
UMA FORMA CÓMODA, 
PRÁTICA E SEGURA  
DE GARANTIR A HIGIENE  
DAS MÃOS. 

LAVA MÃOS  
PORTÁTIL DUPLO

HIGIÉNICO

FÁCIL DE LIMPAR

FÁCIL DE UTILIZAR

SEGURO

FUNCIONALIDADE  
O lava mãos duplo foi desenvolvido com design atual, de forma  
a permitir uma fácil integração deste equipamento em qualquer tipo  
de ambiente.

Destinado a ser um ponto de higienização de fácil e cómoda utilização, 
ele permite a utilização em simultâneo para 2 pessoas.

É um equipamento que pode operar de forma autónoma ou ligado  
a uma rede de abastecimento de água e rede de esgoto.

https://www.premiertech.pt/
https://www.premiertechaqua.com/pt-pt/sanitarios-portateis/lava-maos
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FAZER A DIFERENÇA PELA ÁGUA E PELO AMBIENTE
Na Premier Tech, Pessoas e Tecnologias estão ligadas de uma forma duradoura e 
transformadora, dando vida a produtos e serviços que ajudam a alimentar, proteger 
e melhorar o nosso mundo. As nossas equipas de especialistas estão em inovação 
constante, redefinindo os limites do possível através de soluções eficazes, eficientes 
e sustentáveis. Movidos por uma paixão partilhada, estamos comprometidos em 
proteger os nossos recursos para o futuro.
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LAVA MÃOS PORTÁTIL DUPLO
Uma forma cómoda, prática e segura de garantir a higiene das mãos. 

VANTAGENS
• Resistente e de facil manutenção

• Pegas para movimentação

• Abertura da tampa com dobradiça

• Funcionamento autónomo ou com ligação às redes  
de água e esgoto

• Depósito de água limpa fechado, que permite a  
utilização de pastilhas de cloro para melhor desinfeção

DIMENSÕES
Largura 580 mm

Profundidade 840 mm

Altura 1.350 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fabricado em polietileno de alta densidade

Resistente aos raios UV

Peso em vazio 30 Kg

Depósito de água limpa 120 L

Depósito de água suja 130 L

Bombas acionadas por pé, com numero de utilizações  
de 350 a 650, com 3 a 6 acionamentos da bomba

Bujão 3/4” para descarga de depósito de água limpa

Bujão 3/4” para descarga de depósito de água cinzenta

OPÇÕES
Dispensador de sabonete líquido

Dispensador de desinfetante

Dispensador de toalhetes de papel

Ligação para alimentação de depósito de água limpa

Ligação para descarga de depósito de água cinzenta ao esgoto

Serviço Público

Construção Civil

Lazer

https://www.youtube.com/channel/UCZQXT5DUYIMbM4Mk2Cp7T-A
https://www.linkedin.com/company/premier-tech-iberoto/
https://www.facebook.com/premiertech.portugal
https://www.premiertech.pt/
https://www.premiertech.pt/

