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UN 1,000 87,0000 87,00Varal de chão em aço modelo tradicional medindo: Alt. 82 cm x larg. 56 cm x comp.
90 cm. Capacidade de 9 kg de roupas úmidas, extremamente resistente, leve e
durável.

1501197821

UN 1,000 102,5000 102,50Escada dobrável em alumínio pecas em propileno de alta resistência, com 3
degraus, fácil de guardar, medindo: 59cm x 42cm x 65 cm, suporta até 120 kg,

1501197832

UN 1,000 653,5000 653,50Lavadora de Alta Pressão, pistola de alta pressão com trava, prolongador da pistola,
ponteira para regular o jato de saída de água, mangueira de alta pressão, filtro para
sucção de água, garrafa para aplicação de sabão, engate rápido e manual de
instruções Altura: 42,5 cm Largura: 27,5 cm Comprimento: 37 cm Detalhes técnicos:
Tensão: 220 V Detalhes técnicos: - Mangueira de alta pressão de 3 metros. -
Frequência: 60 Hz. - Motor universal robusto de alto desempenho. - Moderno sistema
de Stop Total, que desliga o motor e alivia a pressão interna através da liberação do
gatilho, gerando economia de energia e água. - Permite a regulagem do leque de
água de acordo com o trabalho a ser realizado; - Ideal para limpeza doméstica,
(carros, motos, escadas, tapetes, trabalhos sem fins lucrativos). - Prolongador da
pistola proporciona maior facilidade e ergonomia para limpezas em locais altos ou
baixos. - Engates rápidos para as mangueiras e acessórios, garantem mais agilidade
na hora da montagem e desmontagem do equipamento. - Conector de entrada de
água com filtro interno lavável, que impede a entrada de sujeira de mangueiras ou
canos na lavadora. - Filtro para sucção de água, permitindo utilizar água de uma
cisterna ou caixa d'água. Diferença de nível d'água máximo: 0,5 m. Comprimento de
mangueira máx. 7,5 m. - Dispositivo contra superaquecimento do motor proporciona
maior vida útil do equipamento. - Leve e compacta, possui suporte para os
acessórios proporcionando mais organização para armazenar o equipamento. -
Equipada com rodas de 140 mm e alça ergonômica que facilitam o transporte e
garantem total mobilidade. - Possui acessório para aplicação de sabão que facilita os
trabalhos de limpeza. Utilize somente detergente líquido e neutro. Não utilizar cloro,
hipoclorito, sabão em pó e similares. Garantia do Fornecedor: 1 ano Pressão: -
Pressão máxima: 1.600 psi. - Pressão de trabalho: 1.200 psi. Ambiente: Externo
Certificado: Produto certificado através da portaria 371/2009 do Inmetro, conforme
normas IEC 60335-1 e IEC60335-2-79 para segurança de aparelhos
eletrodomésticos e similares. (Segurança - Compulsório - UL-BR - OCP - 0029). Cor:
Preto/Amarelo Medida A: 28 cm Medida B: 27 cm Medida C: 69 cm Peso: 6,8 kg
Potência: 1.400 W. Tamanho: 220V Lavadora de Alta Pressão Voltagem: 220V

1501197843

UN 1,000 1.088,0000 1.088,00Máquina de lavar roupa 6 kg, alt. 100,6 cm, larg. 56,3 cm, profundidade 61,9 cm,
peso liquido 21 kg, alt. com embalagem 102,8 cm, larg. com embalagem 580, cm,
profundidade com embalagem 61,5 cm, peso bruto 23,6 kg, tensão 127 e 220 v,
potência para 127 v 550 w, potência para 220 v 525 w, capacidade na cuba (nivel
máx.) 60 litros, consumo de energia (ciclo de lavagem normal) 0,14 kw/h, eficiência
de lavagem 0,70, classificação energética A, capacidade de roupa seca 6 kg, rotação
de centrifugação 550 rpm, código EAN branca 127 v ( 60 Hz) 7896664602864,
Código EAN branca 220 V ( 60 Hz) 786664602871.

1501197854

UN 1,000 165,0000 165,00Caixa térmica em polipropileno e isolamento térmico em poliestireno expandido, de
75 litros, medindo: alt. 46,7 cm, larg.46,8 cm, comp. 64 cm.

1501197865

M 40,000 3,6000 144,00Mangueira de jardim siliconada de 1/2, com dupla camada, trança com 36 fios de
nylon, material flexível, não resseca no sol, cor laranja.

1501197876

TOTAL DO PROCESSO: 2.240,00

TOTAL: 2.240,00


