
Os baldes JNF são a escolha perfeita para 
qualquer casa, hotel, espaço público, etc... 
As superfícies de aço inoxidável combinados com 
plásticos de alta qualidade torna-os muito resistentes. 
O pedal reforçado é projetado para durar, e o amortecedor 
na tampa garante que o fecho seja suave e silencioso.  
Disponível em diferentes formas e capacidades.

The JNF paper bins are the perfect choice for any home, hotel,
public space, etc... The stainless steel surfaces combined with
high-quality plastics makes them very resistant.
The reinforced pedal is designed to last, and the bumper on
the lid ensures that the closure is smooth and quiet.
Available in different shapes and capacities.

Las papeleras JNF son la opción perfecta para cualquier hogar,
hotel, espacio público, etc ... Las superficies de acero inoxidable
combinado con plásticos de alta calidad los hace muy resistentes.
El pedal reforzado está diseñado para durar, y el amortiguador de
la tapa asegura que el cierre es suave y silencioso. Disponible en
diferentes formas y capacidades.



AOS PREÇOS INDICADOS ACRESCE O IVA EM VIGOR PARA AS TRANSAÇÕES NO MERCADO NACIONAL.

IN.65.201.30
PVP 68,00 €

IN.65.200.30
PVP 65,00 €

IN.65.201.20
PVP 54,00 €

IN.65.200.20
PVP 49,00 €

IN.65.201.12
PVP 39,00 €

IN.65.200.12
PVP 38,00 €

IN.65.201.03
PVP 19,00 €

IN.65.202
PVP 139,00 €

IN.65.201.30
30 ltr.

IN.65.200.30
30 ltr.

IN.65.201.12
12 ltr.

IN.65.200.12
12 ltr.

IN.65.201.20
20 ltr.

IN.65.200.20
20 ltr.

IN.65.201.03
3 ltr.

IN.65.202
65 ltr.

www.jnf.ptAcessórios para Casa de Banho  /  
Bathroom Accessories / 
Accesorios de Baño.

BASKET SERIES



FECHO SILENCIOSO:

Com o objetivo de criar um fecho 

silencioso, foi instalado um 

amortecedor na tampa assegurando 

um fecho muito lento e suave. /

SILENT CLOSE:

In order to make it quiet we instal a 

shock absorber in the lid ensuring a 

very sost and smooth closing. /

CIERRE SILENCIOSO:

Con el objetivo de crear un

cierre silencioso se ha instalado

un amortiguador que garantiza

un cierre muy lento y suave.

BALDE INTERNO AMOVÍVEL:

Balde interior plástico amovível 

com pega.Material impermeável, 

permite receber líquidos e ser 

facilmente lavável. /

REMOVABLE INNER BUCKET

Durable inner bucket catches

messy drips and lists out for

easy cleaning. /

BALDE INTERNO AMOVÍVEL

Balde interior plástico amovível 

com pega Material impermeável, 

permite receber líquidos e ser 

facilmente lavável.

PEDAL: 
Normalmente, o pedal do balde é 
a primeira peça a sofrer desgaste, 
desta forma foi reforçada com o 
intuito de torná-la mais resistente.  
Foi testado mais de 100.000 ciclos. /
Normalmente, o pedal do balde
é a primeira peça a sofrer desgaste, 
desta forma foi reforçada com o 
intuito de torná-la mais resistente. 
Foi testada mais de 100.000 ciclos. /
Usually the pedal of the step
can is the first thing to be
broken, thats why we reinforce
it and make it really strong. We
test it over 100.000 cycles. /

ANTIDERRAPANTE:
A base do balde tem protectores 
de borracha que garantem a sua 
estabilidade quando o pedal é 
pressionado.
ANTI SLIP:
The waste bin base has rubber
pads that ensure the steady
on the floor. 
ANTIDERRAPANTE:
A base do balde tem protetores
de borracha que garantem a sua 
estabilidade, quando o pedal é 
pressionado.

ANTI MARCAS DE DEDOS:

Acabamento à prova de 

impressões digitais, resiste 

a manchas mantendo o aço 

inoxidável brilhante. /

A PRUEBA DA HUELLA DIGITALES

Acabado anti-huellas resiste

manchas manteniendo el acero

inoxidable brillante. /

FINGERPRINT-PROOF

Fingerprint-proof finish resists

smudges to keep stainless

steel shiny.
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