
A Trapbox é uma caixa de passagem desenvolvida para utilização em conjunto com secadoras, onde 
é necessário a limitação da passagem de fiapos de roupas. Construída em aço e com pintura 
eletrostática a pó, possui alta resistência. Sua porta de acesso possui um fecho rápido, facilitando o 
acesso ao interior de forma rápida.  Dentro da Trapbox, há uma tela removível com uma malha fina e 
lavável, para manutenção. Possui orifícios dentro da caixa para fixação. Colarinhos de 30 mm 
facilitando a conexão com a tubulação.
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Trapbox es una caja de paso desarrollada para su uso junto con secadoras, donde es necesario 
limitar el paso de pelusa de la ropa. Construido en acero y con pintura en polvo electrostático, tiene 
alta resistencia. Su puerta de acceso dispone de cerradura rápida, facilitando el acceso al interior de 
forma rápida. Dentro del Trapbox, hay una pantalla extraíble con una malla fina y lavable, para 
mantenimiento. Tiene agujeros dentro de la caja para su fijación. Collares de 30 mm que facilitan la 
conexión con la tubería.

The Trapbox is a pass box developed for use in conjunction with dryers, where it is necessary to limit 
the passage of lint from clothing. Built in steel and with electrostatic powder painting, it has high 
resistance. Its access door has a quick lock, facilitating access to the interior quickly. Inside the 
Trapbox, there is a removable screen with a fine and washable mesh, for maintenance. It has holes 
inside the box for fixing. Collars of 30 mm facilitating the connection with the pipe.

Fácil Instalação
Fácil instalación
Easy Installation

Pintura Eletrostática a pó
Pintura en polvo electrostática
Electrostatic powder painting

Tela removível lavável

Washable removable fabric
Tejido extraíble lavable

Colarinho de 30 mm

30 mm collar
Cuello de 30 mm

Fecho abre e fecha rápido

Closing opens and closes fast
El cierre abre y cierra rápido
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