 
outros

• Exclusivo para transporte de roupas, 
produtos e descartáveis.

• Saco em vinil com capacidade de 90 litros.
• 4 rodízios giratórios de 3 polegadas que 

possibilitam seu fácil deslocamento.
• Exclusivo design que o torna indispensável 

para hotelaria, fast food, hospitalar e 
outros.

• Tampa bipartida com compartimento de 
objetos e acessórios. 

Carro Extra I Carro Extra II Carro Extra Triplex

Carro Arrumadeira Bolonha

• Exclusivo para transporte de roupas, 
produtos e descartáveis.

• 4 rodízios giratórios de 3 polegadas que 
possibilitam seu fácil deslocamento.

• Exclusivo design que o torna  
indispensável para hotelaria, fast food, 
hospitalar e outros.

• 2 sacos em vinil com capacidade de 90 
litros cada.

Carro Cuba

Aplicadores de Cera

Carro Cuba  c/
Estrutura Metálica

- Indicado para transporte de roupas, amenities 
e descartáveis.

- 4 rodízios giratórios de 5 polegadas possibili-
tam fácil deslocamento.

- 2 sacos de vinil com capacidade para 90 litros   
cada 

O balde do conjunto é fabricado 
em Polipropileno com capacidade 
de 25 litros e é fornecido com 
escorredor para retirar o excesso 
de produto no refi l.

Conj. Aplicador de Cera Pratic

Permitem  a aplicação de ceras  
e resinas com economia  e 
camadas mais uniformes, com 
resultado superior.

Aplicação de ceras ou resinas de maneira uniforme e 
econômica. Todos os itens que compõem o conjunto 
foram desenvolvidos para proporcionar a máxima 
efi cácia com o melhor rendimento do produto 
aplicado. Mais metros quadrados com melhor 
resultado e com economia já comprovada pelas
melhores empresas de limpeza e fabricantes  de ceras e 
resinas do mercado.

Utilize a tampa para 
fechamento hermético
e mantenha a cera 
utilizável por até dois dias.utilizável por até dois dias.

Conjunto Finish

Ap
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Fabricados em polipropileno 
de alta resistência, possuem 
rodas fi xas e giratórias 
com sistema de equilíbrio 
central que permite 
facilidade em manobras.
São ideais para coleta 
de lixo hospitalar, roupas 
em lavanderias e hotéis, 
transporte de restos nas áreas 
de gastronomia entre outros.
Cores: Branco e Cinza. 
Outras, sob consulta.

Fabricados em polipropileno e estrutura metálica 
com pintura eletrostática de alta resistência. 
Possui  rodas fi xas e giratórias com sistema 
de equilíbrio central, são ideais para coleta de 
lixo hospitalar, lavanderias, hotéis, áreas de 
gastronomia e outras.
Disponíveis com capacidades de 180 a 600 litros, 
podem ser fornecidos com rodas pneumáticas de 
6” para movimentação em pisos irregulares ou 
com dreno para remoção de líquidos.

designer
Sticky Note
Roda do carro cortada. 

designer
Sticky Note
angulo ruim, cortou o carro. Ver outra foto.

designer
Sticky Note
Angulo ruim modelo ficou com o cotovelo bem de frente para foto.

designer
Sticky Note
Colocar sombra ou reflexo.

designer
Sticky Note
Colocar sombra ou reflexo.

designer
Sticky Note
Colocar sombra ou reflexo.

designer
Sticky Note
Colocar sombra ou reflexo.
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Espremedor  DOBLO

• Sistema de espremedor com pressão superior.
• Dreno de escoamento de água suja.
• Divisória de água limpa e suja injetada no próprio balde.
• Capacidade para 12 e 18 litros com a separação das águas.
• Único equipamento produzido no Brasil em cores para limpeza 

seletiva.
• Rodízios projetados para fácil manutenção e higienização.
• Pode usar mop plano/vertical com acessório opcional.

Balde

A Bralimpia fabrica uma ampla gama de refi s para 
higienização hospitalar com excelente absorção e alto 
poder para retirar as sujidades
Linhas de Refi s:
Fibra Acqua - Ponta com Loop - 100 % Microfi bra
Linha Premium - Ponta Loop com e sem cinta - 85% 
Algodão / 15% Poliester

60 cm

Super Mop Doméstico e Profissional

Facilidade e efi ciência para 
pequenos ambientes são as 
principais vantagens deste 
sistema.

Vantagens 
• O sistema de auto-torção do 

Super Mop retira os líquidos 
de maneira efi caz permitindo 
uma limpeza mais rápida. 

• Leve e ergonômico, é de 
fácil utilização e muito mais 
efi ciente e rápido na limpeza 
doméstica.

• O diâmetro de seu mop é 
adequado  para a limpeza 
embaixo de mobílias e 
pequenas áreas.

Conjunto Mopinho

NR 32
adequados

Conjunto de mop líquido para pequenas 
áreas, residências, clínicas, entre outras. 
Maior higiene com economia de água e 
produtos químicos.

Haste Americana

Haste Euro

Refis para Mop

Leves e resistentes, oferecem excelente ergonomia, facilitam 
a execução dos trabalhos e aumentam a produtividade.

São utilizadas para fi xar os mops úmidos e indicadas 
para ambientes onde a higienização é fator crítico, como 
ambientes hospitalares.

Cabos de Alumínio 

São utilizados com os mais diversos acessórios 
produzidos pela Bralimpia, tais como rodos, suportes 
LT, vassouras, armações para mop pó e hastes para 
mop úmido. Oferecem excelente durabilidade e 
ergonomia ideal, pois,  permitem ao operador manter 
a postura ereta.

40 cm

permitem
identificação
de áreas

permitem
identificação

de áreas

Entenda o sistema 2 águas
A solução de água com o agente 
químico que será aplicada ao piso 
se mantém limpa por mais tempo 
pois, as sujidades mais pesadas 
retiradas durante o processo  são 
enxaguadas na  segunda divisória.

A segunda divisória recebe água 
de enxague para que o refi l seja 
lavado sempre que for passado 
nos pisos deixando-o mais limpo 
para que seja mergulhado na 
primeira divisória com a solução 
que está sendo utilizada

IIMMM
PPPOOO
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Entenda o sistema 2 águas
A solução de água com o agente 
químico que será aplicada ao piso 
se mantém limpa por mais tempo 
pois, as sujidades mais pesadas 
retiradas durante o processo  são 
enxaguadas na 

A segunda divisória recebe água 

designer
Sticky Note
Mudar mop para verde.

designer
Sticky Note
Não é agradável ver foto de agua suja, criar ilustração para o detalhe.

designer
Sticky Note
Distanciamento incorreto.

designer
Sticky Note
Adicionar somnbra ou reflexo

designer
Sticky Note
Não é agradável ver foto de agua suja, criar ilustração para o detalhe.
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• Estrutura em polipropileno injetado;
• 2 baldes com capacidade de 25 litros cada;
• Rodízios projetados para facilitar a manutenção e higienização;
• Sistema de espremedor com pressão superior;
• Clip de fi xação para haste;
• Alça em aço tubular com pintura eletrostática;
• Pode usar mop plano/vertical.

Doblô 50L Pisa

• Estrutura em polipropileno injetado;
•  Indicado para limpeza cotidiana;
• Clip de fi xação para haste;
• Balde removivel com capacidade de 25 litros;
• Sistema de espremedor com pressão superior;
• Alça em aço tubular com pintura eletrostática;
• Rodízios projetados para facilitar a manutenção e 

higienização;
• Pode usar mop plano/vertical.

Através da estática, este espanador 
retira o pó sem espalhá-lo pelo 
ambiente, prevenindo doenças 
e prejuízos a instalações e 
equipamentos. Ótimo para hospitais, 
salas de computadores, persianas 
e outras superfícies onde há a 
deposição do pó. Lavável, tem 
excelente durabilidade e não 
perde sua capacidade de limpeza.  
Disponíveis em várias cores.

Espanador Eletrostático

Cabo em alumínio com manopla em polipropileno e ponteira em aço 
carbono, com excelente durabilidade e que pode ser substituída.
De tamanho ergonômico, este equipamento proporciona uma coleta 
rápida e efi caz de folhas, papéis, latas e outros detritos no solo 
macio como gramados, areia e outros.

Espeto Coletor Sticker

Produzidas em perfi l de alumínio 
com pintura eletrostática.
Possuem mecanismo em nylon 
durável e efi caz, que prende 
objetos  de forma segura.
Indicados para shopping 
centers, hospitais, lanchonetes e 
restaurantes.
Na área hospitalar pode ser 
utilizada para a coleta de 
seringas,  curativos e outros 
detritos infectantes. Para a coleta 
de telas de mictório, papéis e 
outros, sem o contato direto do 
operador.
De fácil limpeza e higienizacão, 
podem ser fornecidas    em 
diversas cores para identifi cação 
de áreas.

Mão Mecânica

Rodo Twister

Seu sistema de borracha com canto vivo permite 
recolher líquidos, deixando o piso totalmente seco 
com menos esforço. É o único rodo que também 
pode ser utilizado para recolhimento de sujidades 
à seco, em locais como salas limpas e hospitais.
Produzido em alumínio e borracha nitrílica que 
permite a troca da lâmina.
Este equipamento foi projetado para situações de 
uso onde há a necessidade de angulação do cabo 
como :
- embaixo de gôndolas e mobílias
- áreas muito restritas

Rodo Propulsor

Placas Sinalizadoras

*Altura regulável.

Aumenta a produtividade 
pois, um único operador 
recolhe o liquido de uma 
área até 2.000 m2/hora.

Placas em polipropileno Injetado

Placas em polipropileno 
Laminado

Existem diversas situações no dia 
a dia de  uma empresa, onde as 
placas sinalizadoras devem ser 
utilizadas para a prevenção de 
acidentes ou interdição de áreas.
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designer
Sticky Note
Adicionar sombra ou reflexo.

designer
Sticky Note
Adicionar sombra ou reflexo.

designer
Sticky Note
Adicionar sombra ou reflexo.

designer
Sticky Note
Adicionar sombra ou reflexo.

designer
Sticky Note
Foto invadindo outra foto.
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High Tech - com Loop

Micro Tech - com Loop

Cotton Tech - com Loop

Static Paper

Em

balagem higiênica

Si
st

em

a de fi xação do papel

Papel Eletrostático Descartável
Equipamento indicado para situações onde a contaminação cruzada pode 
ser um fator crítico. Permite a retirada de partículas e sujidades de paredes 
e pisos através de um lâmina de tecido não tecido (TNT) que é descartada 
logo após o uso sem risco de acúmulo de sujidades e sem a necessidade de 
lavagem posterior.
Excelente opção para hospitais, clínicas, laboratórios e salas limpas.

Touca para Mop Pó

Impede a dispersão de 
partículas durante o 
deslocamento do carro 
funcional pelos ambientes 
e aumenta a segurança 
da limpeza prevenindo a 
contaminação cruzada 
entre ambientes. 
Produzida em tecido 
sintético com fi xação 
no mop pó através de 
elástico no bocal. 

Cabo Alumínio 1,40m
Refi l High Tech
Armação Profi 

Conjunto composto por:

Cabo Alumínio 1,40m
Refi l Micro Tech
Armação Plus

Conjunto composto por:

Cabo Alumínio 1,40m
Refi l Cotton Tech
Armação Profi 

Conjunto composto por:

Conjunto completo fornecido com:
•  Cabo de alumínio anodizado 
•  Armação Profi  em Polipropileno e aço galvanizado
•  Luva composta por fi os 100% Poliamida que proporcionam 

alto poder de estática
•  Seu sistema de fi bras em looping, retém melhor as partículas 

e proporciona excelente durabilidade
•  Por utilizar baldes comuns, facilita a limpeza em escadas e 

outros locais de difícil acesso.

Conjunto completo fornecido com:
• Cabo de aluminio anodizado
• Armação Plus injetada em Polipropileno.
• Refi l composto por fi os 100% microfi bra com sistema
 inovador de fi os tramados que não soltam fi apos.
 Alto poder de retenção e abrasividade na limpeza.
• Indicado para áreas hospitalares, laboratoriais e
 salas limpas.

Conjunto completo fornecido com:
• Cabo de alumínio anodizado
• Armação Profi  em Polipropileno e aço galvanizado
• Refi l composto por fi os mistos de 85% Algodão e 15%  
 de fi os acrílicos .
• Refi l confeccionado em sistema de looping sem poder  
 de estática natural.

Euro

Cabo Alumínio 1,40m
Refi l Euro
Armação Euro

Conjunto composto por:

Conjunto completo fornecido com:
•  Cabo de  Aluminio anodizado 
• Armação Euro em Polipropileno e aço 

galvanizado
• Luva composta por fi os 100% acrílicos 

que permitem uma estática natural com 
resultado superior na retenção de partículas. 
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designer
Sticky Note
Lixeira cortada

designer
Sticky Note
Lixeira cortada

designer
Sticky Note
detalhe muito pequeno.

designer
Sticky Note
Foto desnecessária.

designer
Sticky Note
Perspectiva Ruim, verificar possibilidade de mudar os dois num angulo reto. 

designer
Sticky Note
Não teve detalhe ampliado com os outros.

designer
Sticky Note
sombra ou reflexo.
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Para uso profi ssional, 
é destinado a equipar 
funcionários para 
a limpeza geral de 
áreas envidraçadas 
com alturas elevadas.

Kit Master

KT903Código

Limpador de Vidros

Combinados 2 em 1

Raspador Multi Uso 

• Leve e compacto, pode ser levado 
no bolso.

• Utilizado para remoção de 
adesivos, cola, tinta, entre outros, 
sem danifi car as superfícies.

• Resistente e efi caz, é fabricado 
em aço inox.

• Lâmina retrátil e substituível.

Tecido de Microfibra

Raspador de Segurança

 para Limpeza a Seco Pulverizadores

Utilizado em trabalhos onde se necessita agilidade e efi ciência.
Dispõe de um lavador acoplado a um limpador, economizando em 
até 30% o tempo de execução da limpeza, excelente opção em 
alturas elevadas. Podem ser utilizados em tarefas simples como 
em lavagens de vidros de autos nos postos de gasolina, limpeza 
de áreas envidraçadas de escritórios ou em alturas elevadas.
Simplifi cam o processo de limpeza e proporcionam ganho de 
tempo nas tarefas.

Lavador de Vidros

Utilize o balde para 
aplicação de ceras para 
suporte à limpeza de vidros

Fabricadas em alumínio anodizado, podem 
atingir de 1 a 9 metros de altura.
Indicadas para limpeza de vidros ou outras 
ações, onde os acessórios Bralimpia possam 
ser acoplados 

 Atingem locais de difícil acesso com facilidade e segurança, 
principalmente quando aliados aos adaptadores angulares.

Extensões Telescópicas

Tecido desenvolvido para remoção de gorduras de forma simples

Utilizados logo após a limpeza 
dos vidros com os lavadores, os 
limpadores completam o trabalho, 
removendo toda a água e sujeira 
dos vidros e superfícies lisas, 
proporcionando uma limpeza 100% 
efi caz.

Cabo anatômico muito durável, 
em polipropileno e fortiprene 
proporcionando maior conforto e 
segurança pois tornam a empunhadura 
mais fi rme  e anti-derrapante.
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designer
Sticky Note
sombra ou reflexo

designer
Sticky Note
Os dois parecem serem a mesma coisa, distanciar elementos para melhorar etendimento.
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Vassoura Macia

Sistema  de fi xação do cabo através de mola e trava.

Suporte LT Mola-Trava

Suporte LT Euro
Encaixe para cabos de 22 a 25 mm de diâmetro

23 cm 10 cm 1 unid. 0,130 
kg

Comp. Largura Embalagem Peso 

Suporte LT Rosca

Sistema de fi xação do cabo através de rosca universal.

23 cm 10 cm 1 unid. 0,100 
kg

Comp. Largura Embalagem Peso 

23 cm 10 cm 1 unid. 0,100 
kg

Comp. Largura Embalagem Peso 

Suporte Manual

Indicado para limpeza 
em chapas, grelhas, 
churrasqueiras, panelas 
com crostas diversas e 
locais de difícil acesso como 
escadas e rodapés.

Azul ES02AZ

Amarelo ES02AM

Verde ES02VD

Vermelho ES02VM

Cor Código

Escova Manual

Escova Suporte LT

Foi desenvolvido para limpeza pesada em locais com
acabamentos rústicos.

Fibras Abrasivas

Pá Profi

Caixa coletora em 
polipropileno e cabo 
anatômico em alumínio 
com altura ergonômica.
Trava de fi xação do cabo  
na pá para transporte e 
despejo dos detritos.
Leve e resistente, evita 
a fadiga do operador, 
podendo ser utilizada 
em todos os ambientes.

    Clip para fi xação 
no cabo e no 
carro funcional
Codigo PC502

Pá Coleta Seletiva

Azul PC55AZ

Amarelo PC55AM

Verde PC55VD

Vermelho PC55VM

Cor Código

Cores variadas para 
diferenciar as áreas. Cabo 
em alumínio. Sua altura 
proporciona excelente 
ergonomia para o operador.
Indicado para áreas internas 
e externas. Exclusivo fi xador 
para  Vassoura Mini e para 
fi xar a pá no carro funcional.

Pá Pop

Caixa em polipropileno 
de alta resistência e 
cabo de alumínio com 
manopla de formato 
anatômico.
Leve e resistente, 
evita a fadiga do 
operador, podendo ser 
utilizada em todos os 
ambientes.
Cabo com altura 
ergonômica.
Excelente custo x 
benefício. 

Pá em Metal
Corpo em aço com pintura 
eletrostática. Sua altura 
proporciona excelente 
ergonomia para o operador 
e a manopla de formato 
anatômico ameniza os 
danos do uso prolongado.
Indicado para áreas 
internas e externas.

Corpo em aço inox 430. 
Sua altura proporciona 
excelente ergonomia 
para o operador e a 
manopla de formato 
anatômico ameniza 
os danos do uso 
prolongado.
Indicada para áreas 
internas e externas.
Perfeita para 
indústrias alimentícias, 
farmacêuticas e outras 
que necessitem de 
controle rígido na 
higienização.

Com peso leve, 
permite a coleta 
de sujidades de 
maneira rápida e 
efi caz.

Projetada para 
limpeza de 
tubulações e 
outros de difícil 
acesso.

Projetada para 
limpeza de 
grades e pá de 
ventiladores.

Pá em Inox

Escova para Tubo

Escova para Ventilador

Vassoura Reforçada

Vassoura Mini
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Comp. Largura Embalagem Peso 

9

Vassoura Macia

Sistema  de fi xação do cabo através de mola e trava.

Suporte LT Mola-Trava

10 cm 1 unid. 0,100 
kg

Comp. Largura Embalagem Peso 

Suporte Manual

Indicado para limpeza 
em chapas, grelhas, 
churrasqueiras, panelas 
com crostas diversas e 
locais de difícil acesso como 
escadas e rodapés.

Pá Profi

Caixa coletora em 
polipropileno e cabo 
anatômico em alumínio 
com altura ergonômica.
Trava de fi xação do cabo  
na pá para transporte e 
despejo dos detritos.
Leve e resistente, evita 
a fadiga do operador, 
podendo ser utilizada 
em todos os ambientes.

    Clip para fi xação 
no cabo e no 
carro funcional
Codigo PC502

Pá Coleta Seletiva

Azul PC55AZ

Amarelo PC55AM

Verde PC55VD

Vermelho PC55VM

Cor Código

Cores variadas para 
diferenciar as áreas. Cabo 
em alumínio. Sua altura 
proporciona excelente 
ergonomia para o operador.
Indicado para áreas internas 
e externas. Exclusivo fi xador 
para  Vassoura Mini e para 
fi xar a pá no carro funcional.

Pá Pop

Caixa em polipropileno 
de alta resistência e 
cabo de alumínio com 
manopla de formato 
anatômico.
Leve e resistente, 
evita a fadiga do 
operador, podendo ser 
utilizada em todos os 
ambientes.
Cabo com altura 
ergonômica.
Excelente custo x 
benefício. 

Corpo em aço inox 430. 
Sua altura proporciona 
excelente ergonomia 
para o operador e a 
manopla de formato 
anatômico ameniza 
os danos do uso 
prolongado.
Indicada para áreas 
internas e externas.
Perfeita para 
indústrias alimentícias, 
farmacêuticas e outras 
que necessitem de 
controle rígido na 
higienização.

Projetada para Projetada para 
limpeza de limpeza de 
tubulações e tubulações e 
outros de difícil outros de difícil 
acesso.

Projetada para 
limpeza de 
grades e pá de 
ventiladores.

Escova para Tubo

Escova para Ventilador

Vassoura Reforçada
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designer
Sticky Note
Sombra e reflexo, tentar mostrar breve resumo, parecem ser todos iguais.

designer
Sticky Note
sombra ou reflexo

designer
Sticky Note
sombra ou reflexo

designer
Sticky Note
sombra ou reflexo

designer
Sticky Note
sombra ou reflexo

designer
Sticky Note
sombra ou reflexo

designer
Sticky Note
sombra ou reflexo

designer
Sticky Note
sombra ou reflexo

designer
Sticky Note
sombra ou reflexo

designer
Sticky Note
sombra ou reflexo

designer
Sticky Note
sombra ou reflexo
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Produzidos em polipropileno de alta resistência e design 
arrojado, são indicados para áreas internas e externas de 
edifícios comerciais, áreas laboratoriais, hospitalares e 
alimentícias.
Tampa com sistema de abertura/fechamento através 
de pedal, que promove a vedação do coletor evitando a 
dispersão de odores e a contaminação por insetos, além 
de evitar os riscos de contaminação. Disponíveis em várias 
cores e em duas capacidades (30 e 60 litros).

Coletor de Pedal

Mecanismo em plástico resistente aumenta 
a vida útil do cesto.

A borda fi xa o saco de lixo evitando rasgos e 
derrame do material acondicionado.

Tampa Meia Lua

Tampa basculante para descarte 
de lixo ou resíduos hospitalares.
A tampa basculante 
evita que a dispersão da 
contaminação presente no 
conteúdo do cesto se transfi ra 
para o ambiente externo.
Liso e resistente favorece a 
limpeza interna e externa.

Amarela
Azul
Bege
Branca
Cinza
Preta
Verde
Vermelha

Cor

Cestos 14 litros sem tampa

Cestos 14 litros Com Tampa Cestos 23 litros

Coletores Conjugados 50 litros

Coletores Protector Impermeáveis - 80 Litros

Coletores Conjugados 14 Litros
Flexibilidade na montagem de conjuntos com numero de coletores 
desejado.
Extremamente resistentes pois são feitos de polipropileno.
Rodízios permitem livre deslocamento para descarga dos resíduos.
Peças fornecidas separadamente previnem sucateamento precoce.
Podem ser fornecidos com os simbolos da coleta seletiva ou outros.

Sistema de Coletores Conjugados  50 Litros

Coletores em Polipropileno
Extremamente resistentes, 
mesmo em condições 
rigorosas em áreas 
externas. Tampa com 
sistema de fechamento 
vai-vem, através de peso, 
que promove a vedação 
dos cestos coletores, 
evitando a dispersão de 
odores e a contaminação 
por insetos.

Para locais onde o consumo de 
materiais recicláveis é pequeno 
tais como escritórios, corredores 
internos, salas de café, etc. 
Proporcionam excelente aspecto 
visual e fácil manutenção. 
Estrutura em aço resistente 
e pintura eletrostática que 
aumenta sua vida útil.

Com formato cilíndrico 
com capacidade de 
80 litros e tampa 
arredondada com protetor 
contra respingos, estes 
coletores são totalmente 
impermeáveis contra 
água.

Destinados à coleta seletiva. Produzidos em 
polipropileno de alta resistência e com estrutura 
metálica com pintura eletrostática, oferecem 
excelente durabilidade e facilidade para a descarga 
do material coletado. Acompanha chave para 
abertura do coletor.

Para locais onde o consumo de materiais recicláveis é pequeno, 
tais como escritórios, corredores internos, salas de café, etc. 
Produzidos em Polipropileno são muito resistentes e sua 
superfície lisa impede a deposição de sujeiras. Fornecidos em 
cores de coleta seletiva, podem conter dizeres correspondentes 
à cada tipo de material que será coletado.

Coletores Conjugados 14 Litros

Podem ser fornecidos com os simbolos da coleta seletiva ou outros.
Transversal Frontal Simples
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Coletores 50 litros 
Coletor para coleta seletiva de lixo em áreas 
externas com capacidade de 50 litros com 
chave. Tampa com abertura frontal.
Suporte traseiro de fi xação em plástico 
injetado, muito resistente, 100% reciclável.  Ou 
suporte traseiro de fi xação metálico. Ambos 
possuem opção de ser fi xados na parede ou 
no poste.
Produzidos em polipropileno de alta resistência.
Superfícies internas polidas e com cantos 
arredondados para maior facilidade na limpeza. 
Oferecem excelente durabilidade e facilidade 
para a descarga do material coletado.
Possui em sua composição composto que 
protege contra raios UV. Podendo fi car exposta 
ao tempo sem desbotar a cor. Capacidade para 
50 litros ou 25 kgs.

designer
Sticky Note
Lixeira cortada

designer
Sticky Note
Perspectiva ruim, está evidente que é uma montagem. A tampa azul esta torta.

designer
Sticky Note
Retirar o coletor azul da primeira sequencia, A foto está desarmonica.

designer
Sticky Note
Não está claro que os dois tem armações diferentes, detalhar.

designer
Sticky Note
Foto desnecessária, tentar usar este espaço para mostrar as tampas.

designer
Sticky Note
Sombra ou reflexo.

designer
Sticky Note
sombra ou reflexo.,

designer
Sticky Note
Mostra paleta de cores com todas as opções , sombra ou reflexo.

designer
Sticky Note
sombra ou reflexo.,

designer
Sticky Note
sombra ou reflexo.,



1111

Diâmetro            Velocidade            Potência         Peso
Modelos 

Punho anatômico
injetado em plástico
industrial de alta
resistência e anti 
choque.

Exclusivo sistema
de alavanca de 

acionamento
(liga-desliga) com 

trava de segurança.

O cabo de comando possui sistema 
de regulagem de altura inteligente 
e inovador que dispensa a troca 
de pedais.

O cabo de comando possui sistema 
de regulagem de altura inteligente 
e inovador que dispensa a troca 
de pedais.

Rodas injetadas em
Fortiprene de alta
durabilidade que torna seu
percurso mais silencioso.

Gatilho acionador do tanque

• Designer moderno e arrojado.
• O equipamento oferece  dupla isolação elétrica tornando-a mais 

segura para os operadores.
• Sistema de engrenagens “Helicoidais” com lubrifi cação

 permanente e baixo ruído.
• Cabo tripolar com 10 metros dentro das exigências ABNT. 
• Pronta para adaptação de tanque para detergente, escovas e 

suportes para fi bras abrasivas.
• Sistema elétrico com partida do motor com por “Microswitch.”
• Tanque com capacidade para 5,5 litros (Opcional)
• Baixo custo de manutenção.

Saboneteira de Refi l

Porta Rolão

Dispenser Interfolhas

Fabricada em polipropileno de alta 
resistência e com exclusivo design. De 
fácil limpeza e higienização, é facilmente 
instalada. É indicada para uso com 
refi l Bag ou  reservatório para líquidos 
viscosos à granel com capacidade de 
800 ml.

Tela para Mictórios
Confeccionadas em PVC injetado, seu formato permite perfeito 
encaixe na base do mictório e seu sistema de furos com 
anti respingo evita a deposição de detritos no encanamento 
evitando entupimentos indesejáveis.
Disponíveis em diversas cores.
Fácil remoção pois são fornecidas   com luvas plásticas

Saboneteira Pump-up

Saboneteira Classic

Dispenser

Escadas de Alumínio

Praticidade para abastecimento pois, 
é fornecida com visor para verifi cação 
do nível de papéis e sistema de tampa 
com abertura frontal com chave para 
maior segurança. 

Extremamente resistente, 
seu corpo é fabricado em 
polipropileno de alta resistência 
e placa frontal em acrílico em 
diversas cores. Permite fácil 
higienização e o nível do papel é 
facilmente acompanhado . 
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 É indicada para uso com refi l 
Bag ou  reservatório para líquidos 
viscosos à granel com capacidade 
de 800 ml.

Indicado para locais 
com grande circulação 
de pessoas, proporciona 
fácil higienização e o nível 
do papel é facilmente 
acompanhado .
Permite a colocação de 
papéis com 300 ou 600 
metros    

+ Moderna + Resistente + Segura + Silenciosa

Escadas fabricadas em Alumínio 
resistente, com reforço estrutural e 
detalhes em plástico que aumentam 
sua durabilidade e vida útil.
São indicadas para tarefas de asseio 
e conservação pois, proporcionam 
segurança e agilidade . Possuem 
pés antiderrapantes, fácil de serem 
transportadas e utilizadas pois, são 
leves de fácil manipulação. São 
fornecidas em diversos tamanhos para 
atender às mais diversas necessidades. 350 mm 175 rpm 3/4 HP 25 Kg

410 mm 175 rpm 3/4 HP 26,8 Kg

440 mm 175 rpm 1 HP 26,8 Kg

510 mm 175 rpm 1 HP 30,3 Kg 

designer
Sticky Note
Modelos antigos, mostrar paleta de cores com todas as opções de cores.

designer
Sticky Note
Modelos antigos, mostrar paleta de cores com todas as opções de cores.

designer
Sticky Note
Modelos antigos, mostrar paleta de cores com todas as opções de cores.

designer
Sticky Note
sombra ou reflexo.

designer
Sticky Note
Saboneteira fora de linha.

designer
Sticky Note
Mostrar sombra ou reflexo.



Rua Malmequer do Campo, 1211/1213 
São Paulo - SP - Cep 08265-380

PABX: (11) 2535-0073
atendimento@bralimpia.com.br 

Patrocinador:

www.bralimpia.com.br

Distribuidor 

(11) 2535-0073
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