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Verificar a
actualização
das Vassouras
Industriais

VASSOURAS INDUSTRIAIS 

Vassoura plana de tamano médio para a limpeza de
exteriores

- Material: PVC e polietileno
- Cabos disponíveis: Aluminio
anodizado e madeira

*Compatível comrosca universal 

LONGITUDE TÉCNICA: 13,5 cm
LARGURA DE ESCOVADO: 27,0 cm

 Vassoura plana de grande tamano com mistura de fibras de
distintas grossuras. Ideal para a limpeza viária e superfícies
extensas.

LONGITUDE TÉCNICA: 32 cm
LARGURA DE ESCOVADO: 41 cm

- Material: Polipropileno
- Cabos disponíveis: Aluminio
anodizado e madeira

*Compatível comrosca universal 
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616618 

VASSOURAS INDUSTRIAIS 

Vassoura com cabo curto para utilizar com uma sola
mão e recolher com pá do lixo.

- Material: Polipropileno e polietileno
- Cabos disponíveis: Aluminio
anodizado e madeira

*Compatível comrosca universal

Vassoura plana ideal para a indústria e chãos
rústicos. Ligeira, resistente e de grande durabilidade. 

- Material: Polipropileno e polietileno
- Cabos disponíveis: Metálico forrado
de plástico e madeira forrada de
plástico

*Compatível comrosca universal

616618
LONGITUDE TÉCNICA: 29 cm

LARGURA DE ESCOVADO: 25,5 cm

LONGITUDE TÉCNICA: 37 cm
LARGURA DE ESCOVADO: 23 cm
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ESCOVA VARREDORES DE RUA

GARRA METÁLICA

ESCOBA DE MIJO DE 5 HILOS

VASSOURAS INDUSTRIAIS 

- Material: corpo de madeira e
fibras de plástico especial.

- Cabos disponíveis: Madeira,
plástico e aluminio

LONGITUDE TÉCNICA: 58 cm
LARGURA DE ESCOVADO: 11,5 cm

- Material: corpo em chapa
metálica com parafuso de asa
mosca e porca

- Utilidad: limpeza viária ou
grandes superfícies
industriais
- Material: Palha de Milho
- Cabos disponíveis: Madeira

LONGITUDE TÉCNICA: 45 cm
LARGURA DE ESCOVADO: 39 cm
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LONGITUDE TÉCNICA: 92 cm
LARGURA DE ESCOVADO: 36 cm

VASSOURADE BAMBU

Vassoura de Bambu para limpeza viária. Ligeira e com
grande amplitude de escovado

- Material: Ramificações de
bambu
- Cabos disponíveis: cana de
bambú
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