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Lacovale Technology and Innovation

lacovale@lacovale.com

+ 351 224 671 103

www.lacovale.com

Somos uma marca de referência no desenvolvimento de soluções integradas de metalomecânica!
Temos uma equipa pluridisciplinar com forte know-how e equipamentos de última  geração para 
corte, quinagem, soldadura, pintura eletrostática e montagem.

We are a reference brand in the development of integrated metalworking solutions!
We have a multidisciplinary team with strong know-how and state-of-the-art 
equipment generation for cutting, bending, welding, power coating and assembly.



Mobiliário urbano
Urban furniture
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Caracteriza-se pelo seu desenho triangular com um volume 
elegante, apresenta características funcionais ímpares, o 
fechadura automática, batentes em polímero, entre outros. 
Como dimensões compactas, ideal para espaços em áreas 
confinadas. Ele pode ser instalado na superfície (*) apertando 
direta ou chumabdo (*) e terminar na calçada ao redor 
(conjunto de buchas + parafusos de fixação incluídos).

LITTER BIN, ASHTRAY E BOLLARD
It is characterized by its triangular design with an elegant volume, 
presents odd functional characteristics, automatic lock, for polymer, 
among others. As overall dimensions are compact, ideal for spaces in 
confined areas. It can be installed on the surface (*) by direct screwing, or 
anchors (*) and finish on the surrounding pavement (a socket set + set 
screws included).

Papeleira
e cinzeiro.
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Capacidade de 30 L
Recolha Acesso:  Superior, cesto em metal, não necessidade de chave para 
fechar.

Peso: 25 kg.

Protecção anticorrosiva/Acabamento(s): Cataforesis *, pintura 

eletrostática areada *.

Materiais: Fechadura zamac, corpo principal em aço - S235jr

Opcionais: Aço inox AISI 304/316.

* Outras opções sob consulta.
** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.

Litter bin, 30 L of capacity
Collection/Access: Top access - Metallic basket, do not need key to close.

Weight: 25 kg.

Anticorrosive protection/Finishing: Cataforesis *, electrostatic painting 
sandblasted touch *.

Materials: Lock in zamac, main body in steel - S235jr.

Optional: Stainless steel AISI 304/316.

* Other options on request.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.

Características técnicas
Technical specifications

L APapeleira 

Cores
Colors

3

21

4

870 mm

570 mm 210 mm

* Otras cores sob consulta.
* Other colors on request.

Área de deposição
Disposal area2Fechadura Automática

Automatic closing1
Corpo principal
Main body4Base de instalação

Instalation base3

** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.

Dimensões gerais
General measures
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. A iNTOOUT by LACOVALE reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, 
as características dos seus produtos.

. A iNTOOUT by LACOVALE reserves the right to change, without notice, the charac-
teristics of their products.
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Capacidade de 4 L
Recolha/Acesso:  Frontal, cesto metálico, não necessita de chave para 
fechar.

Peso: 10 kg.

Protecção anticorrosiva/Acabamento(s): Cataforesis *, pintura 

eletrostática areada *.

Materiais: Fechadura zamac, corpo principal em aço - S235jr

Opcionais: Aço inox AISI 304/316.

* Outras opções sob consulta.
** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.

Ashtray, 4 L of capacity
Collection/Access: Top access - Metallic basket, do not need key to close.

Weight: 10 kg.

Anticorrosive protection/Finishing: Cataforesis *, electrostatic painting 
sandblasted touch *.

Materials: Lock in zamac, main body in steel - S235jr.

Optional: Stainless steel AISI 304/316.

* Other options on request.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.

Características técnicas
Technical specifications

L ACinzeiro 

3

2

1

4

1005 mm

160 mm 135 mm

Cores
Colors

. A iNTOOUT by LACOVALE reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, 
as características dos seus produtos.

. A iNTOOUT by LACOVALE reserves the right to change, without notice, the charac-
teristics of their products.

* Otras cores sob consulta.
* Other colors on request.

** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.

Dimensões gerais
General measures
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iNTOOUT ®

Área de deposição
Disposal area2Fechadura Automática

Automatic closing1
Corpo principal
Main body4Base de instalação

Instalation base3
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Esta linha tem um design refinado que inclui apenas os 
elementos necessários para assegurar o funcionamento 
adequado. Esses recursos fornecem uma capacidade única 
para se misturar diferentes ambientes urbanos. Das papel 
cesta é fabricado em HDPE rotomoldagem projetado 
para minimizar o ruído durante a recolha. Ele pode ser 
instalado na superfície (*) apertando direta ou chumbado 
(*) e terminar na calçada ao redor (conjunto de buchas + 
parafusos de fixação incluídos).

LITTER BIN E BOLLARD
This line has a refined design that includes only the necessary elements to 
ensure proper operation. These features provide a unique ability to blend 
in different urban environments. Das basket paper is manufactured by 
rotational molding HDPE designed to minimize noise during the night 
collection. It can be installed on the surface (*) by direct screwing, or 
anchors (*) and finish on the surrounding pavement (a socket set + set 
screws included).

Papeleiras 
e pilaretes.

Línea F
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Características técnicas
Technical specifications

L FPapeleira 

3

2

1

4

750 mm

430 mm 355 mm

980 mm

Cores
Colors

* Otras cores sob consulta.
* Other colors on request.

** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.

Capacidade de 42 L
Recolha/Acesso:  Superior, cesto plástico, não necessita de chave para 
fechar.

Peso: 20 kg.

Protecção anticorrosiva/Acabamento(s): Cataforesis *, pintura 

eletrostática areada *.

Materiais: Fechadura zamac, corpo principal em aço - S235jr, cesto plástico.

Opcionais: Versão de poste, cesto metálico, aço inox AISI 304/316, detalhe 

em madeira poste.

* Outras opções sob consulta.
** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.

Litter bin, 42 L of capacity
Collection/Access: Superior, plastic basket, no need key to close.

Weight: 25 kg.

Anticorrosive protection/Finishing: Cataforesis *, electrostatic painting 
sandblasted touch *.

Materials: Lock in zamac, main body in steel - S235jr.

Optional: Stainless steel AISI 304/316, post version, metallic basket, pole cover 
in wood.

* Other options on request.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.

Dimensões gerais
General measures
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. A iNTOOUT by LACOVALE reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, 
as características dos seus produtos.

. A iNTOOUT by LACOVALE reserves the right to change, without notice, the charac-
teristics of their products.

iNTOOUT ®

Área de deposição
Disposal area2Fechadura Automática

Automatic closing1
Corpo principal
Main body4Base de instalação

Instalation base3
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Características técnicas
Technical specifications

L FPapeleira cinzeiro

3

2

1

4

750 mm

430 mm 355 mm

980 mm

Cores
Colors

* Otras cores sob consulta.
* Other colors on request.

** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.

Capacidade de 42 L
Recolha/Acesso:  Superior, cesto plástico, cesto do cinzeiro em metal com 
5 litros de capaciade, não necessita de chave para fechar.

Peso: 25 kg.

Protecção anticorrosiva/Acabamento(s): Cataforesis *, pintura 

eletrostática areada *.

Materiais: Fechadura zamac, corpo principal em aço - S235jr, cesto plástico.

Opcionais: Versão de poste, cesto metálico, aço inox AISI 304/316, detalhe 

em madeira poste.

* Outras opções sob consulta.
** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.

Litter bin ashtray, 42 L of capacity
Collection/Access: Superior, plastic basket, basket in metal ashtray with 5 
liters of capacity, no need key to close.

Weight: 25 kg.

Anticorrosive protection/Finishing: Cataforesis *, electrostatic painting 
sandblasted touch *.

Materials: Lock in zamac, main body in steel - S235jr.

Optional: Stainless steel AISI 304/316, post version, metallic basket, pole cover 
in wood.

* Other options on request.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.

Detalhe em madeira
Wood detail4

Área de dposição
Disposal area2Fechadura automático

Automatic closing1
Base de instalação
Instalation base3

Dimensões gerais
General measures
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. A iNTOOUT by LACOVALE reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, 
as características dos seus produtos.

. A iNTOOUT by LACOVALE reserves the right to change, without notice, the charac-
teristics of their products.

iNTOOUT ®
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Características técnicas
Technical specifications

L FPapeleira aberta 

3

21

4

600 mm

430 mm 355 mm

980 mm

Cores
Colors

* Otras cores sob consulta.
* Other colors on request.

** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.

Capacidade de 42 L
Recolha/Acesso:  Superior, cesto plástico, não necessita de chave para 
fechar.

Peso: 20 kg.

Protecção anticorrosiva/Acabamento(s): Cataforesis *, pintura 

eletrostática areada *.

Materiais: Fechadura zamac, corpo principal em aço - S235jr, cesto plástico.

Opcionais:  Versão de poste, cesto metálico, aço inox AISI 304/316, detalhe 

em madeira poste.

* Outras opções sob consulta.
** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.

Open litter bin, 42 L of capacity
Collection/Access: Superior, plastic basket, no need key to close. 

Weight: 25 kg.

Anticorrosive protection/Finishing: Cataforesis *, electrostatic painting 
sandblasted touch *.

Materials: Lock in zamac, main body in steel - S235jr.

Optional: Stainless steel AISI 304/316, post version, metallic basket, pole cover 
in wood.

* Other options on request.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.

Detalhe em madeira
Wood detail4

Área de deposición
Disposal area2Cierre automático

Automatic closing1
Base de instalacion
Instalation base3

Dimensões gerais
General measures
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. A iNTOOUT by LACOVALE reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, 
as características dos seus produtos.

. A iNTOOUT by LACOVALE reserves the right to change, without notice, the charac-
teristics of their products.

iNTOOUT ®
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ø83 mm
Recolha/Acesso: -

Peso: 7,5 kg.

Protecção anticorrosiva/Acabamento(s): Cataforesis *, pintura 

eletrostática areada *.

Materiais: Corpo principal em aço - S235jr, aro em Aço inox AISI 304/316.

Opcionais: Acero inox AISI 304/316.

* Outras opções sob consulta.
** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.

Fixed bollard, ø83 mm
Collection/Access: -

Weight: 7,5 kg.

Anticorrosive protection/Finishing: Cataforesis *, electrostatic painting 
sandblasted touch *.

Materials: Main body in steel - S235jr, ring in stainless steel AISI 304.

Optional: Stainless steel AISI 304/316.

* Other options on request.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.

Características técnicas
Technical specifications

L FPilarete fixo 

2

1

Aro em aço inox
Stainless steel ring21

ø76 mm

1200 mm

Base de instalação
Instalation base

Cores
Colors

Dimensões gerais
General measures

* Otras cores sob consulta.
* Other colors on request.
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. A iNTOOUT by LACOVALE reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, 
as características dos seus produtos.

. A iNTOOUT by LACOVALE reserves the right to change, without notice, the charac-
teristics of their products.

iNTOOUT ®
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Esta linha é baseado num jogo de volumes de base de 
geometria simples, perfeitamente adaptado às necessidades 
funcionais da peça, conferindo-lhe uma presença subtil. 
Esses recursos fornecem uma capacidade única para 
camuflar-se nos mais distintos ambientes urbanos. Ele pode 
ser instalado na superfície (*) apertando direta ou âncoras 
(*) e terminar na calçada ao redor (conjunto de buchas + 
parafusos de fixação incluídos).

LITTER BIN, ASHTRAY, BOLLARD AND DOG
A simple game of basic geometric volumes is behind this design, perfectly 
proportionate with operational requirements of the piece giving it a 
subtle presence, these features give it an odd ability to camouflage in 
more distinct urban environments. It can be installed on the surface (*) by 
direct screwing, or anchors (*) and finish on the surrounding pavement (a 
socket set + set screws included).

Papeleiras, cinzeiro, 
pilarete e canino.

Línea P
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Características técnicas
Technical specifications

L PPapeleira

3

21

4

Área de deposição
Disposal area2Fechadura automática

Automatic closing1
Abertura frontal
Front access4Base de instalação

Instalation base3

(b) 512 mm (b) 250 mm
(a) 445 mm (a) 200 mm

(a,b) 980 mm

Cores
Colors

* Otras cores sob consulta.
* Other colors on request.

** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.

Dimensões gerais
General measures

Capacidade de (a) 30 ou (b) 45 L
Recolha/Acesso:  Frontal, cesto metálico, não necessita de chave para 
fechar.

Peso: (a) 42 kg / (b) 57 kg.

Protecção anticorrosiva/Acabamento(s): Cataforesis *, pintura 

eletrostática areada *.

Materiais: Fechadura em zamac, corpo principal em aço - S235jr, cesto em 

aço - S235jr, porta em aço inox AISI 304.

Opcionais: Aço inox AISI 304/316.

* Outras opções sob consulta.
** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.

Litter bin, (a) 30 or (b) 45 L of capacity
Collection/Access: Front access - Metallic basket, do not need key to close.

Weight: (a) 42 kg / (b) 57 kg.

Anticorrosive protection/Finishing: Cataforesis *, electrostatic painting 
sandblasted touch *.

Materials: Lock in zamac, main body in steel - S235jr, door in stainless steel 
AISI 304, basket in steel  S235 jr.

Optional: Stainless steel AISI 304/316.

* Other options on request.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.

M
O

BI
LI

Á
RI

O
 U

RB
A

N
O

 | 
 L

in
ha

 P

. A iNTOOUT by LACOVALE reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, 
as características dos seus produtos.

. A iNTOOUT by LACOVALE reserves the right to change, without notice, the charac-
teristics of their products.

iNTOOUT ®
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Características técnicas
Technical specifications

L PCinzeiro

3

2

1

4

1065 mm

160 mm 95 mm

100 mm

Cores
Colors

* Otras cores sob consulta.
* Other colors on request.

** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.

Dimensões gerais
General measures

Área de deposição
Disposal area2Fechadura automática

Automatic closing1
Abertura frontal
Front access4Base de instalação

Instalation base3

Capacidade de 6 L
Recolha/Acesso:  Frontal, cesto metálico, não necessita de chave para 
fechar.

Peso: 16 kg.

Protecção anticorrosiva/Acabamento(s): Cataforesis *, pintura 

eletrostática areada *.

Materiais: Fechadura em zamac, corpo principal em aço - S235jr, cesto em 

aço - S235jr, porta em aço inox AISI 304.

Opcionais: Aço inox AISI 304/316.

* Outras opções sob consulta.
** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.

Ashtray, 6 L of capacity
Collection/Access: Front access - Metallic basket, do not need key to close.

Weight: 16 kg.

Anticorrosive protection/Finishing: Cataforesis *, electrostatic painting 
sandblasted touch *.

Materials: Lock in zamac, main body in steel - S235jr, door in stainless steel 
AISI 304, basket in steel  S235 jr.

Optional: Stainless steel AISI 304/316.

* Other options on request.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.

M
O

BI
LI

Á
RI

O
 U

RB
A

N
O

 | 
 L

in
ha

 P

. A iNTOOUT by LACOVALE reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, 
as características dos seus produtos.

. A iNTOOUT by LACOVALE reserves the right to change, without notice, the charac-
teristics of their products.

iNTOOUT ®



| pág. 14

Características técnicas
Technical specifications

L PPilarete

1

1 Base de instalacion
Instalation base

750 mm

80 mm 80 mm

175 mm

* Otras cores sob consulta.
* Other colors on request.

** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.

Dimensões gerais
General measures

750 mm
Recolha/Acesso:  --

Peso: 10 kg.

Protecção anticorrosiva/Acabamento(s): Cataforesis *, pintura 

eletrostática areada *.

Materiais: Corpo principal em aço - S235jr.

Opcionais: Aço inox AISI 304/316.

* Outras opções sob consulta.
** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.

Bollard, 750 mm
Collection/Access: --

Weight: 10 kg.

Anticorrosive protection/Finishing: Cataforesis *, electrostatic painting 
sandblasted touch *.

Materials: Main body in steel - S235jr.

Optional: Stainless steel AISI 304/316.

* Other options on request.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.

Cores
Colors
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. A iNTOOUT by LACOVALE reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, 
as características dos seus produtos.

. A iNTOOUT by LACOVALE reserves the right to change, without notice, the charac-
teristics of their products.

iNTOOUT ®
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Características técnicas
Technical specifications

L PCanino

3

21

4

Área de deposición
Disposal area2Cierre automático

Automatic closing1
Apertura frontal
Front access4Base de instalacion

Instalation base3

1106 mm

232 mm 130 mm

Cores
Colors

* Otras cores sob consulta.
* Other colors on request.

** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.

Dimensões gerais
General measures

Capacidade de 10 L y 250 bolsa em rolo
Recolha/Acesso:  Frontal, cesto metálico, não necessita de chave para 
fechar.

Peso: 26 kg.

Protecção anticorrosiva/Acabamento(s): Cataforesis *, pintura 

eletrostática areada *.

Materiais: Fechadura em zamac, corpo principal em aço - S235jr, cesto em 

aço - S235jr, porta em aço inox AISI 304.

Opcionais: Aço inox AISI 304/316.

* Outras opções sob consulta.
** Inclui kit buchas metálicas e parafusos de fixação.

Dog bin, 10 L capacity and 250 roll bag
Collection/Access: Front access - Metallic basket, do not need key to close.

Weight: 26 kg.

Anticorrosive protection/Finishing: Cataforesis *, electrostatic painting 
sandblasted touch *.

Materials: Lock in zamac, main body in steel - S235jr, door in stainless steel 
AISI 304, basket in steel  S235 jr.

Optional: Stainless steel AISI 304/316.

* Other options on request.
** Includes kit metal sleeve and mounting screws.
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. A iNTOOUT by LACOVALE reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio, 
as características dos seus produtos.

. A iNTOOUT by LACOVALE reserves the right to change, without notice, the charac-
teristics of their products.

iNTOOUT ®
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Fotos de Instalações
Instalacion photos
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