
Logo da Cacique etc

Acolchoados

Acolchoado de espuma, feito sob.medida para o elevador, densidade 33, espessura 
20 m/m, anti-mofo,anti-chama, com tecido sintético nylon 600, acabamento e 
gomos internos todos costurados,formado por modulos independentes resultando 
em maior proteção dos paineis laterais e fundo do elevador, com todos  todos os 
acessórios 



Acolchoado de espuma, feito sob.medida para o elevador, densidade 33, espessura 
20 m/m, anti-mofo,anti-chama, com tecido sintético nylon 600, acabamento e 
gomos internos todos costurados,formado por modulos independentes resultando 
em maior proteção dos paineis laterais e fundo do elevador, com todos  todos os 
acessórios 



Bolsa feito sob.medida para guardar acolchoados

Capacho fibra de coco



Capacho fibra de coco, espessura  3cm, feito sob.medida, possível colocação de logotipos e 
nomes 



Capacho fibra de coco, espessura  3cm, feito sob.medida, possível colocação de logotipos e 
nomes 

Tapetes Personalizados

Tapete Sintético feito sob.medida , possível personalizado de logotipos e nomes (diversos 
modelos)

   

Tapete Sintético feito sob.medida , possível personalizado de logotipos e nomes (diversos 
modelos) 



 

Tapete Sintético feito sob.medida , possível personalizado de logotipos e nomes (diversos 
modelos)



Tapete Sintético feito sob.medida , possível personalizado de logotipos e nomes (diversos 
modelos)

Carrinhos 

 

Carrinho para condômino capacidade 140 litros

                  

           

Carrinho para condomínio capacidade 215 litros (temos p/ 300 litros)

Carrinho para 450 litros 

Carrinho funcional para 1 balde



Carrinho funcional para 2 baldes

Carrinho para enrolar mangueira

Carrinho para subir escada

Carrinho transportador de carga em aço carbono (capacidade 100 kg aproximadamente)



Carrinho transportador de correspondência

Carrinho transportador de bloco

Carrinho para 450 Litros

Travas e cartões



Trava para prender carrinho

Trava para prender carrinho acionada por cartão personalizado



Cartão personalizado com nome e numero do apto para trava de carrinho

Lixeiras

Contentor plástico 240 L com rodas (temos de 120 L) diversas cores



Contentor de plástico de 120 L com rodas e pedal lateral , diversas cores

Contentor plástico de 1000 litros (temos de 660 L)



Contentor 1000 litros com pedal , temos diversas cores

Coletor de lixo de350 L com ou sem tampa



Coletor de lixo 370 litros

Lixeira plástica com 100 L com tampa sobreposta (pode ser 60 L 20l), diversar cores



Cesto plástico 60 liros com tampa vai e vem (tem de 25 L) diversas cores



Cesto de 13 litros com tampa vai e vem, diversas cores



Lixeira plástico 100 L com pedal (temos de 40 l e 60 L), diversas cores



Lixeira quadrado 100 L com pedal e sem rodas (temos de 15 25 30 e 60L) diversas cores

Coleta seletiva com1, 2, 3, 4, 5 ou 6 cestos (40L, 50 L )diversas cores

Coleta seletiva com tampa vai e vem com1, 2, 3, 4, 5 ou 6 cestos (40L, 50 L e 100 L )diversas 
cores



Lixeira com aro em aço e inox



Lixeira em aço inox com tampa meia esfera



Cesto plástico



Cesto telado em aço inox

Cesto de lixo para rua (diversas tamanhos, feito sob.medida)

Lixeira para condomínio galvanizada (feito sob.medida)



Borrachas

Borracha marmorizada  cinza com preto feita sob.medida para pisos e elevadores (diversas 
espessuras e cores)

Borracha marmorizada  cinza com preto feita sob.medida para pisos e elevadores (diversas 
espessuras)



Lençol de borracha preto de 3m/m feito sob.medida para elevadores 

Borracha marmorizada  cinza com preto feita sob.medida para pisos e elevadores (diversas 
espessuras)

Artigos para Condominios
Escadas



Escadas em Aluminio , Fibra , diversos modelos e opções

Escadas em Aluminio , Fibra , diversos modelos e opções

Espelhos



Espelho Retrovisor Convexo diversos tamanhos (usado em garagem)

Espelho Retrovisor Convexo diversos tamanhos (usado em garagem)

Cadeiras



Cadeira Executiva com braço Fixo



Cadeira Secretaria com caixa 



Cadeira Secretaria Giratoria

Outros modelos cadeiras , consultar

Quadro de Chaves



Quadro de Chaves diferentes tamanhos e modelos 

Quadro de Chaves diferentes tamanhos e modelos 

Bicicletarios



Bicicletario feito sob.medida , modelo chão e suspenso

Bicicletario feito sob.medida, modelo chão e suspenso

Placas de Sinalização



Placas de sinalização piso molhado, em manutenção, piso escorregadio e banheiro fechado 
(outras placas, por favor nos consultar)

Bebedouro



Bebedouro



Bebedouro

Roupeiro

Roupeiro 


