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tools for efficient living



Desenhamos 
para tornar 
mais simples 
e eficiente 
o dia-a-dia 
das pessoas.
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acessórios

cleanstation



5

cozinha

casa de banho

doseadores

91
92
94
95
96
97

81
82
83
84
85
86
87

101
103
104
105

max
com sensor
compact
manual
sabonete líquido
sabonete espuma

steel frame
steel frame compact
compact
suporte para rolo de cozinha
organizadores de gaveta
organizadores e dispensadores
mini balde

suporte de chuveiro
doseadores de parede
piaçaba magnético
limpa vidros
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modelos

modelos

tamanho

tamanho

características

características

dimensões

dimensões

tipo de saco

sku

upc

tipo de saco

sku

upc

Um indivíduo comum toca no seu telemóvel mais de 2500 vezes 
por dia, promovendo assim uma transmissão de germes quase 
contínua.

A nova estação de limpeza da Simplehuman utiliza um câmara 
omni lux™ para desinfetar toda a superfície do seu smartphone, 
matando 99,9% dos germes em apenas 30 segundos.

cleanstation



modelos

modelos

tamanho

tamanho

características

características

dimensões

dimensões

tipo de saco

sku

upc

tipo de saco

sku

upc
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desinfete o seu telefone enquanto lava as mãos 
em apenas 30 segundos a superfície do seu telefone ficará livre 
de germes

leds UV-C omni lux de alta intensidade 
assim que o telefone é colocado na estação de limpeza, os 
leds UV-C projetam no alumínio altamente reflector raios UV, 
garantindo que toda a superfície do dispositivo é abrangida

seguro e sem riscos 
o sistema de fecho da estação de limpeza é assegurado por duas 
portas construídas por uma espuma compósita, que impossibilita 
que a luz UVC se propague para o exterior

dimensões compactas 
compacto e estável o suficiente para caber exatamente onde é 
necessário, sem risco de quedas

qualidade de construção  
construído em aço inoxidável de alta qualidade, apresenta um 
discreto acabamento escovado que se ajusta a qualquer ambiente
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11.4 x 5.0 x 19.2 cm 11.4 x 5.0 x 19.2 cm 11.4 x 5.0 x 19.2 cm

cleanstation

11.4 x 5.0 x 19.2 cm

11.4 cm

5.0 cm

19.2 cm

ST4001ST4000 ST4002 ST4003

8

desenho 
técnico

dimensões

modelos

Aço Inox | Escovado

8-38810-024 90-5

adaptador plugin

compatível com 

equipamentos de

 dimensões até

 165.8 x 84.5 x 13.0 mm

2 anos

Aço Inox | Preto

8-38810-025 05-6

adaptador plugin

compatível com 

equipamentos de

 dimensões até

 165.8 x 84.5 x 13.0 mm

2 anos

Aço Inox | Branco

8-38810-025 06-3

adaptador plugin

compatível com 

equipamentos de

 dimensões até

 165.8 x 84.5 x 13.0 mm

2 anos

Aço Inox | Mate

8-38810-025 40-7

adaptador plugin

compatível com 

equipamentos de

 dimensões até

 165.8 x 84.5 x 13.0 mm

2 anos

material | cor

upc

alimentação

outras características

garantia

características
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Sou do tipo forte
e silencioso

O nosso robusto pedal de aço foi construído para 
resistir a mais de 150.000 utilizações, o equivalente a 
20 utilizações diárias durante 20 anos.

A tampa dos baldes simplehuman incorpora a 
tecnologia lid shox® que controla o seu movimento e 
proporciona um fecho lento e silencioso.
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acabamento
anti-manchas

fecho silencioso
da tampa
A nossa tecnologia lid shox® 
controla o movimento, para 
um fecho suave e silencioso 
da tampa.

uma experiência
mais limpa
Os nossos sacos são feitos 
à medida para se ajustarem 
às diferentes dimensões 
dos baldes. A sua elevada 
resistência proporciona uma 
experiência limpa e as suas 
embalagens arrumam-se 
facilmente.

pedal de aço robusto
O nosso pedal de aço é robusto e foi construído para 
resistir a mais de 150.000 utilizações, o equivalente a 
20 utilizações diárias durante 20 anos.

anos de garantia
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Os baldes com sensor da simplehuman estão equipados com a 
tecnologia touch-free reagindo ao movimento e à voz para uma 
utilização mais cómoda, simples e eficiente.

baldes com 
sensor
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open can, close can ou stay open 
a nossa tecnologia touch-free proporciona                                                                                       
uma rápida reação à voz e ao movimento

sensor de voz 
reconhece a sua voz e abre-se rapidamente

sensor de movimento 
o campo de infravermelhos gerado pelos sensores de movimento 
faz com que uma aproximação da sua mão seja suficiente para 
que a tampa se abra

acabamento anti-manchas e anti-germes 
uma nano película afasta os germes do seu balde, sem 
comprometer o brilho e a ausência de dedadas

eficiência energética 
as 4 pilhas alcalinas tipo AA incluídas asseguram um correto 
funcionamento durante 1 ano

compartimento interior para consumíveis  
guarde aqui os sacos novos para os ter sempre à mão. Assim a 
tarefa de os substituir será rápida e fácil
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capacidade

desenho 
técnico

características

dimensões

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

58 litros

Aço Inox | Escovado 

8-38810-022 28-4

Q

5 anos

adaptador plugin on

6 x AA

47.0 x 33.0 x 63.0 cm

47.0cm

33.0cm

63.0cm

88.0cm

Q

58 litros
(24+34l)

Aço Inox | Escovado 

8-38810-022 33-8

H

5 anos

adaptador plugin on

6 x AA

56.6 x 33.0 x 63.5 cm

56.6cm

33.0cm

63.5cm

89.5cm

H

balde com sensor

45 litros

Aço Inox | Escovado 

8-38810-013 86-2

K

5 anos

4 x AA

39.1 x 32.6 x 64.1 cm

39.1cm

32.6cm

64.1cm

J

90.2cm

ST2031ST2009 ST2036

alimentação
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Os baldes redondos com pedal da simplehuman são já um clássico. 
Com capacidades que variam entre os 3 e os 30 litros, e disponíveis 
em várias cores, adaptam-se na perfeição a qualquer espaço.

Como também sabemos que vão ser submetidos a uma utilização  
intensiva, não nos esquecemos de os dotar de um pedal robusto, 
capaz de suportar 150.000 utilizações. 

baldes com pedal
redondos
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base resistente e anti-derrapante 
em borracha para não escorregar e manter a estabilidade, e 
com discos em nylon para não danificar o chão

perfeito para qualquer espaço 
qualquer que seja o espaço, na casa de banho ou por baixo de uma 
mesa de trabalho, o balde redondo da simplehuman ajustar-se-á 
na perfeição

pedal robusto e resistente 
construído para resistir a mais de 150.000 utilizações o que 
representa mais de 20 utilizações por dia durante 20 anos

acabamento anti-manchas 
mantém o aço inox sempre brilhante e sem dedadas

balde interior removível 
para uma manutenção mais fácil e eficiente

sacos à medida 
dimensionados especificamente para qualquer balde, de modo 
a que não saiam do sítio e fiquem completamente escondidos 
quando se fecha a tampa 

fecho silencioso da tampa 
a tecnologia lid shox® patenteada pela simplehuman, controla o 
movimento da tampa para um fecho silencioso e suave

tampa blocante 
a possibilidade de bloquear a tampa na posição aberta facilita 
as tarefas mais demoradas. Desta forma, por exemplo, torna-se 
muito mais fácil substituir o saco do lixo



desenho 
técnico

dimensões
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material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

características

capacidade

balde com pedal | redondo

3 litros 3 litros

Aço Inox | Escovado 

8-38810-016 36-8

10 anos

17.5 x 22.6 x 24.6 cm 17.5 x 22.6 x 24.6 cm

Aço Inox | Branco

8-38810-014 63-0

10 anos

T T

17.5cm

22.6cm

24.6cm

41.5cm

CW1854CB CW1856CB



19

desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

características

capacidade

Aço Inox Brilhante

8-38810-012 05-6

10 anos

19.3 x 25.4 x 30.7 cm 19.3 x 25.4 x 30.7 cm19.3 x 25.4 x 30.7 cm 19.3 x 25.4 x 30.7 cm

Aço Inox | Rosa Dourado

8-38810-018 63-8

10 anos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-009 84-1

10 anos

Aço Inox | Branco

8-38810-009 85-8

10 anos

4,5 litros 4,5 litros4,5 litros 4,5 litros

A AA A

balde com pedal | redondo

CW1851CB CW1852CB CW1853CB CW2056

19.3cm

25.4cm

30.7cm

48.3cm



desenho 
técnico

dimensões
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material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

características

capacidade

balde com pedal | redondo

6 litros 6 litros

Plástico | Preto

8-38810-005 64-5

5 anos

Plástico | Branco

8-38810-005 63-8

5 anos

20.3 x 27.4 x 30.7 cm 20.3 x 27.4 x 30.7 cm

B B

27.4cm

30.7cm

53.3cm

20.3cm

CW1318CW1319



desenho 
técnico

dimensões
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material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

características

capacidade

Aço Inox | Escovado

8-38810-005 49-2

10 anos

31.5 x 38.4 x 65.0 cm

30 litros

G

31.5cm

38.4cm

65.0cm

92.2cm

balde com pedal | redondo

CW1810
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baldes com pedal
semi redondos

Porque na simplehuman pensamos em tudo, os nossos baldes 
semi redondos com capacidades que variam entre os 6 e os 60 
litros são compactos e encostam totalmente à parede. 

Assim, se o espaço disponível for pouco, nunca irá necessitar de 
abdicar da capacidade de armazenamento que realmente precisa.
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saco sempre no lugar 
graças à abertura bag tuck® o saco, independentemente da sua   
dimensão, estará sempre invisível

recicle! 
o modelo com divisória facilita a separação de lixos e a sua        
reciclagem

pedal robusto e resistente 
construído para resistir a mais de 150.000 utilizações o que        
representa mais de 20 aberturas por dia durante 20 anos

fecho silencioso da tampa 
a tecnologia lid shox® patenteada pela simplehuman controla o  
movimento da tampa para um fecho silencioso e suave

base resistente e anti-derrapante 
em borracha para não escorregar e manter a estabilidade, e com 
discos em nylon para não danificar o chão

acabamento anti-manchas 
mantém o aço inox sempre brilhante e sem dedadas

balde interior removível 
para uma manutenção mais fácil e eficiente

tampa blocante 
a possibilidade de bloquear a tampa na posição aberta facilita 
as tarefas mais demoradas. Assim, por exemplo, torna-se muito 
mais fácil substituir o saco do lixo
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desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

características

capacidade

10 litros 10 litros6 litros 6 litros

Aço Inox | Escovado 

8-38810-006 98-7

10 anos

Aço Inox | Branco

8-38810-009 55-1

C

10 anos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-016 34-4

L

10 anos

Aço Inox | Branco

8-38810-016 35-1

L

10 anos

28.4 x 26.9 x 44.5 cm 28.4 x 26.9 x 44.5 cm22.6 x 23.6 x 34.5 cm 22.6 x 23.6 x 34.5 cm

C CB B

22.6cm

23.6cm

34.5cm

50.8cm

28.4cm

26.9cm

44.5cm

66.0cm

balde com pedal | semi redondo

CW1835CBCW1834CB CW1833 CW1867



desenho 
técnico

dimensões
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material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

características

capacidade
60 litros45 litros

Aço Inox | Escovado 

8-38810-018 53-9

10 anos

Aço Inox | Escovado

8-38810-018 52-2

10 anos

41.7 x 45.5 x 67.0 cm36.0 x 40.0 x 67.0 cm

PJ

45.5cm40.0cm

41.7cm36.0cm

67.0cm67.0cm

97.0cm95.0cm

balde com pedal | semi redondo

CW2030 CW2029
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capacidade

desenho 
técnico

características

dimensões

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

Plástico | Preto

8-38810-011 13-4

K

5 anos

Plástico | Branco

8-38810-011 14-1

K

5 anos

Plástico | Cinza

8-38810-011 15-8

K

5 anos

50 litros 50 litros 50 litros

48.0 x 35.5 x 67.3 cm 48.0 x 35.5 x 67.3 cm 48.0 x 35.5 x 67.3 cm

48.0cm

35.5cm

67.3cm

97.8cm

P P P

balde com pedal | semi redondo

CW1355 CW1356 CW1357
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baldes com pedal 
retangulares

Os mais recentes baldes com pedal retangulares da simplehuman 
são elegantes e foram pensados para tornar ainda mais simples a 
tarefa de cuidar dos resíduos. 

O seu compartimento para armazenar os sacos do lixo facilita não 
só o seu armazenamento, como também a sua substituição sempre 
que necessário.
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compartimento interior para recargas 
guarde aqui os sacos novos para os ter sempre à mão. Assim a 
tarefa de os substituir será rápida e fácil

limpo e seguro 
o aro em aço inox à volta da tampa levanta-se para uma troca 
de sacos rápida, e quando colocado mantém o saco seguro e no 
sítio certo

sem balde interior 
a ausência de um balde interior significa um incremento de 25% 
de capacidade

pedal robusto, resistente e extra-largo 
de dimensões generosas foi construído para resistir a mais de 
150.000 utilizações o que representa mais de 20 aberturas por dia 
durante 20 anos

fecho silencioso da tampa 
a tecnologia lid shox® patenteada pela simplehuman controla o 
movimento da tampa para um fecho silencioso e suave

tampa blocante 
a possibilidade de bloquear a tampa na posição aberta facilita 
as tarefas mais demoradas. Assim, por exemplo, torna-se muito 
mais fácil substituir o saco do lixo

dobradiça interior 
permite a colocação do balde mais próximo da parede 
economizando espaço

base resistente e anti-derrapante 
em borracha para não escorregar e manter a estabilidade, e com 
discos em nylon para não danificar o chão

acabamento anti-manchas 
mantém o aço inox sempre brilhante e sem dedadas
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desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

características

capacidade

Aço Inox | Escovado

8-38810-017 80-8

10 anos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-017 81-5

10 anos

Aço Inox | Branco

8-38810-018 14-0

10 anos

47.0 x 35.8 x 65.5 cm40.5 x 33.8 x 65.5 cm 40.5 x 33.8 x 65.5 cm

55 litros45 litros 45 litros

M M Q

58 litros
(24+34l)

Aço Inox | Escovado 

8-38810-018 12-6

10 anos

56.0 x 36.0 x 65.5 cm

H

47.0cm

35.8cm

65.5cm

91.5cm

56.0cm

36.0cm

65.5cm

91.5cm

balde com pedal | retangular

CW2025CW2027CW2024 CW2023

40.5cm

33.8cm

65.5cm

91.5cm
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capacidade

desenho 
técnico

características

dimensões

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

balde com pedal | retangular

45 litros 45 litros 45 litros

Plástico | Preto

8-38810-017 46-4

5 anos

Plástico | Cinza

8-38810-017 47-1

5 anos

Plástico | Branco

8-38810-017 48-8

5 anos

47.0 x 32.0 x 63.5 cm 47.0 x 32.0 x 63.5 cm 47.0 x 32.0 x 63.5 cm

32.0cm

63.5cm

88.5cm

47.0cm

K K K

CW1385 CW1387CW1386
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desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

características

capacidade
46 litros
(30+16l)

Aço Inox | Escovado 

8-38810-006 82-6

10 anos

50.3 x 32.5 x 65.3 cm

V

30 litros

Aço Inox | Escovado 

8-38810-024 64-6

10 anos

34.0 x 31.8 x 65.3 cm

H H

34.0cm

31.8cm

65.3cm

88.4cm

50.3cm

32.5cm

65.3cm

88.2cm

balde com pedal | retangular

50 litros

Aço Inox | Escovado 

8-38810-005 55-3

10 anos

50.3 x 32.5 x 65.3 cm

Q

50.3cm

32.5cm

65.3cm

89.2cm

CW1816CW1832DC

38 litros

Aço Inox | Escovado 

8-38810-005 53-9

10 anos

40.1 x 31.8 x 65.3 cm

J

40.1cm

31.8cm

65.3cm

88.4cm

CW1814 CW1830



desenho 
técnico

dimensões
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material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

características

capacidade

balde com pedal | retangular

Plástico | Preto

8-38810-015 28-6

K

5 anos

45 litros

40.5 x 35.0 x 64.0 cm

40.5cm

35.0cm

64.0cm

93.5cm

K

CW1371
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baldes com pedal
butterfly

O nosso balde com pedal butterfly apresenta uma forma única e uma 
tampa com um desenho inovador que ao abrir a partir do centro 
permite a sua utilização em espaços estreitos e de altura reduzida.

O seu robusto pedal em aço e o fecho de tampa silencioso asseguram 
uma utilização intensiva e cómoda por vários anos.
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tampa butterfly 
com abertura a partir do centro permite um ganho significativo 
de espaço em altura podendo ser colocado sob bancadas menos 
altas ou dentro de armários mais pequenos

recicle! 
o modelo com divisória facilita a separação de lixos e a sua             
reciclagem

pedal robusto e resistente 
construído para resistir a mais de 150.000 utilizações o que       
representa mais de 20 aberturas por dia durante 20 anos

fecho silencioso da tampa 
a tecnologia lid shox® patenteada pela simplehuman, controla o 
movimento da tampa para um fecho silencioso e suave

tampa blocante 
a possibilidade de bloquear a tampa na posição aberta facilita 
as tarefas mais demoradas. Assim, por exemplo, torna-se muito 
mais fácil substituir o saco do lixo

posição de descanso 
levante ligeiramente o balde interior, incline-o para si e ponha         
o balde no descanso. A tarefa de substituir o saco será simples 
e fácil

acabamento anti-manchas 
mantém o aço inox sempre brilhante e sem dedadas
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desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

características

capacidade

balde com pedal | butterfly 

 

30 litros

Aço Inox | Escovado 

8-38810-005 68-3

H

10 anos

26.4 x 44.7 x 66.0 cm

H

77.5cm

66.0cm

44.7cm

26.4cm

CW1824

45 litros

Aço Inox | Escovado 

8-38810-015 36-1

K

10 anos

26.4 x 59.2 x 66.0 cm

K

26.4cm

66.0cm

77.5cm

59.2cm

CW1897

18 litros

Aço Inox | Escovado 

8-38810-021 02-7

L

10 anos

19.6 x 39.7 x 55.3 cm

L

62.5cm

39.7cm

19.6cm

55.3cm

CW2058

10 litros

Aço Inox | Escovado 

8-38810-016 66-5

R

10 anos

19.8 x 39.7 x 34.7 cm

R

43.0cm

39.7cm

19.8cm

34.7cm

CW1899



desenho 
técnico

dimensões
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material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

características

capacidade
40 litros 
(20+20l)

Aço Inox | Escovado 

8-38810-015 63-7

10 anos

26.4 x 59.2 x 66.0 cm

D

59.2cm

26.4cm

66.0cm

77.5cm

balde com pedal | butterfly 

 

CW2017
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baldes com pedal
slim 

Se a ideia é ocupar um espaço estreito então o balde slim 
da simplehuman é a solução. A sua forma elegante permite 
rentabilizar a largura ao máximo.

O anel amovível de aço inox em volta da tampa permite uma troca 
de sacos mais rápida bem como o seu posicionamento adequado. 
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slim e elegante 
estreito para aproveitar ao máximo o espaço disponível

limpo e seguro 
o aro aço inox em volta da tampa levanta-se para uma troca de 
sacos rápida, e quando em baixo mantém o saco seguro e no sítio 
certo

pedal robusto e resistente 
construído para resistir a mais de 150.000 utilizações o que       
representa mais de 20 aberturas por dia durante 20 anos

base resistente e anti-derrapante 
em borracha para não escorregar e manter a estabilidade, e com 
discos em nylon para não danificar o chão

fecho silencioso da tampa 
a tecnologia lid shox® patenteada pela simplehuman, controla o 
movimento da tampa para um fecho silencioso e suave

acabamento anti-manchas 
mantém o aço inox sempre brilhante e sem dedada



desenho 
técnico

dimensões
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material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

características

capacidade

#

45 litros 45 litros

Aço Inox | Escovado 

8-38810-020 05-1

K

10 anos

Aço Inox | Branco

8-38810-021 47-8

C

10 anos

25.9 x 54.5 x 62.1 cm 25.9 x 54.5 x 62.1 cm

N N

balde com pedal | slim

25.9cm

54.5cm

62.1cm

105cm

CW2069 CW2044
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desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

características

capacidade

balde com pedal | slim

40 litros 40 litros 40 litros

Plástico | Preto

8-38810-022 82-6

5 anos

Plástico | Branco

8-38810-023 63-2

5 anos

Plástico | Cinza

8-38810-022 83-3

5 anos

26.0 x 51.0 x 62.6 cm 26.0 x 51.0 x 62.6 cm 26.0 x 51.0 x 62.6 cm

51.0cm

62.6cm

107cm

26.0cm

K K K

CW1392CW1390 CW1391
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capacidade

desenho 
técnico

características

dimensões

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

balde de pedal slim

10 litros 10 litros

Plástico | Preto

8-38810-007 37-3

R

5 anos

Plástico | Branco

8-38810-007 70-0

R

5 anos

19.6 x 33.0 x 34.3 cm 19.6 x 33.0 x 34.3 cm

RR

33.0cm

34.3cm

63.5cm

19.6cm

CW1332CW1329
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desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

características

capacidade

Plástico | Preto

8-38810-012 76-6

Q

5 anos

Plástico | Preto

8-38810-008 54-7

R

5 anos

25 litros 40 litros 40 litros 40 litros

Plástico | Branco

8-38810-012 79-7

K

5 anos

Plástico | Cinza

8-38810-012 82-7

5 anos

24.5 x 42.0 x 56.5 cm 26.0 x 49.0 x 64.0 cm 26.0 x 49.0 x 64.0 cm 26.0 x 49.0 x 64.0 cm

26.0cm24.5cm

49.0cm42.0cm

64.0cm56.5cm

J

107.4cm
94.7cm

K K K

balde com pedal | slim

CW1343 CW1362CW1361 CW1363
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capacidade

desenho 
técnico

características

dimensões

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-006 26-0

5 anos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-016 62-7

10 anos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-016 50-4

5 anos

15.8 x 28.8 x 33.1 cm 16.8 x 39.0 x 35.2 cm 16.8 x 39.0 x 35.2 cm

10 litros 10 litros 10 litros

R R R

28.8cm

15.8cm

33.1cm

balde com pedal | profile

CW1898CBCW1225 CW1180CB

16.8cm

39.0cm

35.2cm



desenho 
técnico

dimensões

45

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

características

capacidade

Aço Inox | Escovado 

8-38810-016 68-9

5 anos

22.0 x 42.5 x 38.7 cm

20 litros 
(10+10l)

C

42.5cm

22.0cm

38.7cm

balde com separação | profile

CW1470
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baldes 
touch-bar

A abertura dos nossos baldes touch-bar é simples: um leve 
pressionar da barra com o cotovelo, com a anca ou com o joelho e 
já está!

Assim, se estiver com as mãos ocupadas, a acessibilidade ao balde 
jamais ficará comprometida.
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touch-bar 
para uma abertura mais cómoda no caso de estar com as mãos 
ocupadas, bastará um leve toque na barra com o joelho, cotovelo 
ou anca e a tampa abre

dobradiça interior 
permite a colocação do balde mais próximo da parede,            
economizando espaço

Fecho silencioso da tampa 
a tecnologia lid shox® patenteada pela simplehuman, controla o 
movimento da tampa para um fecho silencioso e suave

tampa blocante  
a possibilidade de bloquear a tampa na posição aberta facilita 
as tarefas mais demoradas. Assim, por exemplo, torna-se muito 
mais fácil substituir o saco do lixo

base resistente e anti-derrapante 
em borracha para não escorregar e manter a estabilidade, e com 
discos em nylon para não danificar o chão

posição de descanso 
levante ligeiramente o balde interior, incline-o para si e ponha   
o balde no descanso. Assim, a tarefa de substituição do saco        
torna-se simples e fácil

acabamento anti-manchas 
mantém o Aço Inox sempre brilhante e sem dedadas

recicle! 
o modelo com divisória, facilita a separação de lixos e a sua       
reciclagem

slim 
estreito para aproveitar ao máximo o espaço disponível
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desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

características

capacidade

Aço Inox | Escovado

8-38810-015 83-5

10 anos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-015 59-0

10 anos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-015 58-3

10 anos

Aço Inox | Escovado

8-38810-015 60-6

10 anos

33.9 x 28.9 x 71.0 cm 39.9 x 29.0 x 71.0 cm 26.0 x 43.0 x 71.0 cm 50.0 x 29.0 x 71.0 cm

30 litros 40 litros 40 litros 48 litros
(24+24l)

33.9cm 39.9cm 50.0cm26.0cm

28.9cm 29.0cm 29.0cm43.0cm

71.0cm 71.0cm 71.0cm
71.0cm

H

92.7cm 92.7cm 92.7cm105.4cm

M M G

balde touch-bar

CW2014 CW2018CW2015 CW2016
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capacidade

desenho 
técnico

características

dimensões

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

balde tampa oscilante

Plástico | Preto

8-38810-007 57-1

5 anos

Plástico | Preto

8-38810-007 54-0

5 anos

Plástico Cinzento

8-38810-007 56-4

5 anos

30.5 x 37.8 x 70.6 cm 31.8 x 41.4 x 83.3 cm 31.8 x 41.4 x 83.3 cm

40 litros 60 litros 60 litros

M Q Q

30.5cm

37.8cm

70.6cm

CW1336 CW1335CW1333

31.8cm

41.4cm

83.3cm
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baldes
para espaços
comerciais

Com tampa oscilante ou simplesmente abertos, os baldes de alta 
capacidade da simplehuman para espaços com grande tráfego 
serão sempre a melhor solução para restaurantes, hotéis, centros 
comerciais ou escritórios.

A sua construção resistente e o seu design de linhas simples fazem 
destes baldes o acessório ideal para armazenar os resíduos do seu 
negócio.



51

ideal para espaços comerciais 
de grande capacidade e sem tampa é perfeito para pequenos  
negócios, como restaurantes ou cafés, ou para grandes espaços 
como centros comerciais

pegas laterais 
integradas para que a movimentação destes baldes e torne         
uma tarefa mais facilitada. Basta segurar as pegas laterais para 
mover o balde

base resistente e anti-derrapante 
em borracha para não escorregar e manter a estabilidade, e com 
discos em nylon para não danificar o chão

compatível com ada 
permite a utilização por pessoas com dificuldades de acessibilidade

fácil abertura 
o aro sai facilmente para facilitar a troca de sacos

abertura extra larga 
para facilitar o depósito de maior quantidade de resíduos e de      
objectos mais volumosos

recicle! 
os modelos com divisória, facilitam a separação de lixos e a sua 
reciclagem

slim 
estreito para aproveitar ao máximo o espaço disponível

tampa oscilante equilibrada 
a solução adequada para manter os resíduos fora de vista
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desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

características

capacidade

Aço Inox | Escovado

8-38810-000 75-6

10 anos

40.9 x 40.1 x 75.7 cm

60 litros

P

Aço Inox | Escovado 

8-38810-013 45-9

10 anos

47.0 x 33.3 x 75.9 cm

60 litros

P

47.0cm

75.9cm

33.3cm 19.1cm 22.9cm

40.9cm

40.1cm

75.7cm

CW1468 CW1407

Aço Inox | Escovado

8-38810-007 57-1

10 anos

45.1 x 45.1 x 76.1 cm

80 litros

X

26.7cm

45.1cm

45.1cm

76.1cm

CW1469

Aço Inox | Escovado

8-38810-013 45-9

10 anos

27.2 x 46.3 x 69.5 cm

50 litros

P

27.2cm

35.6cm46.3cm

69.5cm

CW1467

balde open top



desenho 
técnico

dimensões

53

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

características

capacidade

Aço Inox | Escovado  

8-38810-001 95-1

10 anos

37.6 x 37.6 x 74.2 cm

55 litros

P

37.6cm

37.6cm

74.2cm

37.6cm

37.6cm

74.2cm

CW1442

balde de tampa oscilante | redondobalde com tampa oscilante
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capacidade

desenho 
técnico

características

dimensões

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-016 49-8

5 anos

29.7 x 22.0 x 36.3

10 litros

29.7cm

22.0cm

36.3cm

R

balde de encastrar

CW1643
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56

baldes para
alimentos de 
animais
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capacidade

desenho 
técnico

características

dimensões

material | cor

upc

tipo de saco

garantia

modelos

balde para alimentação animal

35 litros30 litros25 litros

Aço Inox | Escovado 

8-38810-014 62-3

26.4 x 46.1 x 69.5 cm26.4 x 46.1 x 59.0 cm26.4 x 46.1 x 49.3 cm

Aço Inox | Escovado 

8-38810-011 61-5

Aço Inox | Escovado 

8-38810-011 62-2

26.4cm26.4cm26.4cm

46.1cm46.1cm46.1cm

69.5cm
59.0cm49.3cm

CW1886 CW1889CW1887



acessórios para baldes

suporte com
filtro

pack 2 filtros

PVC | Preto

8-38810-015 67-5

Carvão Activo

8-38810-011 67-7

12.1 x 2.7 x 9.6 cm 10.8 x 1.2 x 8.0 cm

KT1165 KT1137

dimensões

material | cor

upc

modelos

características

58



acessórios para baldes

luva de limpeza
microfibra

recipiente 
para lixo

PVC | Preto

8-38810-012 72-8

Microfibra | Cinzento

8-38810-02 23-1

Aço Inox | Escovado

8-38810-024 29-5

4.7 x 9.0 x 12.0 cm14.0 x 1.5 x 24.6 cm 14.5 x 24.5 x 21.5 cm

adaptador 
Internacional e
para Reino 
Unido

KT1008 CW1645 ST2003

dimensões

material | cor

upc

modelos

características

59
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sacos

Os sacos de lixo da simplehuman foram desenvolvidos 
para se adaptarem na perfeição a qualquer balde da nossa 
marca independentemente da sua forma ou capacidade.

Resistentes graças às costuras duplas, proporcionam uma 
utilização segura e simples sem risco de derrame de lixo.
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saco adaptado 
os nossos sacos são feitos à medida dos baldes de modo a 
que não escorreguem e o saco fique totalmente escondido 
quando se fecha a tampa

costura dupla e resistente 
de plástico extra resistente e com costuras duplas previnem 
rasgões e derrames

pegas de fio 
fácil de levantar, atar e transportar

um de cada vez 
a abertura da embalagem dispensadora torna fácil retirar um 
saco de cada vez
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modelos

modelos

tamanho

tamanho

características

características

dimensões

dimensões

tipo de saco

sku

upc

tipo de saco

sku

upc

A B
3 x pack 20 
60 T

3 x pack 20 
60 T

29.0 x N/A x 40.0 cm 32.0 x N/A x 40.0 cm

standard

CW0250

8-38810-017 51-8

standard

CW0251

8-38810-017 51-8

4,5 litros 6 litros

C

3 x pack 20 
60 T

37.0 x N/A x 51.0 cm

standard

CW0252

8-38810-017 51-8

10-12 litros

saco do lixo | packs 

EL
3 x pack 20 3 x pack 20 

60T

41.9 x N/A x 61.0 47.5 x N/A x 51.0 cm

standard

CW0407

8-38810-021 13-3

standard

CW0255

8-38810-017 76-1

18 litros 20 litros

V
3 x pack 20 
60 T

37.5 x N/A x 71.0 cm

standard

CW0269

8-38810-017 68-6

16-18 litros

D D
3 x pack 20 
60T

40.2 x N/A x 71.0 cm 40.2 x N/A x 71.0 cm

standard

CW0254

8-38810-017 52-5

standard

CW0278

8-38810-018 37-9

20 litros 20 litros

3 x pack 20 
60 T 
transparente

R
pack 20 
60 T

42.1 x N/A x 45.5 cm

standard

CW0253

8-38810-017 61-7

10 litros

V
3 x pack 20 
60 T 

37.5 x N/A x 71.0 cm

standard

CW0277

8-38810-018 36-2

16-18 litros

transparente



modelos

modelos

tamanho

tamanho

características

características

dimensões

dimensões

tipo de saco

sku

upc

tipo de saco

sku

upc

63

saco do lixo | packs 

G
3 x pack 20 
60 T

45.0 x N/A x 71.0 cm

standard

CW0257

8-38810-017 53-2

30 litros

H
3 x pack 20 
60 T

47.0 x N/A x 71.0 cm

standard

CW0258

8-38810-017 54-9

30 - 35 litros

H

47.0 x N/A x 71.0 cm

standard

CW0286

8-38810-018 38-6

30 - 35 litros

3 x pack 20 
60 T 
transparente

J
3 x pack 20 
60 T

53.5 x N/A x 71.0 cm

standard

CW0259

8-38810-017 55-6

30 - 40 litros

M
3 x pack 20 
60 T

53.5 x N/A x 78.0 cm

standard

CW0261

8-38810-017 57-0

45 litros

N
3 x pack 20 
60 T

58.0 x N/A x 80.0 cm

standard

CW0262

8-38810-017 58-7

45-50 litros

P

60.0 x N/A x 80.0 cm

standard

CW0263

8-38810-017 59-4

50-60 litros

3 x pack 20 
60 T 
transparente

Q
3 x pack 20 
60 T

64.0 x N/A x 83.0 cm

standard

CW0264

8-38810-017 60-0

50-65 litros

K
3 x pack 20 
60 T

62.0 x N/A x 71.0 cm

standard

CW0260

8-38810-017 56-3

35-45 litros

F
3 x pack 20 
60 T

53.5 x N/A x 51.0 cm

standard

CW0256

8-38810-017 77-8

25 litros
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modelos

modelos

tamanho

tamanho

características

características

dimensões

dimensões

tipo de saco

sku

upc

tipo de saco

sku

upc

saco do lixo | packs

X Y
3 x pack 20 3 x pack 20 

60 T

66.0 x N/A x 88.0 cm 72.8 x N/A x 98.8 cm

standard

CW0272

8-38810-017 71-6

standard

CW0404

8-38810-020 46-4

80 litros 115 litros

U
3 x pack 20 
60 T

67.5 x N/A x 76.0 cm

standard

CW0265

8-38810-017 62-4

55 litros



modelos

modelos

tamanho

tamanho

características

características

dimensões

dimensões

tipo de saco

sku

upc

tipo de saco

sku

upc
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sinalética | marcadores magnéticos

lixo reciclagem mista alumínio plásticos

papel vidro compostagem risco biológico

SKU # KT1170

SKU # KT1174

SKU # KT1171

SKU # KT1175

SKU # KT1172

SKU #  KT1176

SKU # KT1173

SKU # KT1177
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espelhos com sensor

Os espelhos simplehuman com iluminação led e com a tecnologia 
tru-lux proporcionam um espectro luminoso semelhante ao da luz 
natural.

Assim, a imagem que vê refletida no espelho será a mesma que irá 
apresentar na rua, quando se desloca para o trabalho ou quando 
passeia pelo jardim.
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tecnologia tru-lux 
com 800 lux de intensidade luminosa e um índice de reprodução 
de cores de 90, esta tecnologia utilizada nos espelhos 
simplehuman proporciona uma iluminação muito próxima da luz 
natural
sensor on/off 
ilumina-se automaticamente assim que o seu rosto se aproxima 
do espelho, e apaga-se assim que se afasta não sendo necessário 
o uso de interruptor
não necessita de trocar lâmpadas 
testes em laboratório demonstraram que os nossos led, mesmo 
após 40.000 horas de utilização, permanecem como novos. Na 
prática é o mesmo que estarem ligados 1 hora por dia durante 
mais de 100 anos
ampliação até 10x 
um detalhe excecional de todo o rosto, graças aos múltiplos 
níveis de ampliação, é o que pode esperar ao utilizar um espelho 
simplehuman. Para além disto, a curvatura do espelho elimina 
qualquer distorção
alta reflexão 
o vidro da mais alta qualidade revestido por alumínio da máxima 
pureza que utilizamos nos nossos espelhos, garante uma maior 
refletividade e claridade
sem fios  
recarregável por usb liberta espaço na sua casa de banho, 
bancada ou toucador. A autonomia média com uma carga atinge 
as 5 semanas
luminosidade ajustável 
com apenas um suave toque, controle rapidamente e de uma 
forma intuitiva uma faixa contínua de brilho que vai dos 100 aos 
800 lux
braço telescópico   
o braço robusto de aço inoxidável proporciona um ajuste da altura 
ou da profundidade, suave e sem esforço
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mais brilhante, mais nítido
cores naturais

A tecnologia tru-lux desenvolvida 
pela simplehuman, potencia o efeito 
da iluminação led produzindo uma 
luminosidade semelhante à luz do 
dia.

Qualquer que seja a circunstância, se 
parecer bem à luz natural a sua 
imagem será perfeita.
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modelos

desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

ampliação

alimentação

outras características

diametro

garantia

características

espelho com sensor | trio max

Aço Inox | Escovado

8-38810-021 65-2

1x | 5x | 10x 

adaptador plugin

dual light

touch control

25cm

5 anos

28.7 x 15.2 x 43.1 cm

15.2cm

28.7cm

43.1cm

ST3050
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modelos

desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

ampliação

alimentação

outras características

diametro

garantia

características
Aço Inox | Escovado 

8-38810-020 78-5

1x | 5x | 10x

bateria integrada 

recarregável via usb

dual light

touch control

20 cm

5 anos

Aço Inox | Rosa Dourado

8-38810-021 65-2

1x | 5x | 10x

bateria integrada 

recarregável via usb

dual light

touch control

20 cm

5 anos

Aço Inox | Branco

8-38810-022 01-7

1x | 5x | 10x

bateria integrada 

recarregável via usb

dual light

touch control

20 cm

5 anos

23.2 x 13.5 x 39.5 cm 23.2 x 13.5 x 39.5 cm 23.2 x 13.5 x 39.5 cm

13.5cm

23.2cm

39.5cm

espelho com sensor | trio

ST3034ST3024 ST3038
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modelos

desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

ampliação

alimentação

outras características

diametro

garantia

características

espelho com sensor 

Aço Inox | Escovado 

8-38810-024 19-6

5x

bateria integrada 

recarregável via usb

dual light

touch control

20 cm

5 anos

Aço Inox | Rosa Dourado

8-38810-024 20-2

5x

bateria integrada 

recarregável via usb

dual light

touch control

20 cm

5 anos

Aço Inox | Branco

8-38810-024 21-9

5x

bateria integrada 

recarregável via usb

dual light

touch control

20 cm

5 anos

Aço Inox | Rosa

8-38810-021 56-0

5x

bateria integrada 

recarregável via usb

touch control

20 cm

5 anos

23.0 x 12.0 x 38.4 | 46.0 cm 23.0 x 12.0 x 38.4 | 46.0 cm 23.0 x 12.0 x 38.4 | 46.0 cm 23.0 x 12.0 x 38.4 | 46.0 cm

12.0cm

23.0cm

46.0cm 38.4cm

ST3052 ST3054ST3053 ST3029
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modelos

desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

ampliação

alimentação

outras características

diametro

garantia

características
Aço Inox | Escovado

8-38810-021 74-4

5x

adaptador plugin

base multiusos

20 cm

5 anos

38.1 x 15.0 x 23.1 cm

espelho com sensor | SE

15.0cm

23.1cm

38.1cm

ST3036
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modelos

desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

ampliação

alimentação

outras características

diametro

garantia

características
Aço Inox | Escovado 

8-38810-016 53-5

10x

bateria integrada 

recarregável via usb

dobrável

com bolsa de transporte

12 cm

5 anos

Aço Inox | Rosa Dourado

8-38810-018 75-1

10x

bateria integrada 

recarregável via usb

dobrável

com bolsa de transporte

12 cm

5 anos

26.5 x 3.5 x 23.0 cm 26.5 x 3.5 x 23.0 cm

espelho com sensor | mini

11.5cm

29.8cm23.0cm

14.5cm

26.5cm

3.5cm

ST3010ST3004
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modelos

desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

ampliação

alimentação

outras características

diametro

garantia

características

espelho com sensor | fixação à parede

Aço Inox | Escovado

8-38810-015 78-1

5x

bateria integrada 

recarregável via usb

*com ligação elétrica

20 cm

5 anos

Aço Inox Brilhante

8-38810-020 50-1

5x

bateria integrada 

recarregável via usb

*com ligação elétrica

20 cm

5 anos

Aço Inox | Rosa Dourado

8-38810-020 72-3

5x

bateria integrada 

recarregável via usb

*com ligação elétrica

20 cm

5 anos

35.0 x 8.0 x 23.0 cm 35.0 x 8.0 x 23.0 cm 35.0 x 8.0 x 23.0 cm

35.0cm

40.6cm

8.0cm

23.0cm

28.0cm

34.2cm

ST3015 | ST3016*ST3002 | ST3003* ST3018 | ST3021*
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modelos

desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

ampliação

alimentação

outras características

diametro

garantia

características

espelho com sensor | fixação à parede

Aço Inox | Dourado

8-38810-021 62-1

5x

bateria integrada 

recarregável via usb

20 cm

5 anos

Aço Inox | Bronze Escuro

8-38810-020 74-7

5x

bateria integrada 

recarregável via usb

*com ligação elétrica

20 cm

5 anos

35.0 x 8.0 x 23.0 cm35.0 x 8.0 x 23.0 cm

35.0cm

40.6cm

8.0cm

23.0cm

28.0cm

34.2cm

ST3020 | ST3023* ST3032
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modelos

modelos

sku

sku

dimensões

dimensões

material | cor

upc

ampliação

alimentação

outras características

diametro do espelho

garantia

material | cor

upc

ampliação

alimentação

outras características

diametro do espelho

garantia

Aço Inox | Escovado 

8-38810-022 51-2

3x

bateria integrada 

recarregável via usb

10 cm

5 anos

Aço Inox | Branco

8-38810-022 54-3

3x

bateria integrada 

recarregável via usb

10 cm

5 anos

Aço Inox | Rosa Dourado

8-38810-022 51-2

3x

bateria integrada 

recarregável via usb

10 cm

5 anos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-022 51-2

10x

bateria integrada 

recarregável via usb

10 cm

5 anos

Aço Inox | Preto

8-38810-022 53-6

3x

bateria integrada 

recarregável via usb

10 cm

5 anos

Aço Inox | Rosa Dourado

8-38810-022 53-6

10x

bateria integrada 

recarregável via usb

10 cm

5 anos

10.4 x N/A x 1.1 cm 10.4 x N/A x 1.1 cm10.4 x N/A x 1.1 cm

10.4 x N/A x 1.1 cm

10.4 x N/A x 1.1 cm

10.4 x N/A x 1.1 cm

espelho com sensor | compact

ST3040 ST3042ST3039

ST3045 ST3046

ST3041
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modelos

modelos

sku

sku

dimensões

dimensões

material | cor

upc

diametro 

material | cor

upc

diametro 

Castanha | Pele Vegan

8-38810-022 62-8

12.5 cm

-

Vermelha | Pele Vegan

8-38810-022 65-9

12.5 cm

Preta | Pele Vegan

8-38810-022 63-5

12.5 cm

-

Rosa | Pele Vegan

8-38810-022 66-6

12.5 cm

Branca | Pele Vegan

8-38810-022 64-2

12.5 cm

-

Iridescente | Pele Vegan

8-38810-022 67-3

12.5 cm

-

12.5 x N/A x 1.1 cm

12.5 x N/A x 1.1 cm

12.5 x N/A x 1.1 cm

12.5 x N/A x 1.1 cm

12.5 x N/A x 1.1 cm 12.5 x N/A x 1.1 cm

bolsa para espenho compact

ST9002 ST9006ST9001

ST9004 ST9005

ST9003
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escorredores

Os escorredores da simplehuman foram desenvolvidos para 
se adaptarem na perfeição ao espaço disponível na cozinha, de 
modo a que possam ser colocados onde for mais conveniente.

Os sistemas de drenagem de água que integram permitem que 
o fluxo de água em excesso não se acumule e seja direcionado 
para o lava loiça. Assim, está garantida uma assinalável eficiência 
de secagem.
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design e funcionalidade 
os escorredores de loiça da simplehuman foram desenhados 
para garantir a máxima funcionalidade. O seu design, cuidado e 
elaborado, permite integrá-los em diferentes ambientes e estilos 
de cozinha

o seu espaço, o nosso escorredor 
os nossos escorredores estão disponíveis em vários modelos e 
com várias dimensões. Assim, qualquer que seja o espaço que 
tem disponível, a sua loiça ficará sempre seca e organizada

calha giratória 
para drenar a água diretamente para o lava loiça, 
independentemente deste estar à esquerda ou à direita do 
escorredor

fácil de limpar 
o suporte para os utensílios e a estrutura podem ser lavados no 
tabuleiro superior da máquina de lavar loiça. As restantes peças 
devem ser lavadas em água morna e com detergente

suporte para utensílios 
inúmeras divisórias mantêm os utensílios organizados e bem 
acomodados. O suporte removível para facas, em bambu, 
mantém em segurança estes objectos cortantes

suporte para copos de vinho 
para além dos copos com forma mais básica, acomoda facilmente 
até quatro copos de pé alto normalmente utilizados para servir 
vinho

bandeja extensível 
um tabuleiro extensível, na parte inferior do escorredor, impede 
que os pingos de água sujem a sua bancada

materiais anti-ferrugem 
para que a sua vida útil se prolongue ao máximo, são construídos 
com materiais resistentes, que não enferrujam e não perdem a 
cor
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lave, eu seco!
Os nossos escorredores de loiça têm 
um sistema de drenagem inovador 
que mantém a água a escorrer para 
o pio da banca proporcionando uma 
secagem eficaz.
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desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

garantia

modelos

características

escorredor | steel frame 

Aço Inox Escovado

Plástico Preto

8-38810-020 90-7

5 anos

Aço Inox Escovado

Plástico Branco

8-38810-025 07-0

5 anos

56.6 x 51.4x 29.2 cm 56.6 x 51.4x 29.2 cm

51.4cm

56.6cm

29.2cm

26.7cm

1.0cm

34.0cm

18.5cm

KT1181 KT1190
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desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

garantia

modelos

características

escorredor | steel frame compact

Aço Inox Escovado

Plástico Preto

8-38810-024 32-5

5 anos

Aço Inox Escovado

Plástico Branco

8-38810-025 16-2

5 anos

38.0 x 51.4x 19.0 cm 38.0 x 51.4x 19.0 cm

51.4cm

38.0cm

19.0cm

1.0cm

30.5cm

KT1184DC KT1191DC
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escorredor | compact

Aço Inox Escovado

Plástico Branco

8-38810-008 58-5

5 anos

Aço Inox Escovado

Plástico Preto

8-38810-008 71-4

5 anos

Aço Inox Escovado

Plástico Cinza

8-38810-008 72-1

5 anos

32.8 x 37.0 x 17.2 cm 32.8 x 37.0 x 17.2 cm 32.8 x 37.0 x 17.2 cm

KT1104 KT1106KT1105

Aço Inox Escovado

8-38810-010 90-8

5 anos

32.8 x 36.8 x 18.0 cm

36.8cm

32.8cm

18.0cm

0.5cm

KT1130

desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

garantia

modelos

características

37.0cm

32.8cm

17.2cm

1.2cm
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desenho 
técnico

dimensões

material | cor

upc

outras características

garantia

Aço Inox | Escovado 

8-38810-002 93-4

de parede

rolo até 28cm

5 anos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-015 49-1

de balcão

rolo até 23cm

5 anos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-006 25-3

de parede

rolo até 23cm

5 anos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-015 48-4

de balcão

rolo até 28cm

5 anos

33.3 x 7.6 x 12.5 cm 31.5 x 20.8 x 18.8 cm28.2 x 7.6 x 12.5 cm 36.3 x 20.8 x 18.8 cm

28.2cm

7.6cm

12.5cm

33.3cm

7.6cm

12.5cm

20.8cm

18.8cm

31.3cm

20.8cm

18.8cm

36.3cm

suporte para rolo de cozinha

modelos

características

KT1086 KT1162KT1024 KT1161
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desenho 
técnico

características

dimensões

material | cor

upc

outras características

garantia

Aço Inox | Brilhante

8-38810-009 74-2

Puxador Integrado

5 anos

Aço Inox | Brilhante

8-38810-009 75-9

Puxador Integrado

5 anos

Aço Inox | Brilhante

8-38810-009 73-5

Puxador Integrado

5 anos

35.0 x 50.8 x 15.2 cm 50.2 x 50.8 x 15.2 cm22.8 x 50.8 x 15.2 cm

50.8cm 50.8cm 50.8cm

22.8cm 35.0cm
50.2cm

15.2cm 15.2cm 15.2cm

75.6cm 95.3cm 95.3cm

organizador para gaveta

85

modelos
KT1118 KT1120KT1119
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desenho 
técnico

características

dimensões

material | cor

upc

outras características

garantia

Aço Inox | Escovado 

8-38810-011 23-3

com ventosas de fixação

5 anos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-015 70-5

5 anos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-009 71-1

com ventosas de fixação

5 anos

17.2 x 10.9 x 16.0 cm 16.8 x 9.2 x 39.5 cm19.4 x 14.3 x 19.1 cm

19.4cm 17.2cm 16.8cm

14.3cm 10.9cm
9.2cm

19.1cm

16.0cm 39.5cm

organizadores e dispensadores

modelos
KT1116 KT1166KT1134
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Aço Inox | Branco

8-38810-023 00-7

tampa oscilante

5 anos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-023 06-9

tampa oscilante

5 anos

Aço Inox | Preto

8-38810-022 99-4

tampa oscilante

5 anos

Aço Inox | Rosa Dourado

8-38810-023 07-6

tampa oscilante

5 anos

balde | mini

capacidade

desenho 
técnico

características

dimensões

material | cor

upc

outras características

garantia

1,5l 1,5l 1,5l 1,5l

12.7cm

12.7cm

18.8cm

12.7 x 12.7x 18.8 cm

modelos
CW2078 CW2084CW2079 CW2085
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doseadores

Os doseadores com sensor da simplehuman são de utilização 
simples pois nem sequer lhes precisa de tocar para que possa ter 
na palma da sua mão a quantidade certa de sabão, detergente ou 
desinfetante.

O desperdício não é connosco! As válvulas de silicone que 
integramos nos nossos doseadores asseguram que o fluxo de 
sabão ou detergente líquido dispensado pare assim que afasta a 
sua mão.
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sem toque 
limpo, fácil e automático. Sem germes e sem manchas

não entope 
as porções dispensadas e a sua consistência são as indicadas 
para os nossos doseadores

dispensa de sabão ajustável e rápida 
mais próximo, menos quantidade. mais afastado, mais 
quantidade. Os nossos doseadores são capazes de dispensar 
sabão em 0,2 segundos

anti-pingos 
Após a dispensa a válvula em silicone fecha-se, evitando pingos e 
desperdícios

com bateria ou com pilhas 
a autonomia da bateria instalada nos nossos doseadores garante, 
em condições normais, 3 meses de utilização sem necessidade 
de a carregar. Se o doseador utilizar pilhas (do tipo AA) está 
assegurado 1 ano de funcionamento

led indicativo 
uma luz verde acende-se com o doseador ligado e assume a cor 
vermelha quando a bateria está fraca

inclui sabão ou detergente da simplehuman 
com a consistência ideal para os nossos doseadores
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acabaram-se os germes!
Os nossos doseadores com sensor são 
uma maneira fácil e automática de 
assegurar que não há propagação 
de germes – criando um ambiente 
mais saudável e higiénico.
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doseador com sensor | max | pilhas

Aço Inox | Escovado 

8-38810-024 85-1

4 pilhas D (lítio)

5 anos

496ml

9.9 x 16.5 x 22.9 cm

16.5cm

9.9cm

29.9cm

desenho 
técnico

características

capacidade

dimensões

material | cor

upc

alimentação

garantia

modelos
ST1500
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doseador com sensor | gel

Aço Inox | Escovado 

8-38810-020 41-9

bateria integrada

recarregável

2 anos

Aço Inox | Brilhante

8-38810-020 42-6

bateria integrada

recarregável

2 anos

Aço Inox | Branco

8-38810-020 43-3

bateria integrada

recarregável

2 anos

Aço Inox | Rosa Dourado

8-38810-020 44-0

bateria integrada

recarregável

2 anos

11.2 x 7.0 x 17.2 cm 11.2 x 7.0 x 17.2 cm 11.2 x 7.0 x 17.2 cm 11.2 x 7.0 x 17.2 cm

266ml 266ml 266ml 266ml

11.2cm

7.0cm

17.2cm

desenho 
técnico

características

capacidade

dimensões

material | cor

upc

alimentação

garantia

modelos
ST1043 ST1044 ST1045 ST1046

Aço Inox | Escovado 

8-38810-024 93-6

2 anos

7.5 x 8.5 x 10.9 cm

8.5cm

7.5cm

10.9cm

ST1068
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Aço Inox | Escovado 

8-38810-023 68-7

bateria integrada

recarregável

2 anos

Aço Inox | Brilhante

8-38810-023 69-4

bateria integrada

recarregável

2 anos

Aço Inox | Dourado

8-38810-023 70-0

bateria integrada

recarregável

2 anos

12.0 x 7.8 x 17.0 cm 12.0 x 7.8 x 17.0 cm 12.0 x 7.8 x 17.0 cm

12.0cm

7.8cm

17.0cm

295ml 295ml 295ml

doseador com sensor 

desenho 
técnico

características

capacidade

dimensões

material | cor

upc

alimentação

garantia

modelos
ST1063 ST1064ST1062
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doseador com sensor | compact

Aço Inox | Branco

8-38810-014 83-8

2 pilhas 

AA x 2

2 anos

Aço Inox | Nikel

8-38810-015 24-8

2 pilhas 

AA x 2

2 anos

7.0 x 14.2 x 17.4 cm 7.0 x 14.2 x 17.4 cm

237ml 237ml

14.2cm

7.0cm

17.4cm

desenho 
técnico

características

capacidade

dimensões

material | cor

upc

alimentação

garantia

modelos
ST1018 ST1023
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Aço Inox | Cromado

8-38810-014 71-5

5 anos

Aço Inox | Cromado 

8-38810-014 73-9

5 anos

8.4 x 10.4 x 17.8 cm 13.2 x 11.0 x 22.1 cm

443ml 650ml

10.4cm 11.0cm

8.4cm 13.2cm

17.8cm
22.1cm

doseador manual | quadrado 

Aço Inox | Escovado 

8-38810-024 30-1

5 anos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-024 91-2

5 anos

7.1 x 9.4x 18.0 cm 9.9 x 9.6 x 18.0 cm

9.6cm

9.9cm

18.0cm18.0cm

7.1cm

9.4cm

295ml 473ml 1000ml

desenho 
técnico

características

capacidade

dimensões

material | cor

upc

garantia

modelos
KT1183 KT1188KT1159BT1076 CT1002EF

limão

8-38810-014 91-3

15.2 x 7.6 x 22.8 cm

1 litro
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modelos

modelos

características

características

dimensões

dimensões

sku

upc

quantidade

sku

upc

quantidade

gerânio primaverillaranja

lavanda

pepino

neutro

CT1018

8-38810-01785-3

1 litro

CT1021

8-38810-01788-4

1 litro

CT1019

8-38810-01786-0

1 litro

CT1022

8-38810-01789-1

1 litro

CT1020

8-38810-01787-7

1 litro

CT1023

8-38810-01790-7

1 litro

17.5 x 9.0 x 24.5 cm 17.5 x 9.0 x 24.5 cm17.5 x 9.0 x 24.5 cm

17.5 x 9.0 x 24.5 cm

17.5 x 9.0 x 24.5 cm

17.5 x 9.0 x 24.5 cm

sabonete liquido para mãos
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modelos

modelos

características

características

dimensões

dimensões

sku

upc

quantidade

sku

upc

quantidade

lavanda laranja

pepino

primaveril

neutro

CT1077

8-38810-02377-9

1 litro

CT1078

8-38810-02378-6

1 litro

CT1080

8-38810-02380-9

1 litro

CT1079

8-38810-02379-3

1 litro

CT1082

8-38810-02382-3

1 litro

15.2 x 7.6 x 22.8 cm 15.2 x 7.6 x 22.8 cm

15.2 x 7.6 x 22.8 cm

15.2 x 7.6 x 22.8 cm

15.2 x 7.6 x 22.8 cm

sabonete espuma para mãos
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Os suportes para chuveiro da simplehuman adaptam-se a qualquer 
que seja o espaço que tem disponível, e permitem-lhe de uma 
forma organizada, arrumar todos os seus produtos para o banho. 

Com um design elegante, versáteis e construídos em aço inoxidável 
e alumínio anodizado, são sólidos, seguros e muito fáceis de instalar

suportes de chuveiro
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instalação e ajuste fácil e rápido 
a argola no topo ajusta-se aos diferentes diâmetros das cabeças 
de chuveiro. A mola permite a fixação aos resguardos de duche 
qualquer que sejam as espessuras dos vidros. A barra de       
alumínio reforçado, com mola de alta compressão para encaixe 
seguro entre o chão e teto, permite a sua instalação em espaços 
com até 274cm de altura

materiais anti-ferrugem 
construídos em aço inoxidável e alumínio anodizado garantem 
durabilidade e resistência máximas

saboneteiras de secagem rápida 
drena a água totalmente para que o sabonete se mantenha seco 
e dure mais tempo

ganchos 
para que possa pendurar a lâmina de barbear, a esponja de     
banho ou outros acessórios

prateleiras reguláveis 
deslizam na vertical e na horizontal para maximizar o         
aproveitamento do espaço

divisória para proteger os acessórios mais pequenos 
para que possa guardar anéis e elásticos de cabelo em segurança

perfeito também para cantos 
desenhado para rentabilizar o espaço útil nos cantos

pés ajustáveis 
para qualquer tipo de chão com ou sem desníveis
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sou ajustável
As prateleiras ajustáveis nos nossos 
suportes de chuveiro deslizam na 
vertical e na horizontal, de modo a 
que tenha espaço para os frascos 
maiores.

O gancho para o chuveiro e a ventosa 
mantêm o suporte estável e seguro.
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suporte de chuveiro

desenho 
técnico

características

dimensões

material | cor

upc

garantia

Aço Inox 

Alumínio Anodizado

8-38810-017 65-5

5 anos

Aço Inox 

Alumínio Anodizado

8-38810-017 66-2

5 anos

Aço Inox 

Alumínio Anodizado

8-38810-018 77-5

5 anos

Aço Inox

Alumínio Anodizado

8-38810-012 66-7

5 anos

36.7 x 15.0 x 70.0/100 cm 33.9 x 14.9 x 84.0 cm 33.6 x 21.6 x 77.4 cm36.7 x 15.0 x 70.0 cm

36.7cm 36.7cm 33.9cm 33.6cm

15.0cm
15.0cm 14.9cm 21.6cm

70.0cm
70.0cm

100cm
84.0cm

77.4cm

modelos
BT1099 BT1101 BT1064BT1098
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suporte de chuveiro

desenho 
técnico

características

dimensões

material | cor

upc

garantia

Aço Inox 

Alumínio Anodizado

8-38810-012 62-9

5 anos

Aço Inox

Alumínio Anodizado

8-38810-023 59-5

5 anos

32.3 x 22.1 x 274.3cm 32.3 x 22.1x 243.8cm

274.3cm 243.8cm

182.9cm 152.4cm

modelos
BT1109BT1062
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doseador de parede

desenho 
técnico

características

dimensões

material | cor

upc

garantia

Aço Inox | Escovado 

8-38810-009 37-7

5 anos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-009 38-4

5 anos

Aço Inox | Escovado 

8-38810-009 43-8

5 anos

22.6 x 9.4 x 24.5 cm 32.0 x 9.4 x 24.5 cm12.2 x 9.4 x 24.5 cm

12.2cm 22.6cm 32.0cm

9.4cm 9.4cm 9.4cm

24.5cm 24.5cm 24.5cm

828 ml 828 ml x 2 828 ml x 3
capacidade

modelos
BT1028 BT1029BT1034
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piaçaba magnético

desenho 
técnico

características

dimensões

material | acabamento

upc

garantia

Aço Inox | Plástico

8-38810-015 81-1

5 anos

Aço Inox | Plástico

8-38810-015 80-4

5 anos

Plástico

8-38810-016 45-0

5 anos

Plástico

8-38810-016 44-3

5 anos

18.6 x 9.4 x 47.2 cm 12 x 5 x 18.5 cm 12 x 5 x 18.5 cm18.6 x 9.4 x 47.2 cm

9.4cm

18.6cm

47.2cm

12cm

5cm

18.5cm

modelos
BT1083 BT1094BT1084 BT1095
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 limpa vidros

desenho 
técnico

características

dimensões

material | cor

upc

garantia

Aço Inox | Alumínio Anodizado

8-38810-013 48-0

5 anos

26.3 x 2.5 x 16.3 cm

26.3cm
2.5cm

16.3cm

modelos
BT1071



106

www.simplehuman.com/eu
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tools for efficient living
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