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Somos uma empresa que comercializa lixeiras e equipamentos para  
Higiene e Limpeza. Nosso trabalho é direcionado principalmente para 
empresas de médio e grande porte.
O nosso atendimento é feito exclusivamente pelo e-mail:  
unilixeiras@unilixeiras.com.br.

Quem somos
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Nossas lixeiras são produzidas pelo 
processo de injeção termoplástica 
fabricadas em polietileno de alta 
densidade, polipropileno e plástico 
ABS. São vários modelos para as 
diversas �nalidades. Indicada para 
uso em áreas externas e internas.

Temos uma linha exclusiva para o 
descarte da coleta seletiva com 
todas as cores e identi�cações 

Linha Plástico
Conforto e 

através de adesivos.

praticidade
e uma linha 
exclusiva

Imagem meramente ilustrativa
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Conjunto para coleta seletiva (papeleira) abertura 
frontal, apagador de cigarros e fechadura.
2,3,4,5,6,7 Lixeiras
40 e 50 Litros

Lixeira avulsa abertura frontal, apagador de cigarros 
e fechadura.P01 40 e 50 LitrosAvulsa

Lixeira abertura frontal com apagador de cigarros e 
fechadura.
Opção de suporte para parafusar e chumbar
40 e 50 Litros

Lixeira com duas rodas de borracha.

120 e 240 Litros

Lixeira com duas rodas de borracha e pedal.

120 e 240 Litros 

P01

P02 P03

P04

Lixeira com quatro rodas. 

500, 700 e 1000 Litros
P05



Lixeira redonda 04 tubos.

P11 300 e 600 Copos 

Lixeira redonda sem e com tampa basculante.

14, 23, 50 Litros P09
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Lixeira quadrada com tampa abertura central.

P08 40, 60 e 100 Litros

Lixeira quadrada com tampa basculante. 

40, 60 e 100 LitrosP06

Lixeira redonda para copos descartáveis 01 ou 02 
tubos.
Água/Água - Água/Café - Água ou CaféP12

Lixeira retangular 06 tubos.

700 copos descartáveisP10



Lixeira redonda com armação e pedal de aço galvani-
zado.
20, 40, 60 e 100 Litros P19
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Lixeira retangular sem tampa. 

25 e 30 LitrosP13

Lixeira quadrada com tampa basculante.

25 Litros P15

Lixeira quadrada com pedal.

25 Litros P16

Lixeira retangular com pedal.
15, 30 e 60 Litros 

P18

Lixeira retangular com pedal. 

15, 25, 50 e 100 LitrosP17



Lixeira redonda com tampa sobreposta e alças 
laterais.
20, 40, 60 e 100 LitrosP25

Lixeira redonda com pedal de aço galvanizado. 

12, 15, 20, 30, 50, 100 e 200 LitrosP21

Lixeira cuba com quatro rodas e tampa bi-partida. 

430 LitrosP23

Lixeira cuba com quatro rodas e sem tampa. 

430 LitrosP24

Lixeira retangular com quatro divisões na tampa.

80 Litros P26

Lixeira redonda com cinzeiro.

P28 23 Litros
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Caixa retangular industrial.

370 LitrosP35

Lixeira retangular sem tampa.

12 LitrosP37

Carrinho quatro rodas sem tampa.

180, 300, 500, 800 e 1000 LitrosP40

Tampa basculante para tambor de 200 Litros.

200 LitrosP45

Lixeira retangular com pedal.

15, 30 e 60 LitrosP44
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Lixeira redonda com tampa basculante.

100 e 200 LitrosP45



Lixeira quadrada com tampa basculante.

Caçamba paletizada.

60 Litros

860 e 1000 Litros

P47

P48

Lixeira quadrada com tampa basculante.

25, 60 e 100 Litros P46

Lixeira redonda com duas, três e quatro divisões 
internas.
25, 30, 50, 100 e 200 Litros

P52
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Porta Guarda-Chuva

23 e 50 LitrosP54

Conjunto de lixeiras quadradas com tampa basculan-
te para coleta seletiva com suporte.P56 25, 60 e 100 Litros



Conjunto para coleta seletiva com suporte de piso.

60 e 100 Litros

Lixeira retangular com abertura para pilhas e bate-
rias (�xação direto na parede).
40 e 50 LitrosP64 P66
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Lixeira redonda com tampa aro inox.

14, 23 e 50 Litros

Lixeira redonda com tampa giratória de inox.

14, 23 e 50 LitrosP67 P68

Lixeira retangular sem tampa e com alça lateral. Lixeira retangular com tampa sobreposta e alça 
lateral.

50 Litros 50 Litros
P69 P70



Lixeira retangular com tampa frontal e alça 
lateral.
50 Litros

P70
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Lixeira redonda com tampa giratória.

14, 23 e 50 LitrosP71

Lixeira redonda com tampa aro.

P71 14, 23 e 50 Litros

Pallet de contenção.

01Tambor
P72

Pallet de contenção.

2 e 4 Tambores
P72

Lixeira para pilhas e baterias (parede) sem divisão 
interna.
30 Litros

P73



Lixeira redonda com duas ou três divisões removíveis.

30 Litros P76

Coletor para pilhas e baterias.

50 Litros
P78

Carro coletor para óleo.

100 Litros
P79

Lixeira pet design.

200 Litros
P82

Lixeira retangular com pedal, puxador e rodas.

100 LitrosP74

Container (injetado) com quatro rodas de borracha.

660 e 1000 LitrosP75
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Coletor para pilhas e baterias

14 e 23 Litros P85

Lixeira lápis sextavado.

50 Litros
P84

13
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Nossas lixeiras de metais são 
produzidas em aço inox polido e aço 
carbono galvanizado. 

Possuímos uma linha com diversos 
tamanhos e �nalidades.

As lixeiras em aço inox possuem 
ótimo acabamento e podem ser 
padronizadas para a coleta 
seletiva com a pintura em tinta epóxi 
e acabamentos na base em plásticos 
coloridos.

Linha Metal
Conforto e 
praticidade
e uma linha 

Imagem meramente ilustrativa

exclusiva
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Coletor aramado com 04 rodas.

500 Litros

Coletor aramado com 04 rodas.

M02 100, 200 e 300 Litros

Lixeira redonda aramada.

10, 20, 40, 60, 100 e 200 Litros

Lixeira redonda com tampa giratória.

14, 23, 40 e 50 Litros

Lixeira redonda com tampa giratória em aço inox com 
pintura epóxi.
14, 23, 40 e 50 Litros

Lixeira redonda com tampa giratória em plástico.

14, 23, 40 e 50 Litros

M01

M03 M04

M04TI M04TP

15
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Lixeira redonda com cinzeiro.

23, 40 e 50 Litros 

Lixeira redonda com tampa aro.

M06 14, 23, 40 e 50 Litros 

Lixeira redonda com tampa aro em aço inox e pintura 
epóxi.
14, 23, 40 e 50 Litros 

Lixeira redonda com tampa aro em plástico.

14, 23, 40 e 50 Litros 

Cinzeiro retangular de chão.

120 e 240 Litros 

Lixeira redonda sem tampa.

14, 23, 40 e 50 Litros 

M05

M06TI M06TP

M07 M08

16
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Lixeira para calçada com pedestal para �xação.

280 Litros - 1 Pedestal
470 e 600 Litros - 2 Pedestais

Lixeira redonda para copos descartáveis.

M19 300, 600 e 700 copos

Lixeira redonda telada.

14, 23 e 40 Litros

M09

M24

M25 M26

Lixeira redonda com pedal.

50 Litros
M23

Lixeira redonda com pedal.

75 Litros

Lixeira redonda com pedal.

110 Litros

17



Coletor para pilhas e baterias.

Com divisão interna 

Lixeira redonda com 2 ou 3 divisões removíveis.

30 LitrosM34 M42

Bituqueira Slim parede com uma abertura.

800 Bitucas
M31
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Suportes com 2, 3, 4, 5 e Suportes com 2, 3, 4, 5 e 6 
lixeiras redondas com tampa giratória.
14, 23, 40 e 50 LitrosM29 M31

Bituqueira Multi com quatro aberturas.

10 Litros

Bituqueira Slim com uma abertura.

800 Bitucas
M31



www.unilixeiras.com.br 19

Porta guarda-chuva.

23, 40 e 50 LitrosM51

Lixeira com pedal com aro interno.

M53 de 05 até 100 Litros

Lixeira redonda com pedal e  cesto interno  de plás-
tico.M52 12, 20 e 30 Litros

Lixeira quadrada com tampa giratória.

de 36 até 100 Litros

Lixeira quadrada com tampa aro.

de 36 até 100 LitrosM55 M56

Lixeira redonda com tampa abertura meia lua.

de 14 até 50 Litros
M54



Lixeira retangular com pedal e 02 cestos internos.

30 Litros

Lixeira retangular com pedal e cesto interno.

M62 M63

Lixeira quadrada com pedal e cesto interno.

15 Litros
M61
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Lixeira meia-lua com tampa aro.

de 20 até 50 LitrosM57 M58

Lixeira redonda com tampa sobreposta.

de 05 até 10 Litros

Lixeira redonda com pedal e cesto interno.

de 03 até 30 Litros
M60

de 12 até 50 Litros



www.unilixeiras.com.br 21

Lixeira cônica com tampa aro em plástico.

M64

Lixeira redonda com tampa aro em plástico.

M66 40 Litros

Lixeira redonda com tampa basculante em plástico.

M65 40 Litros

Lixeira redonda com sensor para abertura automática
(utiliza 04 pilhas AA).
06 e 12 Litros

M68

Lixeira retangular com abertura superior.

50 Litros
M67

12 e 50 Litros



Nossa linha de acessórios para 
limpeza são equipamentos de uso 
pro�ssional e com ótima qualidade. 
Temos o fornecimento de kits 
contendo os equipamentos mais 
utilizados em estabelecimentos 
comerciais na limpeza do dia-a-dia.

Linha Limpeza
Conforto e 
praticidade
e uma linha 

Imagem meramente ilustrativa

exclusiva
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Balde de limpeza Kit espremedor contendo 03 peças

Balde espremedor para duas águas, Placa de sinalização e Mop 
líquido

Kit espremedor contendo 06 peças.

Carrinho funcional, Balde espremedor para duas águas, Pá plástica 
de lixo, Placa de Sinalização, Mop Líquido e Mop Pó

L03

L01 L02
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Carrinho funcional de limpeza.

Polipropileno, PVC e Aço Carbono
L04

Balde espremedor para duas águas, Placa de sinalização e Mop 
líquido



Nossa linha de produtos para 
higiene possui uma grande 
variedade para uso em industrias 
e comércios. São vários modelos 
de dispenses para papel higiênico, 
papel toalha, copos descartáveis, 
sabonete líquido e álcool gel.

Os produtos são de fácil instalação e 
fornecidos com parafusos e buchas. 

Também fornecemos os 
componentes para reparo dos 
produtos.

Linha Higiene
Conforto e 
praticidade
e uma linha 

Imagem meramente ilustrativa

exclusiva
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Dispenser para copos de café, água e chopp.

50, 200 e 300 Ml

Dispenser para copos de café, água e chopp.

50, 200 e 300 Ml

Dispenser para copos de café, água e chopp.

50, 200 e 300 Ml

Dispenser com reservatório para sabonete líquido.

900 Ml

Dispenser com reservatório para sabonete líquido.

900 Ml

Saboneteira com fechadura.

Capacidade de 2 Litros

H03

H01 H02

H05J6

H05J16H05J8
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Dispenser com reservatório para sabonete líquido.

500 Ml 

Dispenser com reservatório para sabonete líquido 
com detalhe cromado.
900 Ml  

Dispenser para papel toalha.

2/3 Dobras  

Dispenser com alavanca para papel toalha.

20 cm de largura com até 200 metros de comprimento

Dispenser para papel toalha.

2/3 Dobras  

Dispenser para bobina ou interfolha.

Bobina 20 a 25 cm de largura e interfolha com 23 x 27 cm (2 
dobras)

H06-N7

H05-J25 H05-V2K

H06-N15 

H06-N1EH06-N17
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Dispenser para papel toalha.

2 ou 3 dobras

Dispenser rolão para papel higiênico.

300 a 800 Metros

Dispenser rolão para papel higiênico.

300 a 400 Metros 

Dispenser rolão para papel higiênico.

600 a 800 Metros 

Dispenser rolão para papel higiênico.

300 a 400 Metros

Dispenser rolão para papel higiênico.

200 a 600 Metros 

H07-N5E

H06-V3K H07-N3E

H07-N09

H07-V5KH07-N11
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Suporte para saquinhos de descarte de absorventes. Suporte para protetor de assento sanitário.

H08-N16H08-N13

Dispenser combinado para copos de água e café.

H10

Dispenser unicopo para copos de água.

H11

Dicas para Reciclar

- O lixo reciclável deve ser limpo antes de separá-los para a reciclagem. Potes e 
embalagens sujas podem gerar odores desagradáveis, além de atrair insetos, ratos 
e outros animais. Portanto, lave aquele pote de iogurte antes de enviá-lo para a 
reciclagem.
 
- Existem alguns materiais que não são recicláveis, porém não devem ser 
descartados no lixo comum em função do alto grau de poluição e contaminação 
que geram no meio ambiente. 
 
- Saiba que nem todo lixo não orgânico pode ser reciclado. Portanto, é importante 
conhecer quais resíduos materiais podem ir para o processo de reciclagem.
 
- Materiais que você pode separar na coleta seletiva e encaminhar para a reci-
clagem: potes, garrafas e embalagens de plástico e vidro, papel sul�te, jornais, 
papelão, revistas, embalagens de metal, materiais de ferro, garrafas pet, etc.
 
- Materiais não recicláveis: papel carbono, papel celofane, etiquetas adesivas, �tas 
adesivas, fotogra�as, latas de tinta e verniz, esponjas de aço, etc.

Copos de 50 e 200 Ml
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Objetivando a organização e a 
facilidade no dia-a-dia, fabricamos 
uma variedade de produtos com 
diversas �nalidades para uso em 
condomínios, comércios e empresas. 
São mesas, cadeiras, suportes para 
bicicletários, carrinhos, etc. 

São produtos fabricados em metal 
e plástico com grande resistência e 
durabilidade.

Linha Diversos
Conforto e 
praticidade
e uma linha 

Imagem meramente ilustrativa

exclusiva
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Carrinho Coletor com 01 ou 02 lixeiras.

01 ou 02 Lixeira de Polipropileno

Mesa para suporte de garrafão de água.

DV-A28

Fruteira. Suporte bicicletário.

03 Bicicletas

Suporte bicicletário.

07 Bicicletas 

Carrinho para enrolar mangueira de até 100 metros.

DV-CAR

DV-A28A DV-G06

DV-G07 DV-G09
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Suporte bicicletário.

10 Bicicletas

Modulo canto para estrado modular quadrado

DV-EM1A Polipropileno

Modulo lateral para estrado modular quadrado.

Polipropileno

Estrado retangular.

P 25 x L 50 x A 2,5 cm

Estrado modular quadrado.

P 50 x L 50 x A 4,5 cm

Caixa armazenadora para lâmpadas 1,20 cm.

30 e 60 Unidades

DV-G10

DV-EM1B DV-EM2

DV-EM1 R05



Informações e
Orçamentos

unilixeiras@unilixeiras.com.br

Caixa armazenadora para lâmpadas 1,20 m.

Coletor para lâmpadas.

Caixa armazenadora para lâmpadas 2,40 m.

Palete vazado.

150, 500 E 1000 Lâmpadas

100 e 1000 Lâmpadas

70, 500 e 1000  Lâmpadas
R06

F24

R06

PLT01 120 x 100 x 15 CM
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