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ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS

INFORMAÇÃO

Benefícios de beber 2 litros de água por dia: 
De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Barcelona, a perda de apenas 2% de água no corpo diminui a memória 
de curto prazo. Por muito leve que seja a desidratação, desenvolve um desequilíbrio na função homeostática (a capacidade de 
regular as funções do corpo através da absorção de nutrientes ) do ambiente interno que podem afetar adversamente a capacidade 
cognitiva e interferir com o desenrolar dos trabalhos ou atividades académicas que exigem o uso de habilidades mentais 
específicas. Uma hidratação adequada também é um fator decisivo na prevenção de acidentes de trabalho e desenvolvimento de 
doenças. Evita constipações, previne a formação de pedras nos rins, reduz a hipótese de desenvolver infeções do trato urinário, 
ajuda a manter as articulações e músculos lubrificados e evitando assim cãibras e previne a fadiga muscular. Diminui o risco de 
infeções virais, como a gripe, infeções bacterianas e possibilidade de ter um ataque de asma agúdo porque hidrata as membranas 
mucosas que revestem o nariz, garganta, brônquios e os pulmões. Mantém a pele macia e hidratada, o brilho no cabelo e as unhas 
saudáveis, reduz o risco de cancro do cólon, reduz o risco de cancro da mama e reduz para metade a probabilidade de desenvolver 
cancro da bexiga.

Água mineral natural Fonte 
Primavera
Água mineral natural  
de mineralização débil.
Composição química (em mg/l):
Bicarbonatos (CO3H) – 297,2
Sulfatos (SO4)-43,9
Cloretos (CI) – 35,8
Cálcio (Ca) – 88,7
Magnésio (Mg) – 23,4
Sódio (Na) – 18,6
Sílica (SiO2) – 7,1

Dispensador de água com depósito
Dispensador de água doméstico. Cómodo, 
limpo e fácil de encher. Proporciona água 
fria e natural. Inclui depósito exterior para 
água de 7l. Arrefece a água até 8-10°C. 
Inclui bandeja recolhe gotas removível. 
Piloto indicador de ligado. Potência: 65W. 220-240V ~ 50Hz.  
Classe climática N. Medidas: 245 x 230 x 345 mm. Peso: 2,9 kg.

Água mineral natural Font Vella
Água mineral natural.  
De mineralização débil.
Composição química (em mg/l):
Bicarbonatos (CO3H) – 144
Sulfatos (SO4)-15,8
Cloretos (CI) – 13
Cálcio (Ca) – 35,5
Magnésio (Mg) – 8,6
Sódio (Na) – 11,9

CÓD.

59849

CÓD. CAPACIDADE

59093 330 ml 35
59092 1.5 litros 6
59091 5 litros 2

CÓD. CAPACIDADE

59189 330 ml 35
59190 500ml 24
59188 1.5 litros 12
59187 6.25 litros 3

Coca Cola
Bebida com gás. Lata de 330 ml.

Dispensador de água manual
Bomba de água manual. Ideal para 
autoserviço, sem necessidade de pegar 
na garrafa. Adapta-se a garrafas de 3 e 5 
litros graças ao seu adaptador incluido. 
Fácil de usar e montar, basta pressionar e a água, verterá sem 
nenhum esforço. Não inclui garrafa. 
Medidas: 95 x 85 x 185 mm. Peso: 0,18 kg.

CÓD.

59850

CÓD. TIPO

50058 NORMAL
50060 LIGHT
50061 ZERO

Pepsi-Cola
Bebida com gás. Lata de 330 ml.

CÓD. TIPO

59920 NORMAL
59921 LIGHT

REFRIGERANTES COLA
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REFRIGERANTES, CERVEJAS, SUMOS E CHÁ

CÓD.

59907

CÓD.

59904

Fanta
Bebida com gás. Lata de 330 ml.

Sumo de frutas Don Simón
Sumo elaborado com frutas provenientes do Mediterrâneo 
espanhol. Tetra brik de 200 ml.

Sumo de frutas com leite Bifrutas
Bebida nutritiva. Sem açúcar. 0% matéria gorda. Sabor 
tropical. Tetra brik de 300 ml.

Cola Cao original
Cacau em pó solúvel. Pack 
de 6 sacos de 18 g.

Sprite 
Bebida com gás. Lata de 330 ml.

Chá de infusão
Chás cultivados com sumo cuidado. Diferentes sabores. Misturados 
com frutas e ervas. Caixas de 20 saquetas.

Chá de infusão em pirâmides
Exclusiva seleção de chás do mundo em embalagem revolucionária que 
permite uma maior expressão do sabor e aroma. Caixa de 20 saquetas.

CÓD. SABOR

50063 LIMÃO
50062 LARANJA

CÓD. SABOR

59905 MAÇÃ
59906 LARANJA

CÓD.

50064

CÓD. TIPO SABOR

59898 INFULINEA MAÇÃ E MALVA 
59899 INFUDREN CAVALINHA E CÍTRICOS
59900 VERDE MENTA

CÓD. SABOR

59901 ROOIBOS, SEM CAFEÍNA
59902 BAUNILHA E CARAMELO
59903 FRUTOS VERMELHOS

Tónica Nordic Mist
Bebida com gás refrescante. 
Lata 250 ml.

CÓD.

50078

Heineken
Cerveja tipo lager. 5,0% alc. vol.  
Lata de 330 ml.

Aquarius
Bebidas energéticas sem gás.

CÓD. SABOR

50067 AQ. LIMÃO
50066 AQ. LARANJA

CÓD.

50065

Nestea
Bebida refrescante sem gás à base 
de chá. Sabor limão. Lata 330 ml.

San Miguel 0,0 %
Cerveja sem alcool. Lata 330 ml.

CÓD.

59923

Red Bull
Bebida energética. Lata de 250 ml.

CÓD.

59922
CÓD.

72332
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CAFÉ

INFORMAÇÃO
Benefícios do café para a saúde:
1 . O maior benefício é proveniente das substâncias antioxidantes em grãos chamados polifenóis, que entre as suas muitas funções 
protege contra mutações celulares e retardam o envelhecimento. Apenas amoras, nozes, morangos, alcachofras e mirtilos contêm 
mais antioxidantes do que o café.
Um estudo da Universidade de Scranton, revelou que o consumo de antioxidantes, é em média de 229 miligramas provêm de café.
2. Tem sido demonstrado que a ingestão de 3-4 chávenas de café por dia ajuda a reduzir até 25% o risco de diabetes tipo II. Isto é 
devido à grande quantidade de antioxidantes naturais do café, o que ajuda a prevenir a resistência à insulina, uma hormona que é a 
principal causa desta condição.
3. Um estudo de 20 anos mostrou que o consumo de café regularmente, também está associado a uma redução até 65% de 
probabilidade de vir a padecer de demência na velhice. Um resultado que está associado com os efeitos desta bebida no sistema 
nervoso central.
4. Beber café ajuda os atletas a executar melhor resistência física durante suas competições. Vários estudos têm mostrado que o 
café pode ter um efeito ergogénico, ou seja, aumenta a força muscular em atletas de resistência.
5. Além disso, beber quatro a cinco chávenas de café diáriamente, também ajuda a ativar e aumentar a vigilância, permitindo que 
tenha uma melhor concentração por mais tempo.
6. Foi demonstrado que pode ter efeitos preventivos na luta contra as doenças neuro degenerativas, como Parkinson ou Alzheimer.

Café moído Gran Aroma
Café moído de torrefação natural. Embalagem de 250 g. Fecho 
clickpaq. que mantém o aroma.

CÓD.

59528

Café e chocolate monodose 
Bebidas em cápsulas.

CÓD. TIPO APRESENTAÇÃO

59913 ExPRESSO DESCAFEINADO EMB. DE 16 UNDS.
59914 EXPRESSO EMB. DE 16 UNDS.
59915 SAIMAZA C/LEITE EMB. DE 8 UNDS.
59912 CHOCOLATE MILKA EMB. DE 8 UNDS.

Cafeteira 
Café delicioso. Com as cafeteiras 
de gota da Fagor, cada vez que 
tome um café irá disfrutar de um 
sabor e aroma excelente. Porta filtro 
giratório. Potência (W): 750. Válvula 
antigotas. Capacidade do depósito (L): 
0,8. Filtro permanente. Cor principal: 
Branco-azul. Placa de aquecimento. Indicador 
do nível de água. Tipo de depósito: Vidro. Porta filtro desmontável. 
Dispositivo de segurança térmico. Até 6 chávenas grandes.

CÓD.

71803

Máquina de expresso 
profissional
Design inovador em alumínio. 
Potência (W): 950. Pressão máxima (bares): 15. Depósito removível. 
Bandeja para recolha de gotas. Capacidade do depósito 1,2l. Controlo 
e programação automática do volume de café. Vaporizador. Sistema 
especial creme. Regulador de vapor. 
Placa para aquecer chávenas.

CÓD.

71802

Cafeteira multibebidas Tassimo 
Preparação automática de bebidas 
ao toque de um botão. Limpeza 
automática e descalcificação. 
Suporte de chávena ajustável e 
intercambiáveis. Desligar automático 
para economia de energia. Tempo 
praticamente inexistente de 
aquecimento. Depósito de água para 
troca. Dimensões: 19,9 x 29,8 x 27,8 
cm.

CÓD.

59769

PARA 
6 CHÁVENAS

PRESSÃO 
15 BARES

PARA CAFETEIRAS 
DE GOTAS, MOKA  

E EXPRESSOPARA CAFETEIRAS 
DE GOTAS, MOKA  

E EXPRESSO

Café moído Bonka
Café tostado aromático e equilibrado. Café moído, 
de torrefação natural. Embalagem de 250 g.

CÓD.

50044
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CAFÉ

ADOÇANTES E AÇUCAR

Café em cápsulas monodose
Café L’Arome Espresso. Compativel com Nespresso. 
Embalagem de 10 cápsulas.

CÓD. TIPO INTENSIDADE

59529 DESCAFEINADO 6
59530 ESPLENDENTE 7
59533 LONGO PROFONDO 8
59531 FORTE 9
59532 FORTISSIMO 10

Café em cápsulas monodose 
Café em cápsulas. Para disfrutar do café de uma forma cómoda. 
Caixa de 16 cápsulas de 7 g.

CÓD. TIPO

59713 DESCAFEINADO EXPRESO
59714 DESCAFEINADO C/LEITE
59715 CAFÉ COM LEITE
59716 CAFÉ LONGO

Máquina Nescafé Dolce Gusto
Sistema de cápsulas para maior 
conforto e limpeza, para preparar e 
servir o melhor café expresso. 15 bar de 
pressão e ajuste automático. Sistema de 
Thermoblock que permite que a máquina 
esteja sempre pronta na temperatura 
ideal para um café excelente. Botão ligar/
desligar iluminado. Alavanca seletora de 
temperatura da água mecânica. 
Prepara bebidas quentes e frias. 
Sistema de Segurança: sem o porta 
cápsulas colocado a máquina não fornece água. Depósito de água 
removível 1 L.  Modo de espera após 20 minutos de não utilização. 
Exclusivo para cápsulas Dolce Gusto. Dimensões: 159 x 287 x 220 
mm. Peso: 2,3 kg.

CÓD.

50079

Máquina Nespresso De'Longhi 
EN 125S PIXIE
19 bar de pressão da bomba. Elemento 
de aquecimento termobloco. Tempo 
de aquecimento reduzido (25-30 seg.). 
Não é preciso esperar para que a 
máquina aqueça completamente para 
selecionar o café. A quantidade de 
café é automática e programável. O suporte da chávena tem duas 
posições, dependendo do tipo de café desejado. Modo de economia: 
Entra no modo após 9 minutos do último café e pode ser alterado 
pelo usuário para 30 minutos. Configuração: 40 ml de café expresso 
e 110 ml para um longo. Botão ON/OFF e botões para ajustar a 
quantidade de café. Fácil introdução das cápsulas. Ejeção automática 
de cápsulas usadas. Capacidade do recipiente até 9-11 cápsulas 
usadas. Depósito de 0,7 litros removível.

CÓD.

72477

PARA 
CÁPSULAS 

NESPRESSO
OU L'AROME

PARA 
CÁPSULAS 

DOLCE GUSTO

Adoçante
Dispensador de 500 pastilhas. 
Peso: 32 g

Adoçante granulado
Fácil dissolução. Caixa de 150 saquetas 
+ 30 grátis. Peso: 108 g.

Açúcar branco
Em saquetas de 8 g. Caixa de 40 sacos.

CÓD.

59897
CÓD.

59534 
CÓD.

59535

Café descafeinado em sacos
Sacos de café descafeinado solúvel em água ou em leite. Sacos monodose de 2 g.

CÓD. CAIXA

72333 10 SACOS
72334 100 SACOS
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LEITES

BOLACHAS

SNACKS

10x

6x

Leite condensado
Embalagem dosificadora
de 450 g. Com tampa antigotas.

Bolachas Digestive
Alto conteúdo de fibra. Caixa de 400 g.

Bolachas Belvita
Bolachas com cinco cereais e leite. Energia 
para toda a manhã. Caixa de 400 g.

Bolachas Oreo
A bolacha mais vendida do mundo. Caixa de 220 g.

Bolachas Chips Ahoy
Bolachas com pepitas de chocolate. Receita original. Caixa de 300 g.

Batatas fritas Pringles
Sabor original. Embalagem de 165 g.

Amendoas
Amendoas tostadas e salgadas. Embalagem de 180 g.

Kit-kat 
Bolacha coberta de chocolate com leite.

Barras de cereais Fitness 
Barras de cereais com chocolate. 
Pack de 6 barras.

Bolachas Príncipe
Bolachas recheadas de chocolate. Pack de 250 g.

CÓD.

59721

CÓD.

59908

CÓD.

59910

CÓD.

59909

CÓD.

59911

CÓD.

59917

CÓD.

59919
Amendoins 
Amendoins fritos com mel ligeiramente salgados. 
Sabor original. Embalagem de 75 g.

CÓD.

59918

CÓD.

59717

CÓD.

59718

CÓD.

59916

Leite evaporado
Em porções de 7,5 g. 
Embalagem de 10 unidades.

CÓD.

59722 

18
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SNACKS

INFORMAÇÃO
Benefícios de mascar pastilhas elásticas
Melhora a concentração: de acordo com um estudo apresentado no décimo Congresso Internacional de Medicina 
Comportamental, o consumo desta guloseima alivia a ansiedade, melhora o estado de alerta, aumenta a concentração e reduz o 
stress. Na verdade, após mascar uma pastilha elástica, o cortisol, (hormona do stress) é reduzido através da saliva em 16% . 
Por sua vez, os testes revelaram que a pastilha elástica pode aumentar significativamente o desempenho do cérebro ao desenvolver 
atividades multitarefa, mesmo a 109 % melhores resultados.
Reduz a acidez na boca: A pastilha elástica duplica o fluxo de saliva neutralizando o ácido nos alimentos e bebidas. Esta é a sua 
maior vantagem. Além disso, a saliva não tem cálcio e fosfato de ferro, o que a torna benéfica para os dentes.
Reduz o apetite: Investigadores da Universidade do Estado da Luisiana descobriram que quem mastiga pastilha elástica três vezes 
por hora depois do almoço come menos «lanchinhos» calóricos.
Alivia a ansiedade: A pastilha elástica tem um efeito calmante. Um estudo na Austrália mostrou que a ansiedade reduz em  mais de 
17%  situações de stress, o que pode ser devido ao aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro.
Evita as caries: O xilitol, um adoçante presente nas pastilhas sem açúcar, também reduz o apodrecimento dos dentes. O xilitol
ataca o Streptococcus mutans, a bactéria que é a principal causa do apodrecimento dentário.

Chicletes Trident sem açúcar
Embalagem em forma de esfera de 87 g.

Chicletes Trident Senses
Sem açúcar. Carteira de 14 chicletes.

CÓD. SABOR

59840 MORANGO
59841 MENTA

CÓD. SABOR

59845 CÍTRINOS* VITAMINA C
59846 MEL E LIMÃO
59847 MENTA EXTRAFORTE*

CÓD. SABOR

59842 MELANCIA
59843 TROPIC MIX

*SEM AÇUCAR

6x 6x

Barras de cereais Golden Grahams
Barras de cereais e leite. Pack de 6 barras.

Barras de cereais Chocapic 
Barras de cereais com leite. 
Pack de 6 barras.

CÓD.

59720
CÓD.

59719

Rebuçados de cortesia
Sabores: Morango, maçã e cola. Bolsa de 1 kg. Perfeitos para 
colocar na receção. 

CÓD.

58683

Chicletes Trident sem açúcar
Chicletes sem açúcar Fresh & Clean. Cobertas 
com uma película que proporciona sensação de gelo 
e interior granulado. Cuida a sua higiene oral. Sabor 
hortelã. Caixa de 20 g.

Halls
Refrescantes, acalmam e suavizam as dores 
de garganta. Embalagem de 32 g.

Gomas
Embalagem de 275 unidades.  
Peso: 1,7 kg.

CÓD.

59844

CÓD.

59848

PASTILHAS ELÁSTICAS E REBUÇADOS
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PRODUTOS DESCARTÁVEIS

Copo de plástico
Produto fabricado com material atóxico, não contaminante e reciclável.

CÓD. COR CAPACIDADE Ø BASExALT.xØ SUPERIOR EMB. USO

28088 BRANCO 100 cc 37 x 66 x 57 mm 50 unds. CAFÉ
28089 BRANCO 220 cc 45 x 93,5 x 70,6 mm 100 unds. AGUA
28094 TRANSPARENTE 330 cc 51 x 112 x 77,8 mm 50 unds. REFRESCO

Copo de café para máquina
Fabricado em polipropileno. Capacidade de 150 cc. Para máquinas 
de vending com a extração de copo manual. 
Medidas: 44,7 x 74 x 70,6 mm. Embalagem de 100 unidades.

CÓD.

49268

Copo de tubo resistente
Copo de tubo muito resistente fabricado em 
polipropileno. Máxima flexibilidade e 100% de 
segurança. Capacidade 300 cc.  
Medidas: 47 x 151 x 56 mm. 
Embalagem de 10 unidades.

CÓD.

49269

300cc

100 cc 220cc 330cc

150cc

200cc

Copo de cartão com asas
Copo de papel impresso com espessura grossa e asas de cartão. 
Ideal para bebidas quentes. Capacidade: 177 cc. Pack de 50 
unidades.

CÓD. PRODUTO EMB.

59947 COPO 25 unds.
71797 TAMPA 100 unds.

Copo térmico 
Copo fabricado em foam. Retém o calor, mantendo a bebida 
quente mais tempo. Capacidade: 200 ml. Tampa plástico 
plana de 74.1 mm de diâmetro.

CÓD.

71796
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Colher de campismo branca
Produto fabricado com material atóxico, não contaminante e 
reciclável. Cor branca.

Garfo de campismo branco
Produto fabricado com material atóxico, não contaminante e 
reciclável. Cor branca. 

CÓD. MEDIDAS TIPO EMB.

59938 13 cm SOBREMESA 50 unds.
59939 16,5 cm SOPA 100 unds.

CÓD.

59941

Faca de campismo branco
Produto fabricado com material atóxico, não contaminante e 
reciclável. Cor branca. Pack de 100 unidades.

CÓD.

59940

PRODUTOS DESCARTÁVEIS

Pratos de campismo brancos
Produto fabricado com material atóxico, não contaminante e 
reciclável. Cor branca.

CÓD. DIÂMETRO EMB.

59950 17 cm 50 unds.
59951 20 cm 50 unds.
59952 22 cm 100 unds.

Palhinhas
Palhinhas flexíveis de 5,5 mm de diâmetro e 
230 mm de comprimento. Cores fluorescentes 
sortidas. Embalagem de 50 unidades.

CÓD.

49271

Palitos para os dentes
Palitos de dentes embalados em papel celofane. Forma redonda. 
Fabricados em madeira. Totalmente higiénicos. Caixa de 1.000 
unidades.

CÓD.

59946

Toalha Olimpic branca
Embalagem de 10 unidades. 1 folha. 
Medidas: 100 x 100 cm. 40 g.

CÓD.

09097

165 mm 25 m
m

OLIMPIC

Agitadores em plástico
Fabricado em plástico. Em estojo 
caixa de 2.500 unidades.

CÓD.

59942

130 mm

25 m
m

36 m
m

165 mm
165 mm

20
 m

m

9 mm

90
 m

m
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Guardanapos de algodão
Tamanho: 9 x 12,2 cm. 1 folha. Embalagem de 400 unidades. 
Recarga para dispensador de guardanapos cód. 36165.

CÓD.

45804

CÓD.

72335

Bases para madalenas
Caixa de 1000 unidades.

CÓD. Nº LARG. ALT.

01288 7 45 mm 28 mm
01289 8 50 mm 29 mm

PRODUTOS DESCARTÁVEIS

Toalhetes em rolo
Rolos de papel. Cor branca. Medidas: 1 x 70 m. 

CÓD.

59945

Toalhetes em folhas
Toalhetes de papel em folha. Ideal para uso 
individual. Medidas: 100 x 100 cm. Caixa de 
400 unidades.

CÓD.

59944

BASES PARA MADALENAS

Guardanapos de algodão
Medidas: 30 x 30 cm. Embalagem de 100 unidades. 
Gramagem: 39 g/m2.

Toalhetes de cor em folha
Toalhetes de papel em cor. 100% celulosa. Acabamento liso. 
Gramagem: 50/55g. Medidas: 100 x 100 mm. Pack de 100 unidades.

CÓD. FOLHAS

16215 1
24571 2

CÓD. COR

71827 AZUL
71828 BORDEAUX

Toalhetes em rolo
Rolos de toalha de mesa. Cor branca. 48 g.

CÓD. MEDIDAS

49272 1,20 x 8 m
49273 1,20 x 25 m
49274 1,20 x 50 m

Guardanapos de papel
Guardanapos de papel. Cor branca. 

CÓD. DIÂMETRO FOLHAS EMB. GRAMAGEM

59948 30x30 cm 1 70 21 g/m2

59949 40x40 cm 2 50 34 g/m2

Guardanapos de papel cor 
Guardanapos de papel em cor. 100% celulosa. Acabamento liso. 
Medidas: 40 x 30 cm. 50/55 g. Embalagem de 40 unidades. 

CÓD. COR

71825 AZUL
71826 BORDEAUX

Papel de cozinha
Embalagem de 2 rolos. Pré cortado 
para usar o que necessita. 2 folhas. Rolo 
de 213 mm x 10 m. Mandril de 40 mm. 
Gramagem: 42 g/m2.

Papel cozinha Olimpic
Embalagem de 2 rolos. 2 folhas. Rolo de  
230 mm x 10,17 m. Diâmetro: 120 mm. 
Mandril: 45 mm. Gramagem: 42 g/m2.

CÓD.

15063

OLIMPIC
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Informação

A vida sedentária
Os riscos de levar uma vida sedentária são muitos: O tempo que permanecemos sentados diariamente está diretamente relacionado 
com a diabetes de tipo 2, os problemas cardiovasculares, a obesidade entre outros.
Estar muito tempo sentado e imóvel provoca problemas de costas, de circulação, dores musculares, etc. Estar bem hidratado e 
praticar exercicio moderado no posto de trabalho pode ajudar a reduzir estes problemas.

ELETRODOMÉSTICOS DE ESCRITÓRIO
SÉRIE: "Saúde no escritório". Leve uma vida saudável no seu local de trabaho.

Balança de casa de banho
Fabricada em vidro temperado de segurança. Com 
memória. Mede o índice de massa corporal. Peso máximo 
150 Kg / 100 g. Prato de pesagem de 6 mm de espessura. 
Display LCD de 70 x 28 mm. Função de desligar auto. 
Indicador de batería baixa e de sobrepeso. Memória para 
um máximo de 10 pessoas (sexo-idade-altura). Potência: 
3V DC (2 X CR2032 3V). Pilha incluida.

Apoio de pés dinâmico
Disfrute de um simples movimento enquanto está 
sentado, o qual activará a circulação melhorando 
consideravelmente a sua saúde. Em apenas uma 
hora de utilização consiga activação (instantânea), 
prevenção (a médio prazo) e uma melhoria futura 
(a longo prazo). Fabricado em polipropileno. 
Medidas: 34 x 25 x 10,5 cm.

Apoio de pés com pedais 
Ideal para praticar exercicio sentado enquanto trabalha. Visor 
digital que indica 4 funções: calorias consumidas durante o 
exercicio, tempo pedalado, pedaladas feitas desde que inicio 
do exercicio e pedaladas totais. Base e pedais antideslizantes. 
Asa para fácil transporte. Utiliza uma pilha de 1,5 V (AAA).

Termómetro clínico digital 
Apto para uso nas axilas, oral ou retal. Indica a temperatura 
corporal em 60 segundos. Sinal acústico de aviso. Visor digital 
de fácil leitura. Desligar automático. Medição rápida e precisa. 
Funciona com 1 pilha LR41, incluída. Material plástico. 
Medidas: 14 x 2 cm.

CÓD.

59853

CÓD.

59855

CÓD.

59854

CÓD.

59859

FILME TRANSPARENTE

Filme transparente de alimentação
Filme transparente de uso doméstico. Grande formato.  
Muito resistente. Para a conservação de alimentos e outros 
usos. Rolo de 30 metros. 

CÓD.

59984

Filme transparente de alimentação
Filme transparente de grande formato. Ideal para conservar 
alimentos e outros usos. Rolo de 250 m.

CÓD.

59943



SERVIÇOS GERAIS482
ELETRODOMÉSTICOS DE ESCRITÓRIO

Ventilador de coluna 
3 velocidades. Função turbo. Fluxo de 
ar: 30m³/min. Dispositivo de oscilação 
automática. Timer: 2 horas. Potência: 45 
W. Altura: 84 cm. Peso: 2,6 kg.

CÓD.

71809

Ventilador industrial 
3 velocidades. Fluxo de ar: 60 m³/
min. Cabeça inclinável. Rede protetora 
cromada, 35 cm. de diâmetro. 
Potência: 60 W. 
Peso: 4,6 kg.

CÓD.

71810

Purificador de ar
Purificador de ar que elimina de forma segura os contaminantes 
no ar, neutralizando vírus, bactérias e maus cheiros, permitindo um 
bom ambiente e uma grande eficácia contra alergias e doenças 
respiratórias. Sistema de purificação em quatro etapas: 1. Filtro de 
carbono: elimina odores e captura partículas contidas no ar.  2. Filtro 
HEPA:  Captura 99,97% de partículas e impurezas minúsculas de 
apenas 0,03 microns. 3. Sistema antimicrobiano AeraSafe ™: proteção 
contra o crescimento das bactérias causadoras de mau cheiro, mofo e 
fungos. 4. Tecnologia Plasma TRUE™: Sistema Auto Smart ™ supervisão  
da qualidade do ar e ajusta automaticamente a velocidade do 
ventilador para manter o ar purificado. As luzes de cor azul e vermelho 
indicam a pureza do ar. Indicador de velocidade do ventilador que 
permite ajustar manualmente a velocidade do ventilador, baixo, médio, 
alto ou automático. Indicadores que permitem saber quando terá que 
substituir os filtros. Para áreas de 20 m2.
 

Ar condicionado portátil
Gira na horizontal de forma automática e oscila. 3 Funções: 
arrefecimento, purificador e desumidificador. Fornecido com duas 
caixas para o gelo. Com rodas para facilitar o seu transporte. 
Purificador de ar: com sistema de Aniões. Três níveis de potência: 
sleep, normal, natural. Ventilador e circulação motorizada. 
Pode operar com botões táteis ou com controlo remoto. Com 
Temporizador: de 0 ~ 7,5 horas. Potência de fluxo de ar: 700 m3/
hora Projeção de ar: até 10,5 m. Arrefece uma área com 12,5 m2. 
Capacidade do depósito de água: 6,5 litros. Tensão/ Frequência: 
230V ~ 50 Hz Potência do consumo: 110W.

CÓD.

70039

3000 
UNDS. TÉRMICAS

Informação

O tempo 

41% do tempo em que estamos despertos, passamos 
no nosso local de trabalho. Aumentar o conforto
no posto de trabalho implica uma melhoria na 
produtividade e na motivação dos trabalhadores.

SÉRIE: "Conforto no escritório". Eletrodomésticos pensados para melhorar 
o bem estar no seu local de trabalho.

Ventilador de secretária
2 velocidades. Fluxo de ar: 25 m³/min. 
Dispositivo de oscilação automática. Cabeça 
inclinável. Rede protetora cromada, 31 cm 
de diâmetro. Potência: 40 W. 

CÓD.

71807

Ventilador com pé
3 velocidades. Fluxo de ar: 60 m³/min. 
Dispositivo de oscilação automática. 
Cabeça inclinável. Rede protetora 
cromada, 45 cm de diâmetro. 
Potência: 60 W. 

CÓD.

71808

CÓD.

71758

ODORES

PÓ

GERMES
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Termoventilador compacto
Termoventilador horizontal muito compacto. 
Potência: 1.800 W. Posição para função anti-gelo que se ativa 
à temperatura ambiente abaixo de 4 ºC. Seletor de funções: 2 
potências de calor: 1.200 W / 1.800 W. Ventilador para o verão. 
Termostato regulável de funcionamento. Indicador luminoso. 
Termostato de segurança.

CÓD.

71814

Candeeiro mata insetos 
Elimina eficazmente os insectos 
voadores colocando este 
candeeiro elétrico perto das 
portas e janelas. A luz especial atrai 
os insetos que caem fulminados ao receber 
uma descarga elétrica quando se aproximam 
do candeeiro. Com gancho para pendurar. 
Potência: 3W. Medidas: 115 x 230 x 50 mm. 
Peso: 1,5 kg.

CÓD.

59856

ELETRODOMÉSTICOS DE ESCRITÓRIO

Radiador de aquecimento
Potência máxima: 1500 W. Dispositivo térmico de segurança. 
3 níveis de potência. Medidas: 172 x 204 x 430 mm. Peso: 1,450 kg.

CÓD.

72757

Estação metereológica
Funções: tempo, data, mês, 
despertador, botão snooze, fases da 
lua. Hora 12/24. Registo de temperatura 
e humidade Max/Min. Temperatura, 
hidrómetro. Potência: 4,5V DC (3 pilhas 
AA 1,5V). 
Medidas: 187 x 33 x 137 mm.  
Peso: 0,29 kg.

CÓD.

59857

Repele insetos e roedores
Afasta os roedores, baratas e insetos. 
Resultados eficazes sem usar substâncias 
químicas. Completamente seguro. Pode 
utilizar-se perto de crianças e animais 
domésticos. Tomada de corrente adicional 
não lateral. Sinal luminoso e interrutor de luz 
noturna. Potência: 7W. Peso: 0,20 kg.

CÓD.

59858

SÉRIE: "Almoço no escritório". Eletrodomésticos para poder comer no escritório.

CÓD.

71798
CÓD.

72758

CÓD.

71800
CÓD.

71801

Microondas esférico digital
Fácil de usar. Novo design ergonómico. Sistema exclusivo de 
desbloqueio. Visão de 360º: controle total do prato cozinhado. 
Controle retro iluminado. Programação eletrónica. Função rápida: 
30 seg.Timer de 60 min. Prato giratório iluminado de 28 cm. 
Funções: reaquecer, descongelar e 2 níveis de cozimento. Potência: 
700 W. Medidas: 323 x 368 x 429 mm.

Microondas digital com Grill
Potência Microondas: 800 W. Potência Grill: 1000 W. Luz interior. 
Níveis de potencia: 5+3 niveis combinados + grill. Capacidade: 20 
litros. Visor LCD. Função descongelar. Fecho de segurança para 
crianças. Prato giratório removível. Timer: 95’. Seletor de tempo: 
Digital. Relógio eletrónico. Acabamento metalizado. Bandeja Grill. 
Medidas do aparelho: 25,3 x 43 x 32,5 cm. Peso: 11 kg.

Grill/Sanduicheira anti aderente
Design inovador. Mesma uniformidade de tosta em ambos os lados. 
Ideal para preparar paninis, sanduiches, tostas mistas... Apto para 
arrumar na vertical. Placas antiaderentes: fácil limpeza. Indicador 
luminoso de controle de temperatura. Com asas de tato frio. 
Potência: 1.400 W. 

Tostador de pão tipo barbecue
Tostador de pão plano tipo “barbecue”. Para todo tipo de pão e bolos. 
Temporizador mecânico até 5 minutos para o controle do grau de 
tostagem. Paragem automática. Bandeja para recolha de migalhas. 
Potência: 650 W. Medidas: 75 x 205 x 375 mm. Peso: 1,15 kg.
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ELETRODOMÉSTICOS DE ESCRITÓRIO

CÓD.

71804

Fervedor de água automático
Ideal para servir água para infusões. Potência 
(W): 1.350 - 1.650. Capacidade do depósito 
1 L. Dispositivo de segurança térmica. 
Desconexão automática ao ferver. Com 
função para manter quente. Inoxidável. 
Interrutor desligar/ligar. Tampa com 
segurança. Visor com nível da água. Piloto. 
Cabo com recolha. Medidas: 215 x 145 x 180 
mm. Peso: 0,93 kg.

CÓD.

46785

Mala térmica Sogo
Capacidade de 15 litros. Frio: 
temperatura entre os 20 e os 25 graus 
centígrados abaixo da temperatura 
ambiente. Quente: Termóstato até 65 
graus centígrados. Estrutura revestida 
em alumínio. Ligação de 12 volts para o 
isqueiro do automóvel. Dimensões: 290 
x 450 x 320 mm. Dimensões do interior: 
200 x 190 x 350 mm.

Frigorífico 127 l clase A++
Classe energética A++: Consumo 40% menos que um classe A. Opção de 
instalar sob uma bancada. Pega lateral reversível. Porta reversível. Cesto 
porta verduras de grande capacidade. Bandejas de vidro temperado. 
Dados técnicos: Capacidade: 127 litros. Consumo elétrico: 91kWh/ano. 
Congelador Table. Medidas: 85 x 55 x 58 cm.

Frigorifico mini bar
Pequeno, com capacidade para 50 litros. 
Compartimento congelador. Temperatura variável: entre 0º-10 º C. 
Classificação de Consumo de Energia: A. Refrigerante R600a. Respeita 
o meio ambiente; sem emissões CFC. Porta reversível com junta 
antivírus. Pés ajustáveis. Trabalhar de baixo ruido. Potência 84 W. 
Medidas: 50 x 52 x 51 cm. Peso 24 Kg.

CÓD.

71811

CÓD.

72759

Expremedor elétrico
Capacidade: 0,35 litros. Gira em ambos sentidos. Recipiente 
transparente e graduado. Tampa protetora transparente. 
Desmontável e fácil de limpar. Potência: 20 W.

CÓD.

71806

SÉRIE: "Limpeza". Eletrodomésticos para limpar o local de trabalho.

Aspirador sem bolsa tipo ciclone 
Potência de sucção: 440 W. Potência: 2000W. Tamanho 
compacto. Tecnologia Ciclone Plus: aspirador sem bolsa tipo 
ciclone. Máxima sucção com o menor consumo. Arranque Soft 
start. Totalmente higiénico, ideal para alérgicos. Fácil de abrir e 
com depósito removível. Rodas de borracha para não marcar o 
chão. Filtro Hepa Max: fácil de limpar e de grande durabilidade. 
Tubo telescópico cromado. Indicador de depósito cheio. Regulação 
automática de potência. Acessórios: Escova de móveis. Escova 
especial para cantos, escova para parquet.
Medidas: 265 x 298 mm. 

CÓD.

71805

Aspirador industrial 
Aspirador industrial para limpeza em seco e com água. Capacidade 70 
litros. Potência: 2000W. Medidas: 1025 x 540 x 600 mm. 

CÓD. REF.

72480 KF16541
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Recargas para ambientador elétrico Ambi Pur
Recargas para ambientador elétrico com control de intensidade. 
Aromas suaves e frescos. Duração até 80 dias. 21,5 ml.

CÓD. AROMA

59969 BRISA MARINHA
59970 SABÃO NATURAL

ELETRODOMÉSTICOS DE ESCRITÓRIO

Tira borbotos
Tira borbotos desmontável para fácil limpeza. Inclui bandeja 
protetora de lâmina e escova limpa lâminas. 3 lâminas de corte. 
Botão On/Off. Pilhas não incluidas. Potência: 3V DC (2xR20'D' 
1,5V). Medidas: 7 x 13 x 11 cm. Peso: 0,45 kg.

Limpador a vapor 5 acessórios
Boquilha dirigível. Asa ergonómica para facilmente manobrar. Piloto 
luminoso de ligado. Capacidade do depósito: 370 ml. Tampa para 
depósito de água com válvula de segurança. Dispõe de 5 acessórios: 
Funil, copo medidor, boquilha grande modo spray, boquilha redonda 
modo escova, boquilha curva. Potência: 900-1050W IPX4. 220-240V 
~ 50Hz. Pressão: 3 bares. Peso: 1,10 kg

CÓD.

59851
CÓD.

59852

Informação

Sabe qual é a fragrância mais adequada para o seu negócio ou empresa?
Os aromas são capazes de transmitir e proporcionar diferentes sensações, limpeza, luxo, força, relaxamento, mistério, paixão, 
glamour, alegria, atração, desejo, felicidade, etc. Por isso, é muito importante para escolher bem o aroma do ambientador para cada 
espaço.
Está provado que as empresas que usam fragrâncias para aromatizar o seu espaço vendem mais 25% do que estabelecimentos que 
não usam. Da mesma forma as empresas que mantêm os seus escritórios limpos e com fragrância certa aumenta a produtividade e 
a motivação dos funcionários.
Para escolher a fragrância certa deve ter em conta: 
IDENTIDADE: Escolha o aroma que você sinta que se adequa à sua personalidade. A fragrância que você escolher  será um veiculo 
da mensagem que deseja transmitir.
CONFORTO: Deve criar conforto, o cheiro não deve ser pesado, nem muito forte. Alcançar o equilíbrio cria uma atmosfera onde 
gostaria de ficar por mais tempo.
PRODUTO: A essência escolhida deve ter algo em comum com o produto que vende. Por exemplo, nas lojas de roupa desportiva o 
perfume deverá revelar notas frescas, ervas e frutas cítricas que transmitam liberdade, relaxamento, frescura do ar, etc... 
CONSUMIDOR: Ser congruente com o público alvo do seu produto (gente jovem, senhoras, bebés, executivos, desportistas, etc.) é 
importante estudar o aroma por segmento de cliente.
Escolher bem a fragrância ajudará a:
Diferenciar-se e atrair a atenção do consumidor.
A melhorar o conforto dos trabalhadores e clientes.
A aumentar a produtividade, a motivação e a concentração dos empregados.
A que os clientes permaneçam mais tempo não seu estabelecimento.
Aumentar as possibilidades de venda.
Causar boa impressão, os clientes voltarão.

Ambientador com recarga Ambipur Trivolution
Ambientador elétrico com intensidade regulável. As fragrâncias 
alternam oferecendo até 3 odores complementares durante o seu 
funcionamento. Dura até 90 dias. Inclui aparelho mais recarga 
composto por 3 fragrâncias frescas de 20 ml.

CÓD.

59964

AMBIENTADORES

Ambientador elétrico com recarga
Ambientador elétrico com controlo de intensidade. 
Com aroma a flores. Duração até 80 dias. Inclui aparelho mais 
recarga de 21,5 ml.

CÓD.

59965

Recargas Ambipur Trivolution
Recarga para ambientador Ambipur Trivolution. 3 agradáveis 
fragrâncias complementares. Recargas de 21 ml.

CÓD. AROMA

59967 LAVANDA
59968 FRESCURA DA MANHÃ
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Ambientador com recarga Air Wick Freshmatik
Ambientador spray automático com sensor de presença. Deteta os 
movimentos e ajusta a fragrância. Dura até 50 dias. Fácil de usar. 
Inclui aparelho mais recarga e 3 pilhas. Recarga “Flor - Odor fresco 
de roupa limpa”. Odor fresco, suave e duradouro. 250 ml.

CÓD.

59991

Recargas Air Wick Freshmatik
Recarga para aparelho Air Wick Freshmatik. 
Odor fresco e suave. 250 ml.

CÓD. AROMA

59962 FLORES BRANCAS
59963 NENUCO

INSETICIDAS

Inseticida Spray baratas 
e formigas
Inseticida em spray contra as 
formigas, as baratas e seus 
ovos. Protege o lar com o seu 
efeito laca permanente. Efeito 
barreira. Eficacia comprovada. 
600 ml.

Inseticida Spray moscas e 
mosquitos
Inseticida em spray contra as 
moscas e mosquitos. Ação 
instantânea, mata ao contacto. 
Aroma frescura natural. 600 ml.

CÓD.

59973
CÓD.

59974

Inseticida elétrico com recarga
Inseticida elétrico com recarga.
Elimina moscas o mosquitos. Inclui aparelho 
e recarga de 45 ml.

CÓD. CONTEÚDO

59976 APARELHO + RECARGA
59975 RECARGA

LIMPEZA DE CHÃO

Lixivia 
Lixivia com agentes protetores para as fibras 
e as superfícies. Para lavagem à máquina e 
manual, e para a higiene e limpeza do lar. 
Garrafa 2 litros.

Limpa chão 
Limpa chão perfumado com extracto de pinho. 
Máximo brilho e limpeza. Garrafa 1 litro.

CÓD.

59978
CÓD.

59979

AMBIENTADORES

Ambientador para carro com 
recarga
Ambientador para carro Ambipur Car com control de intensidade. 
Elimina maus odores. Com aroma a eucalipto fresco. Duração até 60 
dias. Inclui aparelho mais recarga de 7 ml.

CÓD.

59966

Ambientador spray
Ambientadores instantâneos em aerosol. 
Aromas de grande durabilidade. Combate os 
maus odores e perfuma de forma agradável. 300 ml.

CÓD. AROMA

59960 LAVANDA
59961 JASMÍM DE BALI
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LIMPEZA DE CHÃO

Balde de esfregona com espremedor 
Cubo de esfregona com espremedor. Forma retangular.
Cor azul. Com asa em cor cinza. Fabricado em plástico. 
Capacidade 15 litros. Medidas: 39 x 29 x 30 cm.

Apanhador de lixo com cabo
Calha em borracha. Adapta-se melhor à superfície e 
facilita o seu uso. Cor azul. Com cabo incluído.
23 cm de largura.

CÓD.

70003

CÓD.

70004

152,4
 cm

Esfregona e suporte
Os cabos para esfregonas tornam a remoção e 
substituição das cabeças da esfregona um processo 
fácil e rápido. A roda de fixação do cabo de fecho 
lateral Invader prende a esfregona com firmeza no 
lugar; deve ser utilizada com esfregonas de precinta de 
12,7 cm. Altura: 152,4 cm. Esfregona de fibras sintéticas 
e algodão que multiplica por 5 a capacidade de 
absorção. Peso: 340 g.

CÓD. PEÇA

50003 ESFREGONA
50002 CABO

Cabo com adaptador 
Cabo universal, útil para vassoura ou 
esfregona. Fabricado em metal. Inclui 
adaptador. 140 cm.

Vassoura profissional sem cabo
Vassoura profissional. Escovas sintéticas em cor verde. Não inclui 
cabo.

CÓD.

70005 CÓD.

59998

Esfregona de fios de algodão
Esfregona profissional com fios de 
algodão. Mais resistente. Entrelaçado 
especial que faz com que não se desfie 
nem deixe pelo. 220g. 

CÓD.

70000

Esfregona ultra
Facilita a limpeza de todo tipo de superfícies. Proporciona 
uma secagem rápida graças às tiras super absorventes.

ESFREGONA COM CABO
CÓD.

36376

RECARGA ESFREGONA
CÓD.

36373

Recarga esfregona 
Esfregona super eficaz, 
elimina a sujidade e deixa 
todas as superfícies 
brilhantes. É super absorvente graças 
às suas fibras especiais que enxaguam 
e absorvem sem deixar rasto e é super 
resistente. Lavável na máquina até 60ºC e 
resistente à lixívia.

CÓD.

49970

Esfregona microfibras 
Esfregona de microfibras. Oferece a 
máxima absorção, não deixando rasto 
no solo. Design especial entrelaçado que 
faz com que não se desfie e proporciona 
uma secagem instantânea. Inclui 
adaptador universal. 168g. 22cm.

CÓD.

59999

13
0

 cm
14

0
 cm

8
0

 c
m



SERVIÇOS GERAIS488

Pás e vassouras Lobby Pro
A pá dispõe de uma tampa com fecho, que esconde a sujidade e os detritos. A vassoura é ideal para cantos de difícil acesso. 
O cabo é de metal revestido a vinil. O suporte permite transportar e guardar comodamente, ao mesmo tempo, a pá e a vassoura.

Pá (Apanhador) Vassoura Suporte

CÓD. PEÇA MEDIDAS

50007 APANHADOR COM TAMPA 324 x 286 x 127 mm
50009 VASSOURA 160 x 940 mm
50008 SUPORTE 32 x 32 x 100 mm

Suporte Saniquik para esfregonas
Suporte para esfregonas com abas. Apresenta uma largura de 45 cm para um maior 
rendimento. A esfregona fixa-se perfeitamente ao suporte e para desmontar após a 
utilização, basta premir o botão vermelho. Medidas: 13 x 45 cm. Esfregona plana de 
algodão. Utiliza-se para limpeza a seco (varrendo). Os acabamentos entrelançados e a 
parte inferior reduzem o emaranhamento para um desempenho como novo após cada 
lavagem. A mistura equilibrada com 4 dobras de algodão e fio sintético suporta lavagens 
repetidas sem encolher.

CÓD. PEÇA

50004 BASE DE ESFREGONA
50006 ESFREG. BRANCA*
50005 ESFREG. AZUL*
52973 CABO ALUMINIO

*Anti micróbios.

Esfregona
Esfregona Completa (estrutura 
+ cabo telescópico de 45 cm + esfregona 
de algodão). Utilização na limpeza e 
abrilhantamento de qualquer tipo de 
pavimento. Composta por tiras de 
algodão que limpam e cuidam qualquer 
superfície. Após uma ou duas utilizações 
pode extraír-se a bolsa de algodão e lavá-
la na máquina de lavar, em água fria e 
voltar a utilizá-la várias vezes.

Recarga de fibra para esfregonas
Fibras para limpeza a seco ou aplicando o 
spray Fix Pó para esfregonas. Adaptável 
a todo o tipo de esfregonas e para 
todo o tipo de pavimentos. Colocar em 
redor da mopa e passar sobre o chão. É 
recomendado substituí-la ao fim de 4 ou 5 
utilizações. Medidas: 30 x 45 cm.

Esfregona
Esfregona Completa (estrutura + cabo 
telescópico de 45 cm + mopa de algodão). 
Utilização na limpeza e abrilhantamento 
de qualquer tipo de pavimento. Composta 
por microfibras que limpam e arrastam a 
sujidade e cuidam de qualquer superfície. 
Após uma ou duas utilizações pode extraír-
se a bolsa de microfibras e lavá-la na 
máquina de lavar, em água fria e voltar a 
utilizá-la várias vezes.

RECARGA 
ESFREGONA

CÓD.

49977

BASTIDOR, CABO 
E ESFREGONA

CÓD.

CÓD.

49978

RECARGA ESFREGONA
CÓD.

49975

BASTIDOR, CABO 
E ESFREGONA

CÓD.

49974

Carro de limpeza
Fabricado em polipropileno. 
Com rodas para uma fácil 
deslocação. Bolsa com 
fecho para poder sacar mais 
fácilmente o saco do lixo. Duas 
prateleiras para depositar os 
artigos de limpeza. Plataforma 
para suporte do cabo da 
esfregona. Medidas: 58 x 24 x 
96 cm.

CÓD. REF.

72479 KF16540

LIMPEZA DE CHÃO

Carro para esfregona
Sistema simples de limpeza com dois baldes de 18 L de 
capacidade cada um, para separar a água limpa da água 
suja. O carro está provido de 4 rodas giratórias silenciosas. 
Versatilidade no sistema de limpeza (esfregonas planas ou 
de algodão).

CÓD.

50001

58 cm

24 cm
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LIMPEZA DE CHÃO

Carro de limpeza
O carro de limpeza WaveBrake reduz os salpicos, o que é 
sinónimo de um ambiente mais seguro, pavimentos mais 
limpos e produtividade melhorada. É muito compacto 
para melhor armazenamento e de fácil transporte. Rodas 
de borracha silenciosas, ideal para ambientes onde não é 
permitido fazer ruído. Com depósito de 17L para recolha de 
resíduos ou armazenar produtos de limpeza. A alavanca de 
prensa ergonómica facilicita as ações de prensa. Versatilidade 
no sistema de limpeza (esfregona plana ou de algodão). 
Medidas: 76 x 46 x 98 cm. 

9
8

 c
m

76 cm

46 cm

CÓD.

50000

Carro de limpeza
Carro de limpeza muito compacto com múltiplos compartimentos, concebido para melhorar o nível de higiene em ambientes mais delicados. 
É compatível com todas as soluções de limpeza de Rubbermaid (microfibra e tradicionais de algodão). Quatro rodas giratórias para uma 
condução fácil. Medidas: 111,8 x 55,9 x 122,6 cm.

12
2,

6
 c

m

111,8 cm
55,9 cm

CÓD.

49998

Limpa chão limão
Produto altamente concentrado com 
aroma a limão. Proporciona uma 
perfeita secagem e brilho excepcional. 
Garrafa de 5 litros.

CÓD.

46834

Liquido limpa chão aroma maçã
K-LNS é um líquido neutro, solúvel em água, 
em espuma e com um agradável aroma a 
maçã. Não ataca nenhum tipo de superfície 
é ideal para utilizar como esfrega solos de 
uso geral para a limpeza de qualquer tipo 
de chão, incluindo os pisos de instalações 
alimentárias. Embalagem de 5 L.

CÓD.

57146

Espremedor por
pressão vertical

O balde 
adicional 
permite levar 
o lixo, levar 
mais água ou 
produtos de 
limpeza.

A sua pega 
ergonomica facilita o 
seu transporte.
tem capacidade para 
levar duas sinalizações 
de precaução.
A bandeja extraível 
permite levar produtos 
de limpeza.

O balde para a água 
suja, tem capacidade
para 17 L, separa a 
água suja da limpa. 
O balde de 33 L, pode 
retirar-se facilmente 
do carro para esvaziar 
e limpar.

Rodas de 
borracha 
silenciosas, ideal 
para locais onde 
não se pode 
fazer barulho.

Os suportes de cabo de 
esfregona ajustam-se a todos 
os tamanhos. 
Novo sistema de fixar o cabo 
da esfregona e da vassoura 
ao carro

Saco de vinil de 
grande capacidade 
- 28l. Saco para 
resíduos à prova de 
fugas com fecho 
melhorado.

Baldes com 4 cores. 
Evitam a  
contaminação 
cruzada ao 
atribuírem uma cor 
a uma área de uso 
específica.

Ampla 
plataforma de 
transporte.

Plataforma do balde 
de desinfecção em 
microfibra.
A plataforma transporta 
facilmente um balde de 
desinfeção totalmente 
carregado.

Rodas anti-marcas.

Duas caixas 
organizadoras - 
28 L.
Perfeitas para 
separação
de esfregonas de 
microfibras limpas/
sujas. Amovíveis de 
ambos os lados.

Tampa de 
resíduos e 
compartimento de 
armazenamento.

Suporte da estrutura da 
esfregona em microfibra.

Dois ganchos para  
fixar um contentor Brute, Slim Jim 
ou avisos de segurança.

Suporte da Pá 
Lobby Pro
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Spray para esfregonas 
Produto em que foram incorporados novos agentes 
de limpeza, abrilhantadores, repelentes de pó e 
sujidade. Não danifica a superfície, podendo aplicar-
se sobre qualquer tipo de superfície, seja plástico ou 
de acabamentos pintados. Apresenta-se em forma de 
líquido para a sua aplicação por pulverização.  
Seca em pouco tempo, não descolora nem fica 
amarelado. Conteúdo: 1 litro.

CÓD.

57148
Spray para esfregonas
Fix Polvo MopActiva limpa, abrilhanta, nutre e perfuma 
todo o tipo de solos. Activa a eficácia de limpeza de 
qualquer modelo de esfregonas (algodão, microfibras ou 
descartável), multiplicando o seu poder de limpeza em todo 
o tipo de solos: parquet, grés, terraço, mármore, etc... Para 
além disso, incorpora forma electroestática que repele o pó 
e sujidade de força rápida e eficaz. O óleo de linho protege 
e cuida todos os solos, especialmente os de madeira. 
Pulveriza-se a mopa a uns 20 cm, espera-se uns instantes e 
passa-se a mopa pelo solo. Contém: 750 ml.

CÓD.

49980

LIMPEZA DE CASAS DE BANHO

Desinfetante e ambientador para sanita
Produto para o autoclismo para uma ação de limpeza contínua. 
Tinge a água de azul. Embalagem de 2 unidades.

CÓD.

59990

Desinfetante e ambientador para sanita
Produto para sanita que combina 4 componentes 
activos: espuma de limpeza, fórmula anticalcário, 
protetor contra a sujidade e frescura extra. Atua como 
desinfectante e ambientador. Aroma natural. Conteúdo 51 g.

CÓD.

59992

Liquido de limpeza multiusos
Poderoso gel de limpeza e higienizante de 
superficies à base uma mistura de tensoativos 
catiónicos, iónicos e álcool, atua limpando e 
higienizando as superficies sobre as que se 
aplica. É um produto com um alto poder hegienizante, que devido 
à sua inovadora fórmula efetua uma limpeza em profundidade 
sem precedentes. Aplica-se por diluição, sendo necessário só 
uma pequena quantidade. É biodegradável e não deixa resíduos. 
Embalagem de 5 L.

CÓD.

57151

Liquido de limpeza para casa de 
banho
Detergente líquido concentrado com grande 
poder de limpeza e higienizante. Especialmente destinado a limpeza 
de lavabos, banheiras, solos, superfícies de azulejos, paredes etc... A 
sua ação contínua no sistema de evacuação sanitária, elimina os maus 
cheiros provenientes dos lavabos, tubos, urinóis, etc. Embalagem de 
5 L.

Escova para sanita
Escova com suporte fabricada  
em plástico. 2 peças.

CÓD.

57147

CÓD.

59937

Dispensador bacteriomatic digital
Dispensador fabricado em polipropileno. Com 
display e temporizador programável. Relógio. Cargas 
substituíveis. Indicador de On/Off e de bateria fraca. 
Medidas: 240 x 100 x 108 mm. 

DISPENSADOR
CÓD.

46830

RECARGA
CÓD.

46831

LIMPEZA DE CHÃO

Limpa sanita
Limpa sanita em gel com lixivia. Contém fórmula 
3 em 1: limpa higienicamente, branqueia e 
abrilhanta. Fórmula densa e perfume fresco. 
Garrafa de 750 ml.

CÓD.

59986

Limpa WC
Com bioálcool. Fórmula especial que elimina 
a cal de todo o wc e consegue um resultado 
brilhante com um fresco odor a limpeza. Garrafa 
de 1400 ml.

CÓD.

59985
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   DESENTUPIDORES

PANOS E LIMPA LOUÇAS

Panos de limpeza
Panos multiusos super eficazes, eliminam a sujidade e deixam 
todas as superfícies brilhantes. Super absorventes graças às suas 
fibras especiais que enxaguam e absorvem sem deixar rasto e são 
super resistentes. Laváveis na máquina até 60ºC e resistentes à 
lixívia. Dimensões: 39 x 37 cm.

Panos de limpeza 
Panos multiusos, adequado para a manutenção de uma grande 
variedade de superfícies (vidros, espelhos, plástico, metais, etc.). Pano 
amarelo sintético. Medidas: 38 x 40 cm.

CÓD. TIPO UNDS./PACK

49966 MULTIUSOS 3
49968 LIMPA VIDROS 1

CÓD.

36725

Limpa louças
Polidor com doseador de detergente.

Recarga limpa louças
Recargas para a escova limpa louças Ballerina, código 
49972. Para todo o tipo de superfícies. 3 unidades.

CÓD.

49972 CÓD.

49973

Camurça para o pó
Camurças descartáveis que podem utilizar-se com a mão ou aplicadas em redor de 
qualquer esfregona. A sua composição confere-lhe um alto poder electroestático 
que atrai o pó e os pêlos de uma só passagem. Recomenda-se utilização em 
superfícies secas, sem água nem produtos de limpeza. É eficaz em ecrãs de 
televisão, computadores, electrodomésticos e interiores de automóveis. Pode-se 
utilizar em ambos os lados. Caixa de 30 unidades.

CÓD.

49979

Esponja Borrabrite
Esponja para remover manchas sem necessidade 
de químicos nem outros removedores de manchas 
líquidas. Apresentação em blister.

CÓD.

49760

Desentupidor canos
Desentupidor líquido de canos entupidos. 
Não danifica os canos e elimina todos os 
entupimentos. Gel denso. Atua em 15 minutos. 
Garrafa de 1 litro.

Desentupidor fole
Com fole e cabo em plástico preto. 2 peças. 

CÓD.

59995
CÓD.

59997

Panos microfibra
Panos multiusos de microfibra. Limpeza ecológica, sem produtos 
químicos ideal para todo tipo de superfícies. Atrai o lixo e o pó sem 
deixar rasto. Para limpeza a seco e húmido. Pack de 3 unidades.

Esfregão salva unhas
Esfregão para proteger as mãos e unhas no momento de lavar. A sua 
forma permite um melhor agarre e maior proteção de mãos e unhas. 
Esponja amarela por um lado e fibra verde por outro. Máxima eficácia 
e grande durabilidade. Embalagem 2+1 Grátis.

CÓD.

59972
CÓD.

59993
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DESENGORDURANTES

Desengordurante 
Desengordurante com pistola pulverizadora. Ideal para a limpeza da cozinha e de todas aquelas superfícies onde se 
acumula gordura e sujidade extrema, inclusive sobre a roupa. Uso simples: Pulverizar diretamente sobre a superfície a tratar, 
deixando atuar uns segundos e retirando com um pano húmido. Não necessita luvas, não irrita a pele. Apto para superfícies 
de uso alimentar. Garrafa de 750 ml.

CÓD.

59981

Líquido de limpeza frigorífico
VIM Frigo e Micro é o novo líquido de limpeza 
especial para superfícies que estão em 
contacto com os alimentos. Específico para 
congelador, arcas frigoríficas, etc. Elimina a 
gordura e resíduos de alimentos, garantindo 
uma higiene completa. Contém: 500 ml.

Sabão líquido de mãos com dispensador
Sabão líquido com dispensador para mãos. 
Especial para o cuidado da pele. Não contém 
corantes. Frasco de 500 ml.

Sabão líquido de mãos com dispensador
Sabão líquido para mãos com dispensador. 
Sensação suave e fresca. Adequado para todas as 
idades. Frasco de 300 ml.

CÓD.

49987

CÓD.

59957
CÓD.

59958

Líquido desengordurante
Produto pensado para a limpeza de cozinhas. É um 
detergente líquido com grande poder de limpeza e 
desengordurante, dissolvendo todo tipo de gorduras 
independentemente da sua origem: animal ou vegetal. 
Não ataca o ferro nem os vidros.  
Conteúdo: 1.000 ml

CÓD.

57150

Gel de mãos
Gel de mãos dermatológico.  
Garrafa de 5 l.

CÓD.

46833

Gel de mãos 
K-SOAP é um gel limpeza de mãos para uso 
geral, um produto com pH neutro, de alta 
concentração, especialmente formulado para 
limpeza de mãos. Não contém dissolventes 
nem químicos agressivos, não irrita nem produz 
dermatites, suaviza a pele deixando-a a fresca e agradavelmente 
perfumada. Embalagem de 5L.

CÓD.

57155

Dispensador de Gel anti bactérias
Gel especial anti bactérias para as mãos. 
Dispensador de gel líquido. Ideal para a 
prevenção da gripe convencional e da gripe A 
já que ajuda a melhorar os hábitos de higiene 
pessoal e dos espaços partilhados. 500 ml.

Dispensador de Gel anti bactérias
Gel especial anti bactérias para as mãos. Dispensador de 
gel líquido. Ideal para a prevenção da gripe convencional 
e da gripe A já que ajuda a melhorar os hábitos de 
higiene pessoal e dos espaços partilhados.
 

CÓD. REF.

46491 KF02244B

CÓD. REF.

46489 KF10701B

HIGIENE DE MÃOS
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Pastilhas lava louça
Pastilhas para maquina de lavar louça. Proporcionam uma limpeza 
excelente em cada lavagem. Com brilho de diamante. Eliminam 
inclusive os restos secos de alimentos e a sujidade das panelas. 
Caixa de 57 pastilhas.

Lava louça à mão
Lava louça para limpeza à mão. Proporciona 
uma grande eficácia na limpeza da louça. 
Desengordura eficazmente e protege as mãos, 
graças à sua fórmula PH 5.5 com Aloé Vera. 
Garrafa de 720 ml.

CÓD.

59994

CÓD.

59996

   LAVA LOUÇA

Tira Nódoas em spray
Tira Nódoas em spray. Elimina as manchas na roupa sem deixar 
marcas nem a seco. Fácil de usar: agitar, pulverizar sobre a mancha 
a uns 15 cm, esperar que seque e posteriormente escovar. 
Frasco de 200 ml.

CÓD.

59989

ANTICALCÁRIO LIMPA MÓVEIS

Limpa vidros 
Produto altamente concentrado. Proporciona uma perfeita secagem 
e brilho excepcional. Garrafa de 5 litros.

CÓD.

46835

Rolo remove pêlo
Com pega ergonómica para 
usar com facilidade e folhas 
recortadas. Rolo de 8,8 m. 56 
utilizações.

CÓD.

49755

Líquido anticalcário
Anticalcário em gel líquido. Elimina sem 
esforço as acumulações de calcário, 
devolvendo ao wc todo o brilho e esplendor. 
Garrafa de 500 ml.

CÓD.

59988
Limpa móveis
Limpa móveis em spray. Fórmula 5 em 1: Elimina o 
pó, protege a madeira sem deixar restos, elimina até 
90% dos alérgenios do pó, reaviva o brilho natural 
e acaba com a sujidade e as marcas. Acabamento 
perfeito e um brilho profundo e duradouro. Ideal 
para os móveis e as superfícies de madeira tratada. 
Frasco de 300 ml.

CÓD.

59982

Limpa vidros com pistola 
pulverizadora
Limpa vidros líquido com pistola pulverizadora. Cristalino. 
Oferece um brilho perfeito, uma transparência máxima e um 
resultado sem marcas em todas as janelas. Fórmula inovadora 
que elimina rápida e facilmente toda a sujidade e os marcas, 
deixando um agradável odor. Pulverizar a 20 cm da superfície. 
Limpar com um pano suave, limpo e seco. Frasco de 750 ml. 

CÓD.

59987

LIMPA VIDROS

TIRA NÓDOAS ROLO REMOVE PÊLO



SERVIÇOS GERAIS494

Limpa vidros 
Limpa vidros e abrilhantador de uso doméstico 
com um alto poder desengordurante 
formulado com bio alcoól. Atua e seca 
rápidamente. Conta com um notável efeito 
repelente da água e anti pó. Pensado para 
uma limpeza de superfícies duras não porosas, 
como por exemplo, vidros, fórmica, cerâmica, 
etc., também limpa e desengordura ecrãs. 
Embalagem de 5 L.

CÓD.

57149

BACTERICIDAS

Sacos guarda-roupa
Rolo de 5 sacos. 25 mícrons. Controle de resistência, medidas e 
peso. Diferentes tamanhos: 1, 2 e 3.

CÓD. MEDIDAS

16712 620 x 1200 mm
16713 620 x 1400 mm

Caixa para medicamentos
Metálico, com prateleira interior. Incluí 2 chaves. 
Medidas: 316 x 360 x 100 mm.

CÓD. REF

37611 KF04282

Doseador de Gel anti bactérias
Dispensador em Spray anti bactérias multiusos. 
Aplica-se em diversos materiais de sua casa ou 
escritório. Conteúdo: 250ml. Ideal para a prevenção 
da gripe que o ajuda a melhorar os hábitos de higiene 
pessoais e dos espaços partilhados.

CÓD. REF.

46490 KF10702B
Spray bactericida 
Spary com um alto poder higienizante formulado com 
bioálcool, tensioativos não iónicos e amónio quaternário.  
Pensado para uma limpeza superficial e económica de 
superficies duras não porosas: material informático como 
monitores e teclados, telefones, vidros, fórmica, cerâmica, 
etc. Produto totalmente biodegradável. Conteúdo: 1 litro.

CÓD.

57154

Óleo lubrificante 3 em 1 
Óleo lubrificante profissional. Fórmula 3 em 1: à prova de água, repele a humidade; antiaderente, penetra e 
desbloqueia rápidamente; é lubrificante, protege da óxidação e corrosão. Com duplo spray: pulverizar amplo e 
pulveriza preciso. Frasco de 250 ml. 

CÓD.

59983

ÓLEO LUBRIFICANTE

SACOS GUARDA-ROUPA CAIXA PARA MEDICAMENTOS

Líquido de limpeza multiusos 
Universal. Ideal para todas as superfícies e solos da 
casa. Fórmula com Bioálcool para um resultado e uma 
limpeza perfeita. Garrafa de 1400 ml.

CÓD.

59980

LÍQUIDOS MULTIUSOS

Liquido de limpeza multiusos
Produto com um elevado poder higienizante, 
que devido à sua inovadora fórmula efetua uma 
limpeza em profundidade sem precedentes.   
Rápida secagem, não deixa manchas e 
possui excelentes resultados de limpeza 
independentemente da dureza da água. 
Embalagem de 5 L.

CÓD.

57152

Líquido de limpeza multiusos Nature
VIM Nature garante uma limpeza autêntica que 
realça a luminosidade de todas as superfícies de 
sua casa. Pode utilizar-se diluído em água para 
lavar grandes superfícies, diretamente sobre 
um pano ou esponja ou diretamente sobre a 
superfície a limpar, passando imediatamente um 
pano húmido. contém: 1500 ml.

CÓD.

49984

LIMPA VIDROS
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Dispensador de papel higiénico jumbo
Cor preta. Medidas: 27 cm de largura x 27,9 cm de altura x 13 cm 
profundidade. Porta com fechadura e duas chaves para substituir 
a recarga.

RECARGA
CÓD. MEDIDAS

25815 90 mm x 130 m
25874 90 mm x 161 m

DISPENSADOR
CÓD. REF.

36160 KF00886

Dispensador papel higiénico 
Dispensador para papel higiénico. Proporciona 
capacidade extra para papel higiénico jumbo. 
Compartimento para rolo de até 35 m. Visor 
semitransparente para ver quando é preciso efetuar a reposição. 
Travão ótimo dos rolos para uma ágil dispensação sem risco de queda 
de papel ao solo. Dentes reforçados com fibra de vidro, corte limpo 
e simples do papel. Adequado para locais de grande afluência como 
escolas e outros locais públicos. Cor branco e transparente. Medidas: 
34,5 x 27, 5 x 13, 2 cm.

DISPENSADOR
CÓD.

71792

DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO

RECARGA
CÓD.

71793

PAPEL HIGIÉNICO

Papel higiénico Olimpic
2 folhas. Embalagem 12 rolos. 2 folhas. Embalagem de 12 rolos. 
Gramagem: 18 g/m2.

CÓD.

72336

Papel higiénico jumbo reciclado
Rolo de 2 folhas. 90 mm de largura x 
130,2 m de comprimento. Diâmetro: 
180 mm. Mandril: 45 mm de diâmetro. 
Gramagem: 17 g/m².

Papel higiénico jumbo 
Rolo de 2 folhas. 90 mm de largura 
x 161 m de comprimento. Diâmetro: 
190 mm. Mandril: 62,5 mm de 
diâmetro. Gramagem: 17 g/m².

CÓD.

25815
CÓD.

25874

Papel higiénico
Pack de 4 rolos. 2 folhas. 96,3 mm de largura x 17,98 m de 
comprimento. Diâmetro: 100 mm. Mandril: 45 mm de diâmetro. 
Gramagem: 17 g/m².

CÓD.

18815

Papel higiénico jumbo 
Embalagem de 12 rolos de grande tamanho. 
Absorvente, suave e de alto rendimento. Apto para 
casas de banho de afluência média. Cor branco. 2 
folhas. Medidas: 12 cm x 160 m.Gramagem: 17 g/m2.

CÓD.

71793

Papel higiénico duplo
Papel higiénico megarolo. 
Com tamanho duplo. Grande 
durabilidade e máxima suavidade.  
Pack de 6+3 rolos. 

Papel higiénico 
Papel higiénico suave, resistente e largo. Máxima higiene. Alta 
qualidade a um preço económico. Pack de 12+4 rolos. 

CÓD.

70001
CÓD.

70002

OLIMPIC OLIMPIC
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Papel seca mãos
Rolo de 2 folhas. 199 de largura x 135 m de comprimento. 
Diâmetro: 197 mm. Mandril: 76 mm de diâmetro. Gramagem: 
19,5 g/m².

CÓD.

36505

DISPENSADORES DE PAPEL SECA MÃOS

Dispensador de papel seca mãos em rolo
Cor: Cobertura azul / Base branca. Medidas: 22,5 cm de 
largura x 27,5 cm de altura x 22 cm de profundidade. Porta 
com fechadura e 2 chaves para substituir a recarga.

RECARGA
CÓD. MEDIDAS

36505 190 mm x 135 m.

DISPENSADOR
CÓD. REF.

36164 KF00889

Dispensador de toalhetes de mão pequeno
Cor preta. Medidas: 21,5 cm de altura x 27 cm de largura x 11 cm 
de profundidade. Utiliza toalhetes de mão com dobra em C. Porta 
com fechadura e 2 chaves para substituir a recarga.

RECARGA
CÓD. MEDIDAS

25814 340 x 230 mm

DISPENSADOR
CÓD. REF.

36166 KF00891

PAPEL PARA SECAR MÃOS

Toalhetes de mão
Recarga de toalhetes seca mãos. Tamanho grande. Garantia de 
maior suavidade e rentabilidade. 2 faces. Medidas: 8,5 x 21,2 cm. 
Embalagem de 136 unidades. Para dispensador H2.

CÓD.

71789

Bobine industrial 
Bobine industrial de 4,5 Kg. 26 cm largura x 430 m de 
comprimento x 33,5 cm de diâmetro. Para dispensador 46826.

CÓD.

46827

Toalhetes de mão em papel
Embalagem de 200 toalhetes encadeados. 
Dobrado C. 23 x 24 cm. 1 folha. Gramagem: 43 g/m².

CÓD.

25814

Toalhetes de mão  
Recarga de toalhetes para secar mãos. Entrelaçados de tamanho 
grande. Garantia de maior suavidade e rentabilidade. Boa 
capacidade de absorção. 2 faces. Medidas: 13 x 11,5 cm. Embalagem 
de 250 unidades. Para dispensador H3.

Rolos de papel multiusos 
Embalagem de 6 rolos de papel. Ideal para absorver e secar. 
Apto para a secagem de mãos. Cor branca. Compatível com o 
dispensador M2. 2 folhas. 150,2 m. 429 folhas. 
Medidas folha: 350 x 205 mm. Gramagem: 19 g/m2.

CÓD.

71795

CÓD.

71791
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Dispensador de toalhetes de papel
Com mecanismo de alavanca. Cor preta. Medidas: 27,5 cm de largura 
x 33,5 cm de altura x 24,3 cm de profundidade. Porta com fechadura 
e 2 chaves para substituir a recarga.

Dispensador de bobine 
industrial
Porta bobine com tripé 
fabricado em metal e 
plástico. Lacado epoxy. 
Tubo de 20 ml de 
diâmetro. Serra de corte 
ABS. Cor verde azulado. 
Medidas: 950 x 400 mm.

RECARGA
CÓD. MEDIDAS

36505 190 mm x 135 m

DISPENSADOR
CÓD. REF.

36161 KF00887

RECARGA
Medidas:  
430 m x 260 mm x 335 mm.

CÓD.

46827

DISPENSADOR
CÓD.

46826
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   DISPENSADORES DE PAPEL SECA MÃOS

SECA MÃOS ELÉTRICO

Secador de mãos
Cor branca. Medidas: 23,4 cm de altura x 14 cm de largura x 13,7 cm de profundidade. 
Ativa-se através de um sensor. Potência: 900 W.

CÓD. REF.

36162 KF00885

Dispensador de toalhetes de mão grande
Cor preta. Utiliza toalhetes de mão de dobra em M e C. Porta 
com fechadura e 2 chaves para substituir a recarga.

RECARGA
CÓD. MEDIDAS

25814 340 x 230 mm

DISPENSADOR
CÓD. REF.

36163 KF00888

Dispensador de toalhetes  
Dispensador para toalhetes de mão 
entrelaçados. Adequados para espaços que 
exigem tanto qualidade como higiene. Fácil 
reposição; até 2,5 packs. Dispensação individual, redução do consumo 
garantida. Proteção do conteúdo excedente. Garantia de higiene. O 
usuário apenas toca no produto que vai usar. Design especial para 
redução de espaço. Tampa de abertura lateral. Cor branco. Medidas: 
30,2 x 44,4 x 10, 2 cm. 

Dispensador de toalhetes  
Dispensador para toalhetes de mão 
entrelaçados. Adequado para espaços 
que exigem tanto qualidade como 
higiene. Fácil reposição; até 2,5 
embalagens. Dispensador simples e 
cómodo. Proteção do conteúdo excedente. Garantia de higiene. 
Design robusto ideal para espaços exigentes. Tampa de abertura 
lateral. Cor branco. Medidas: 33,3 x 43,9 x 13,6 cm. 

DISPENSADOR
CÓD.

71788

RECARGA

CÓD.

71789

RECARGA 

CÓD.

71791

DISPENSADOR
CÓD.

71790

Dispensador de papel 
seca mãos para bobine  
Dispensador para toalhetes de mão para as bobines de alimentação 
central. Uso simples, que permite ao usuário utilizar tanto papel 
quanto necessite. Ideal para áreas de pouca afluência, em as que é 
necessário tanto a limpeza das mãos como das superfícies. Desenhado 
para uma reposição rápida e simples. Dentes de aço inoxidável. 
Dispensação flexível. Cor branco. Medidas: 23,9 x 36 x 22,7 cm. 

DISPENSADOR
CÓD.

71794

RECARGA 

CÓD.

71795
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DISPENSADOR DE GUARDANAPOS

   DISPENSADORES DE SABÃO

Dispensador de sabão manual. 
Dispensador de sabão manual, com visor 
azul transparente que permite ver o nível 
de sabão. Cor branco e azul. 
Medidas: 41 x 27,5 x 52 cm. 
 

CÓD. REF.

72487 KF16549

Dispensador de guardanapos
Cor: Cobertura cinza / Base preta. Medidas: 10 cm de largura x 15 
cm de altura x 13 cm de profundidade.

RECARGA
CÓD. MEDIDAS

45804 90 x 122 mm

DISPENSADOR
CÓD. REF.

36165 KF00890

Dispensador de sabão automático
Cor branca / preto. Medidas: 19,5 cm de 
largura x 12,8 cm de altura x 10,2 cm de 
profundidade. Capacidade de 1 litro.
 

Dispensador de sabão manual
Cor branca / cinza. Medidas: 13,5 cm de 
largura x 23,5 cm de altura x 9,5 cm de 
profundidade. Capacidade de 1 litro.

CÓD. REF.

36159 KF00884
CÓD. REF.

36158 KF00883

Pasta de dentes   
Pasta de dentes ação 3 em 1, proporciona 
um cuidado completo dos dentes graças à 
sua tripla ação: anti caries, branqueador e 
hálito fresco. Dentes mais brancos; exclusivo 
complexo branqueador com bicarbonato 
devolve aos dentes a brancura natural. 
Frescura intensa; essência de menta que 
proporciona um hálito fresco e agradável 
durante mais tempo. Proteção anti cáries; 
fórmula com flúor previne a formação de 
cáries.

CÓD.

59955

CUIDADO PESSOAL

Lenços de papel
Lenços descartáveis muito suaves e resistentes. Sem perfume. 
Embalagem de 10 unidades. Gramagem: 38 g/m2.

CÓD.

72583

LENÇOS DE PAPEL

Creme hidratante facial   
Creme hidratante facial de dia para 
pele seca e sensível. Nutritiva de uso 
diário. Perfeito para repor as reservas 
de hidratação da pele e protegê-la das 
agressões externas. Para uma pele suave e 
elástica. 50 ml. Pack de 2 unidades.

CÓD.

59953 Creme hidratante de mãos   
Creme hidratante de mãos com óleo de 
azeitona. Hidratante intensivo de uso diário 
para restabelecer a máxima suavidade 
às mãos. A fórmula simples com óleo de 
azeitona hidrata desde o interior e alivia as 
agressões que sofrem as mãos pelo excesso 
de frio ou calor. Mãos suaves e cuidadas. 
Tubo de 100 ml.

CÓD.

59954
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CUIDADO PESSOAL

Elixir Colgate  
Elixir oral anti placa bacteriana. Multi 
proteção: elimina a placa bacteriana 
eficazmente e proporciona um hálito 
fresco. Excelente sabor a menta suave. 12 
horas de proteção. Sem álcool. Garrafa 
250 ml.

Escova de dentes Colgate 
Escova de dentes com filamentos 
circulares para eliminar melhor as 
manchas superficiais dos dentes. Contém 
um suave limpador de língua e bochechas 
para uma higiene oral mais completa. Cabo 
ergonómico. 

Gel de banho    
Gel de banho dermo 
hidratante. Para peles normais e mistas. 
Fórmula dermo-active que trabalha com 
a pele para estimular e fortalecer os 
seus processos naturais e revitalizá-la. 
Embalagem de 600 ml.

CÓD.

59956

CÓD.

59971
CÓD.

59959

Balde de lixo em plástico 
Com tampa redonda. De cor cinza. Tampa giratória. Abertura 
fácil para retirar o saco.

80 litros

450 mm
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CÓD. REF. CAPACIDADE

36133 KF04237 80 L
36131 KF04241 110 L
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550 mm

110 litros

CONTENTORES DO LIXO

Contentor de plástico
Contentor de grande capacidade, com abertura mediante tampa 
superior. Possui 2 rodas que tornam o seu transporte muito fácil. 
Fabricado em plástico HDPE (poliestireno de alta densidade). Cor azul.

240 litros
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CÓD. REF. CAPACIDADE

36130 KF04240 100 L
36132 KF04242 240 L
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575 mm
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100 litros

CÓD. REF. COR

72482 KF16543 AMARELO
72483 KF16544 AZUL
72484 KF16545 CINZA
72481 KF16542 VERDE

Contentor de plástico 
Fabricado em plástico resistente. Com diferentes 
cores para facilitar a reciclagem. Capacidade 
100 l. Medidas: 1150 x 500 x 560 mm.

CÓD. REF.

72486 KF16547

Contentor com tampa e pedal
Fabricado em plástico resistente. Capacidade 18 litros.
Medidas: 650 x 330 x 515 mm.

560 mm

500 mm
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Para ver o resto da gama de cestos pode consultar o capitulo de Mobiliário deste catálogo.

   CONTENTORES DO LIXO

   SACOS DO LIXO

FOTO  CÓDIGO COR  MEDIDAS GALGA SACOS POR ROLO

59925 PRETO 520 x 600 mm 80 20

59926 BRANCO 520 x 600 mm 70 20

59927 AZUL 520 x 600 mm 70 20

59928 VERMELHO 520 x 600 mm 70 20

59929 TRANSPARENTE 520 x 600 mm 70 20

59930 AZUL 700 x 900 mm 110 10

59932 PRETO 850 x 1050 mm 120 10

59931 AZUL 850 x 1050 mm 110 10

59933 AMARELO 850 x 1050 mm 110 10

59934 VERMELHO 850 x 1050 mm 110 10

59935 BRANCO 850 x 1050 mm 110 10

59936 VERDE 850 x 1050 mm 110 10

59924 PRETO 520 x 550 mm 70 20

36541 PRETO 540 x 600 mm 100 25

36543 PRETO 900 x 1100 mm 200 10

36542 AZUL FECHO FÁCIL 550 x 600 mm 120 20

FECHO FÁCIL

CÓD. REF.

72110 KF16551

Contentor metálico 
Contentor fabricado em metal com 2 compartimentos e tampa 
plástica. Ideal para classificar e reciclar o lixo. Capacidade: 30 l. 
Medidas: 410 x 340 x 485 mm. 

CÓD. REF.

72109 KF16550

Contentor metálico 
Contentor fabricado em metal com 3 compartimentos e 
tampa plástica. Ideal para classificar o lixo e tornar mais fácil a 
reciclagem. Capacidade: 45 l. Medidas: 605 x 340 x 485 mm.
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