


ÁGUA MINERAL

CÓD. CAPACIDADE

59093 330 ML 35
59092 1.5 L 6
59091 5 L 2

CÓD. CAPACIDADE

59189 330 ML 35
59190 500 ML 24
59188 1.5 L 6
59187 6.25 L 3

CÓD.

59850
CÓD.

59849

CÓD. TIPO

50058 NORMAL

50060 LIGHT

50061 ZERO

REFRIGERANTES

CÓD. SABOR

77439 LIMÃO

77440 LARANJA

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 Fuente 
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

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

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 
removível. Piloto indicador de ligado. Potência: 
65W. 220-240V ~ 50Hz. Classe climática N. 
Medidas: 245 x 230 345 mm. Peso: 2,9 kg.

Dispensador de água manual
Bomba de água manual. Ideal para autoserviço, 
sem necessidade de carregar com a garrafa. 
Adapta-se a garrafas de 3 e 5 litros graças ao 
seu adaptador incluido. Fácil de usar e montar, 
apenas é necessário pressionar e a água verterá 
sem nenhum esforço.  
Não inclui garrafa.

Água mineral natural com sumo Font 
Vella
Bebida natural e refrescante que junta os 
benefícios e leveza da água mineral natural e o 
sabor do sumo de frutas. Garrafa de 1,25 l.

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

Bebida com gás. Lata de 330 ml.
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CÓD. TIPO

59920 NORMAL

59921 LIGHT



1

CÓD. TIPO APRESENTAÇÃO

59913 EXPRESSO DESCAFEINADO PAQ. DE 16 UDS.

59914 EXPRESSO PAQ. DE 16 UDS.

59915 PINGO/GAROTO PAQ. DE 8 UDS.

59912 CHOCOLATE MILKA PAQ. DE 8 UDS.

CÓD.

50067
CÓD.

50065

CAFÉ

PARA CAFETEIRAS  
E MÁQUINAS
EXPRESSO

CÓD.

50044

4

PARA CAFETEIRAS  
E MÁQUINAS
EXPRESSO

CÓD.

77546

CÓD.

71802
PRESSÃO 
15 BARES

PROFISSIONAL

CÓD.

71803

PARA 
6 CHÁVENAS

CÓD.

59769

PARA CÁPSULAS
TÁSSIMO

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

Aquarius
Bebida energética sem gás. Sabor a limão. 
Lata 330 ml.

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

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

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, 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 diabétes 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 usufruir melhor resistência física durante as suas competições. Vários estudos têm demonstrado que o café 
pode ter um efeito ergogénico, ou seja, aumenta a força muscular em atletas de resistência.
 

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

Café moído Natural
Café moído de torrefação natural. Sabor puro e aroma 
envolvente. Embalagem de 260 g +10% grátis.

Cafeteira
Cafeteira para 6 chávenas. Jarra  de vidro 
com indicador de número de chávenas. 
Filtro permanente removível. Sistema anti 
gotas. Potência: 550 W.  Medidas: 190 x 145 
x 250 mm. Peso: 0,81 kg.

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. Control e programação 
automática do volume de café. 
Vaporizador. Sistema especial creme. 
Regulador de vapor. Placa para aquecer 
chávenas. Medidas: 271 x 225 x 309 mm. 
Peso: 4,1 kg.

Café e chocolate monodose 
Bebidas em cápsulas.

Cafeteira multibebidas Tassimo 
Preparação automática de bebidas ao 
toque de um botão. Limpeza automática e 
descalcificação. Suporte de copo 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.
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REFRIGERANTES E CERVEJA

CÓD.

72332



CAFÉ

CÓD.

50079

PARA 
CÁPSULAS 

DOLCE 
GUSTO

CÓD. TIPO INTENSIDADE

59529 DESCAFEINADO 6

59530 ESPLENDENTE 7

59531 FORTE 9

CÓD.

72477

PARA 
CÁPSULAS 

NESPRESSO
OU L'AROME

CÓD.

77953
CÓD. TIPO INTENSIDADE

77954 CAFÉ QALIDUS 10

77955 CAFÉ QONVICTUS 5

77956 CAFÉ DEQAFEINATUS 1

77957 CHÁ -

PARA CÁPSULAS 
DELTA Q

10

PARA MÁQUINA
 DELTA QOOL

CÓD. TIPO

59714 PINGO

59715 CAFÉ COM LEITE

59716 EXPRESSO INTENSO

79994 CAFÉ COM LEITE DESCAFEINADO

79995 CHOCOLATE

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

Máquina Nespresso Krups Inissia
Máquina para cápsulas Nespresso. Controlo 
automático do volume. Sistema de aquecimento reduzido. Desligar 
automático. Tamanho da chávena programável. Bandeja antigotas. Café 
expresso e longo. Contentor até 11 cápsulas usadas. Depósito de água 
removível de 0,7 l. Pressão: 19 bares. Potência: 1.260 W. Medidas: 120 x 230 
x 320 mm. Peso: 2,4 kg

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

Máquina de café Nescafé Dolce Gusto
Sistema de cápsulas Nescafé Dolce Gusto que 
oferece maior comodidade e limpeza na hora 
de preparar e servir o melhor café expresso. 
Pressão automática e regulável de 15bars. Sistema 
Thermoblock que permite ter a máquina sempre 
pronta e à temperatura ideal para desfrutar 
de um excelente café expresso. Botão on/off 
iluminado. Alavanca mecânica para seleccionar 
a temperatura da água. Prepara bebidas quentes 
e frias. Sistema de segurança: sem o porta 
cápsulas colocado a máquina não dispensa água. Depósito de água removível 
de 1L. Bandeja coletora de gotas apta para qualquer tipo de chávena e com 
possibilidade de colocá-la em 3 alturas diferentes. Modo de standby depois de  
20 minutos de sem uso. Exclusiva para cápsulas Dolce Gusto. Dimensões: 159 x 
287 x 220 mm. m. Peso: 2,3 kg.

Máquina Delta Qool
Máquina de cápsulas de café e chá Delta Q. Baixo consumo. Teclas de 
comando: Botão on-off, extração de expresso 35 ml, extração de café 50 
ml, Interrupção da extração. Botões de extração programáveis. Expulsão 
automática do residuo da cápsula utilizada. Contentor até 10 cápsulas usadas. 
Depósito de 1,1 l. Capacidade do depósito para gotas: 0,30 l. Pressão: 12 bares. 
Potência: 1.200 W. 
Medidas: 265 x 307 x 205 mm. Peso: 4 kg. 

Café em cápsulas monodose 
Café Delta Q em monodose, são resultado de combinações únicas dos 
melhores cafés. Caixa de 10 cápsulas.
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AÇUCAR E ADOÇANTES

CÓD.

77914
CÓD.

77958

850x 10 50x
60x

CÓD.

77437

Açucar branco
Em saquetas de 10 g. caixa de 850 unidades.

Açucar branco
Em saquetas de 7g. Com 
paletina. Emb. de 50 unidades.

Adoçante
Adoçante de mesa. Fácil dissolução. Caixa 
de 60 saquetas de 1 g. 
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CÓD TIPO

79992 CLASSIC

79993 DARK 70% CACAUCÓD.

59919

SNACKS

PASTILHAS ELÁSTICAS E REBUÇADOS

CÓD.

59917

LEITE

CÓD TIPO

78409 GORDO

78410 MEIO GORDO 

78411 MAGRO 

10x

CÓD.

59722	

CÓD.

77959

30x

CÓD.

59908

CÓD.

59909 CÓD.

59911

BOLACHAS

Leite 
Leite natural com elevado poder nutritivo. Embalagem asséptica que 
garante período de conservação do produto. Com tampa para uma melhor 
conservação. Brik de 1 litro.

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

Leite em pó
Leite instantâneo em pó. Em saquetas de 5 g. Embalagem de 30 unidades.

Bolachas Digestive
Alto conteúdo em fibra. 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.

Amêndoas
Amêndoas tostadas e salgadas. Embalagem de 180 g.

Batatas fritas Pringles
Sabor original. Embalagem de 165 g.

Kit - kat 
Bolacha coberta de chocolate com leite.

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.
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CÓD.

78408

Copo isotérmico
Copo com junta de silicone que 
garante o fecho e a conservação do 
líquido. Com indicadores do nível e 
do calor graças a uma alteração da 
cor cinza (com o líquido quente) para 
rosa (com líquido frio ou copo vazio). 
4 horas de conservação. Inquebrável 
e lavável à máquina. Capacidade: 380 
ml. Medidas: 7,4 x 18,8 cm.

CÓD.

78407

CÓD.

63183

CÓD.

58683

CÓD SABOR

78403 TURBULENCE - MELANCIA 

78404 COBALT - MENTA 

78406 ELECTRO - HORTELÃ 

79947 CELSIUS – FRUTOS VERMELHOS

BOMBONS

CÓD. Nº BOMBONS PESO

76245 5 45 g

76246 22 200 g

COMIDA PREPARADA

COPO ISOTÉRMICO

CÓD. PRODUTO EMBALAGEM

76205 LASANHA 350 g

76206 PAELHA VALENCIANA 300 g

76207 ALMONDEGAS COM VERDURAS 320 g

76208 FRANGO COM CARIL 320 g

76209 MACARRÃO 320 g

76210 ESTUFADO DE CARNE 320 g

76211 FABADA ASTURIANA 435 g

CÓD. TIPO

76216 ITALIANA 

76217 MEDITERRÂNEA 

76218 PERÚ 

76219 RUSSA 

CÓD. TIPO

76243 CARIL

76242 FRANGO

76244 CARNE VACA

MICROONDAS
3’

380
ml

220cc
150cc100 cc

330cc

CÓD. COR CAPACIDADE Ø BASExALT.xØ SUPERIOR PACK USO

28088 BRANCO 100 cc 37 x 66 x 57 mm 50 UDS. CAFÉ

49268 BRANCO 150 cc 44,7 x 74 x 70,6 mm 100 UDS.
 MÁQUINAS 

VENDING
28089 BRANCO 220 cc 45 x 93,5 x 70,6 mm 100 UDS. ÁGUA

28094 TRANSPARENTE 330 cc 51 x 112 x 77,8 mm 50 UDS. REFRIGERANTE

COPOS DESCARTÁVEIS

PASTILHAS ELÁSTICAS E REBUÇADOS

Pastilhas	elásticas	5	sem	açúcar
Pastilhas elásticas com estimulantes sabores 
extremamente duradouros. Pack único, com fecho 
especial e embalagens de cores. Caixa de 12 pastilhas.

Rebuçados Golia
Sem açúcar com resfrescante sabor a morango. 
Ação balsâmica com sabor suave. Caixa de 200 
unidades. Peso: 560 g.

Pastilhas elásticas Smint
Pastilhas sem açúcar, com uma combinação original 
que mistura 3 tipos de menta naturais e x-litol. Caixa 
dispensador de 8 g. 

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

Bombons "Caja Roja"
Sortido de excelentes bombons de 
chocolate com leite, chocolate preto e chocolate branco.

Pratos preparados
Pratos preparados prontos para aquecer e comer. 
Grande gama de receitas gastronómicas. Com 
embalagem apta para microondas (exceto latas de 
fabada e cozido). 1 dose individual. 

Saladas preparadas
Saladas prontas para servir. Apresentadas numa cómoda embalagem com 
garfo incorporado, para poder comer de uma forma cómoda em qualquer 
lugar. Receitas variadas. 1 dose individual. Embalagem de 230 g.

Pasta oriental
Pasta oriental para preparar fácilmente em apenas 3 minutos. 
Contém ingredientes orientais, um tempero com especiarias e um 
saco com legumes. 1 dose individual. Embalagem de 61 g.

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



CÓD. MEDIDAS TIPO

59938 11 cm SOBREMESA

59939 16 cm SOPA

CÓD. PRODUTO MEDIDA PACK

59947 COPO 71 mm 50 UDS.

71797 TAMPA 72 mm 100 UDS. CÓD.

71796

CÓD.

59941

CÓD.

59940

COPOS DESCARTÁVEIS

TOALHAS EM PAPEL

CÓD. DIÂMETRO PACK

59950 17 cm 50 UDS.

59951 20 cm 50 UDS.

59952 22 cm 100 UDS.

CÓD.

49271

CÓD.

59946

165 mm

25 m
m

177
ml

CÓD.

09097

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.

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

Colher descartável branca
Produto fabricado com material não tóxico, não contaminante e reciclável. 
Cor branca.

Faca descartável branca
Produto fabricado com material não tóxico, não contaminante e reciclável. 
Cor branca. Pack de 100 unidades.

Garfo descartável branco
Produto fabricado com material não tóxico, não contaminante e reciclável. 
Cor branca. 

Agitadores em plástico
Fabricado em plástico. Em estojo dispensador de 1000 
unidades.

Pratos descartáveis brancos
Produto fabricado com material não tóxico, não contaminante e reciclável. 
Cor branca.

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

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

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

TALHERES DESCARTÁVEIS
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CÓD.

59942

110 mm 25 m
m 36 m

m
165 mm

165 mm

20
 m

m

9 mm

90
 m

m



TOALHAS EM PAPEL

GUARDANAPOS

CÓD.

59944

CÓD.

78536

CÓD. MEDIDAS

78538	 33 x 33 cm

78539 30 x 30 cm

CÓD.

78537

CÓD.

78540

2	FOLHAS

1	FOLHA

1	FOLHA

2	FOLHAS

1	FOLHA

Toalhetes em folhas
Toalhetes de papel em folha. Ideal para uso individual. 
Medidas: 100 x 100 cm. Caixa de 400 unidades. 35 g.

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

Guardanapos	de	papel	40	x	40	cm
Guardanapos de papel em cor branco. 100% celulose. 2 folhas. Medidas: 40 x 
40 cm. Pack de 50 unidades. Gramagem: 16,5 g/m2.

Guardanapos	de	papel	33	x	33	cm
Guardanapos de papel em cor branco. 100% celulose. 2 folhas. Medidas: 33 x 
33 cm. Pack de 100 unidades. Gramagem: 16,5 g/m2.

Guardanapos de papel 
Guardanapos de papel em cor branco. 100% celulose. 1 folha. 
Pack de 100 unidades. Gramagem: 16,5 g/m2.

Guardanapos	de	papel	30	x	30	cm
Guardanapos de papel em cor branco. 100% celulose. 1 folha. Medidas: 30 x 30 
cm. Pack de 70 unidades. Gramagem: 19 g/m2.
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CÓD. MEDIDAS

49272 1,20 x 8 m

49273 1,20 x 25 m

49274 1,20 x 50 m

CÓD. PRODUTO

45804 RECARGA

36165 DISPENSADOR

CÓD. FOLHAS

16215 1

24571 2

Guardanapos	de	papel	9	x	12,20	cm
Tamanho: 9 x 12,2 cm. 1 folha. Embalagem de 400 unidades. Recarga 
para dispensador de guardanapos cód.36165.

Guardanapos	de	papel	30	x	30	cm
Tamanho: 30 x 30 cm. Embalagem de 100 unidades. Gramagem: 39 g/m2.



 PAPEL DE COZINHA

CÓD. Nº LARG. ALT.

01288 7 45 mm 28 mm

01289 8 50 mm 29 mm

PAPEL DE ALUMÍNIO FILME TRANSPARENTE

Papel de alumínio
Rolo de papel de alumínio para proteger os alimentos 
e conservá-los no frigorífico ou congelador e para 
cozinhar no forno. Evita a mistura de odores e garante 
a higiene. Medidas: 30 cm de largura x 300 m de 
comprimento.

CÓD.

79958 30 cm x 300 m

BASES PARA MADALENAS

CÓD.

78531
CÓD.

72335

CÓD.

76225

XXL

CÓD.

76224

XXL

CÓD.

15063

2	FOLHAS

2	FOLHAS 2	FOLHAS 2	FOLHAS

2	FOLHAS

CÓD.

59943

30 cm x 250 m

1	FOLHACÓD. COR

71825 AZUL

71826 BORDEAUX

Papel de cozinha
Pack de 2 rolos. 2 folhas. Máxima absorção. Rolo 
de 240 mm x 10,08 m. Diâmetro: 110 mm. Mandril: 
45 mm. Gramagem: 21 g/m2.

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

Papel cozinha
Pack de 2 rolos. 2 folhas. 230 mm de largura x 10,17 
m de comprimento. Diâmetro: 120 mm. Mandril: 45 
mm de diâmetro. Gramagem: 42 g/m².

Papel de cozinha multiuso jumbo
Precorte a meia folha para não desperdiciar papel. 
2 faces. Rolo de 210 mm x 25 m. Mandril de 50 mm. 
Gramagem: 42 g/m2.

Papel multiusos jumbo
Rolo de papel grande: 210 mm x 78 metros. 
Decorado em azul. Mandril de 57 mm. 
Gramagem: 42 g/m2."

Bases para madalenas
Caixa de 1000 unidades. Em papel.

Filme transparente para alimentos
Filme transparente de grande formato. Ideal 
para conservar alimentos e outros usos. Rolo 
de 250 m.
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CÓD. MEDIDAS FOLHAS PACK GRAMAGEM

59948 30 x 30 cm 1 70 UDS. 21 g/m2

59949 40 x 40 cm 2 50 UDS. 34 g/m2

GUARDANAPOS

Guardanapos de papel
Guardanapos de papel. Cor branco. 

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

78563

CÓD.

75931

CÓD.

75932

PARA TODO TIPO  
DE PAUSAS
Um conceito engenhoso,  
modular, evolutivo e sobretudo 
único no mercado,  
que conquistou em 2015  
o primeiro prémio no  
European Office  
Products Award 2015.

PREPARAÇÃO CÓMODA E FÁCIL ARMAZENAMENTO

MODULO DE CONSERVAÇÃO
Astuto e pouco incómodo, este módulo 

encontrará facilmente o seu sítio no «espaço 
cozinha», junto à cafeteira.  Monodose de 

café, de leite, bolsas de chá, palitos, açúcar, 
toalhitas de papel ..; nunca se encontrarão 

tão bem ordenados e acessíveis para facilitar 
-lhe a preparação das suas bebidas quentes. 

Os tiradores em ½ lua  facilitam a abertura 
das gavetas.  

Com sistema antiqueda, as gavetas podem 
por tanto sair do módulo. As múltiplas 

combinações possiveis permitem conceber 
o módulo ideal para satisfazer as suas 

necessidades. Leva patins antideslizamento 
incluidos. 

BANDEJA
Policarbonato.

Resistente ao lava loiças e fácil
de manter. Bandejas empilháveis. 

Medidas: 372 x 532 x 20 mm

 
ESTAÇÃO DE 

ARMAZENAMENTO COM 
COMPARTIMENTOS

Utiliza-se tanto em casa como no escritório. 
11 compartimentos para ordenar todos os 

acessórios necessários ao lado  da cafeteira,  
do fervedor (guardanapos, copos, colheres 

de chá,  
açúcar, bolsas de chá…). Capacidade: plus de 

300 copos. Poliestireno alto impacto.  
Medidas: 462 x 168 x 249 mm.

ORGANIZADOR  
DE MONODOSE 1 GAVETA

Utiliza-se tanto em casa como no escritório. 
1 gaveta com 4 separadores que permitem  

guardar e ordenar as cápsulas de café. 
Estilo moderno com tiradores cromados. 

Permite colocar a cafeteira em cima  
para poupar espaço. Capacidade 50 

monodose  tipo “Nespresso®”. Poliestireno 
alto impacto. 

Medidas: 234 x 405 x 60 mm.

BANDEJA DISTRIBUIDORA
A verdadeira chave para uma recepção 
calorosa reuniões eficazes e cordiais, esta 
bandeja tudo oferece uma variedade de chá 
/ café / chocolate, monodose leite, açúcar e 
agitadores e colheres. Depois disso, coloque-a 
em cima do módulo de armazenamento n ° 1, 
2, 3 e 4, perto da máquina de café ocupando 
um espaço mínimo.

BANDEJA PORTA COPOS
Prática e eficaz, que lhe permite transportar 
o seu copo de bebidas quentes para 
a sala de reuniões sem o risco de se 
queimar ou de entornar. Pode acomodar 
até 11 copos (2 grandes e 8 pequenos). 
Desenhado para armazenamento em 
módulo de gaveta grande fazer uma pausa.                         
Medidas: 330 x 250 x 46 mm.

CAIXA PARA INFUSÕES
Para tirar facilmente as saquetas de chá, 
agitadores ou copos usados sem ter que 
deslocar-se. Específicamente desenhada para 
colocar no compartimento central da bandeja 
distribuidora n°8 e 9 e assim facilitar o seu 
transporte. Medidas: 90 x 90 x 115 mm.

CAIXA PARA REBUÇADOS
Esta elegante caixa transparente  
permite transformar-se segundo as suas 
necesidades em guarda cápsulas ou também 
caixa de açúcar. Desenhada para colocar  
no compartimento central da bandeja 
distribuidora n°8 e 9 e assim facilitar o seu 
transporte. Medidas: 90 x 90 X 115 mm.

5 ANOS
GARANTIA

CÓD.

78560

CÓD.

78561

CÓD.

75935

ARMAZENAGEM PARA CATERING

CÓD. GAVETAS MEDIDAS

78562 3 185 x 186 x 175 mm
75928 4 186 x 185 x 230 mm

75930 4 PEQUENAS 
+ 2 GRANDES 186 x 185 x 230 mm

75929 8 186 x 185 x 230 mm

CÓD. MEDIDAS

75933 205 x 216 x 68 mm
75934 205 x 216 x126 mm
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Série: "Saúde no escritório". Leve uma vida saudável no seu local de trabalho.

CÓD.

59853

ELETRODOMÉSTICOS DE ESCRITÓRIO

CÓD.

59859

CÓD.

71809

Série: "Saúde no escritório". Leve uma vida saudável no seu local de trabalho.

CÓD.

71808

CÓD.

71810
CÓD.

71807

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 exercício moderado no posto de trabalho pode ajudar a reduzir estes problemas.

Balança 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 bateria baixa e de 
sobrepeso. Memória para um máximo de 10 pessoas (sexo-idade-
altura). Potência: 3V DC (2 X CR2032 3V). Pilha incluida.

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.

INFORMAÇÃO

O tempo de trabalho

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.

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.

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. 

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. 

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.
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ELETRODOMÉSTICOS DE ESCRITÓRIO

CÓD.

71800

Grill/Sanduicheira anti aderente
Design inovador. Mesma uniformidade de tosta 
em ambos 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. Medidas: 
220 x 270 x 95 mm. Peso: 1,34 kg.
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CÓD.

71804
CÓD.

71806

CÓD.

71814

Série: "almoço no escritório". Eletrodomésticos para poder comer no escritório.

CÓD.

72758
CÓD.

57352

CÓDIGO PRODUTO

75488 DESUMIDIFICADOR
75489 PASTILHA RECARGA

CÓDIGO 

63069

Ar condicionado portátil
Ideal para a climatização de qualquer divisão. 
Potência: 880 W. Capacidade máxima de refrigeração 
de 2.050W (7.000 frigorías), capaz de arrefecer 
divisões até 20 m2. Capacidade máxima de 
aquecimento: 2200W (7.500 frigorías). Com 4 modos 
diferentes de funcionamento para poder usar durante 
todo o ano: frio, calor, desumidificação e ventilação. 
Com rodas. Temporizador 24 horas, Painel de controle 
tátil e comando à distância. Classe de eficiência 
energética: A. Medidas: 470 x 350 x 760 mm. Peso: 
30 kg.

Desumidificador
Desumidificador com tecnologia em pastilha. Absorve o excesso de humidade
até 40% mais de eficácia comparando com outros desumidificadores e 
neutraliza os maus odores. Funciona sem eletricidade. Recarga pastilha 2 em 1. 
Cristais ultrativos para uma maior absorção da humidade e tecnologia anti odor
patenteada. Ideal para espaços até 22 m2/55 m3. Peso: 0,45 kg.

Microondas digital com Grill
Potência Microondas: 800 W. Potência Grill: 1000 W. Luz interior. Niveis 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.

Forno microondas 
Com painel de controle manual para um fácil uso. Com cinco níveis de 
potência. Temporizador de 35 minutos. Função de descongelação. Avisador 
fim de cozedura. Prato de vidro giratório de 255 mm. Asa para abertura 
manual. Cor branco. Capacidade: 20 l. Potência: 700W. Medidas: 258 × 440 × 
355 mm. Peso: 11,5 kg.

Desumidificadores UHU Air Max
Combate a humidade em toda a casa. 
Disponível todas as recargas para cada desumidificador.

CÓDIGO PRODUTO

77463  DESUMIDIFICADOR AMBIANCE ANTRACITE 500G

77464  DESUMIDIFICADOR AMBIANCE BRANCO 500G

77465  DESUMIDIFICADOR AMBIANCE BRANCO 100G

77466  DESUMIDIFICADOR AMBIANCE ANTRACITE 100G

77467  RECARGA DESUMIDIFICADOR BLUE SKY 1 X 500G

77468  RECARGA DESUMIDIFICADOR SPRING BLOSSOM 1 X 500G

77469  RECARGA DESUMIDIFICADOR BLUE SKY 2 X 100G

77470  RECARGA DESUMIDIFICADOR SPRING BLOSSOM 2 X 100G

� �

� �

Termoventilador compacto
Potência: 2400W. 3 posições de climatização (frio/calor).  Termóstato regulável. 
Posição mural. Alojamento para o cabo. Silencioso. Medidas: 235 x 125 x 235 mm. Peso: 1,2 kg.

Fervedor de água automático
Potencia: 1.650W. 1,7l. Resistência submergida. 
Indicadores do nível de água em ambos lados. 
Filtro removível. Interruptor ligado/desligado. 
Desconexão automática ao ferver a água. 
Recolhe cabos na base. 
Medidas: 135 x 230 x 260 mm. Peso: 850 g.

Espremedor elétrico
Potencia: 20W. Capacidade de 0,7 litros. Gira em ambos 
sentidos. Desmontável fácil limpeza. Com tampa protetora. 
Asa para servir e transportar. Medidas: 155 x 200 x 190 
mm. Peso: 590 g.
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ELETRODOMÉSTICOS DE ESCRITÓRIO

CÓD.

46785

CÓD.

72759

Série: "limpeza". Eletrodomésticos para limpar o local de trabalho.

CÓD.

77019

CÓD.

59851

Aspirador robot automático
Trabalha sem supervisão. Carga automática. Alarme de falha. 
Possibilidade de colocar um pano na parte inferior para aspirar e passar 
a mopa ao mesmo tempo. Com funções anti-colisão e anti-queda. 
Controle remoto. Autonomia de trabalho até 60 minutos. Capacidade 
0,5 litros. Potência: 35 W. Forma circular. Peso: 2,6 kg.

CÓD.

79961

CÓD. REF.

72480 KF16541

Mala térmica
Capacidade 15 litros. Temperatura entre 20 e 25°C sobre o ambiente. 
Aquecimento: termostato até 65 °C. Estrutura revestida de alumínio. 
Ligação de 12 V para o isqueiro de carro. Medidas: 290 x 450 x 320 mm. 
Medidas do interior: 200 x 190 x 350 mm.

Frigorífico com congelador
Pequeno, com capacidade 50 litros. 
Compartimento congelador. Com molde 
coberto. 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 anti-virus. Pés ajustáveis, e traseiro plano. Design 
de baixo ruído. Nível de Ruído = 42dB (A). Potência: 84W. Medidas: 500 x 520 x 
510 mm. Peso: 24 kg.

Aspirador sem saco 
Potência: 700W. Energy Eco System: Alta eficiência e baixo consumo. Classe 
de eficiência energética A. Filtro HEPA. Superfície Dual Proair para todo tipo de 
superfícies: Chão duro, parquet e alcatifa. Capacidade de depósito: 2,5 litros. 
Tubos telescópicos metálicos. Regulador eletrónico de potência. Rodas de 
borracha. Escova multiusos. Medidas: 260 x 400 x 255 mm. Peso: 5,56 kg.

Aspirador industrial
Aspirador industrial para limpeza em seco e com água. Capacidade 70 
litros. Potência: 2000W. Medidas: 1025 x 540 x 600 mm. 
Peso: 9,5 kg.

Tira borbotos
Tira borbotos desmontável para fácil limpeza. Inclui bandeja  
protetora de lâmina e escova limpadora de 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.
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CÓD.

59977

CÓD. REF.

77429 78388    

AMBIENTADORES

CÓD.

59991

CÓD. AROMA

59968 FRESCURA DA MANHÃ

79948 FLORES ROSAS

CÓD. AROMA

59969 BRISA MARINHA

59970 SABÃO NATURAL

CÓD. AROMA

59962 FLORES BRANCAS

59963 NENUCO

CÓD. AROMA

59960 LAVANDA

59961 JAZMIM DE BALI

Ambientador pulverizador
Ambientador desodorizante, destinado à eliminação de maus odores 
através dos seus agentes e essências. Ideal para estabelecimentos 
públicos, automóveis ou lugares muito concorridos. 8 horas de aroma. 
Garrafa de 1 litro.

CÓD. AROMA

79989 JAZMIM

79990 MELÃO

79991 VAUNILHA/CANELA

INSETICIDAS

Ambientador elétrico
Difusor de ambientador elétrico Ambipur Trivolution com intensidade 
regulável. Indicado para incluir a recarga Ambipur de 3 fragrâncias. Não 
inclui recargas.                     

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

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

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

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

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

Inseticida 
para baratas
Inseticida em pastilhas desenhado para eliminar baratas e os seus ovos 
com uma nova fórmula que mantém a sua eficácia do primeiro ao último dia 
durante 3 meses. Não mancham. Pack de 6 unidades.



CÓD. CONTEÚDO

59976 APARELHO + RECARGA

59975 RECARGA

INSETICIDAS

CÓD.

59858

CÓD.

59856

Balde de esfregona com espremedor 
Balde de esfregona com espremedor. Forma circular. Cor azul. Com asa 
metálica. Fabricado em plástico. Capacidade 12 litros. Medidas 250 x 290 mm.

CÓD.

70003
CÓD.

79962

LIMPEZA DE CHÃO

Apanhador com cabo desmontável
Apanhador com perfil de borracha. Facilita o uso e adapta-se melhor à  
superfície. Cor vermelho. Cabo desmontável que facilita para guardar e 
poupa espaço. Medidas do apanhador: 280 mm.

CÓD.

70004

CÓD.

62879

8
0

 c
m

23 cm

28 cm

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

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.

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 lateral. Sinal 
luminoso e interruptor de luz noturna. Potência: 7W. Peso: 0,20 kg.

Balde de esfregona com espremedor 
Balde 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.

567

S
E

R
V

IÇ
O

S
 G

E
R

A
IS

567

CÓD.

59974

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



LIMPEZA DE CHÃO

Cobertor de escovas
Bolsa para cobrir as escovas fabricada em microfibra. Elástica e adaptável. 
Oferece muito bons resultados em todo tipo de superfícies e reduz o uso 
de detergente. Económico e ecológico. 
Medidas: 190 x 350 x 10 mm. Peso: 66 g.

CÓD.

62874

Escova multiusos sem cabo
Escova multiusos. Filamentos sintéticas e cantos de borracha à prova de 
choques. Não inclui cabo.

CÓD.

62876

Escova básica com cabo
Escova básica. Filamentos de prolipopileno. Cabo de metal incluido de 
1.300 mm.

CÓD.

62875
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Cabo universal
Cabo universal apto para esfregona ou escova. Fabricado em 
metal. Cabo com gancho giratório. Medida: 1400 mm.

CÓD.

70005
CÓD.

62877

Escova profissional sem cabo
Escova profissional. Filamentos sintéticos em 
cor verde. Não inclui cabo.

CÓD.

59998

Escova básica sem cabo
Escova básica. Filamentos sintéticos em cor rosa. Não inclui cabo. 

CÓD.

79963

14
0

 cm

Esfregona profissional de algodão
Esfregona profissional com filamentos de algodão em cor branco. Oferece 
excelentes resultados. Super absorvente. Com adaptador. Peso: 240 g.

CÓD.

62884

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



CÓD.

36373

Esfregona ultra
Facilita a limpeza de todo tipo de superfícies. 
Proporciona uma secagem rápida graças às tiras super absorventes.
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Esfregona multisuperfícies
Desenhada para todo tipo de superfícies. Garante maior 
poder de limpeza e absorção. Peso: 120 g.

CÓD.

62883

Esfregona secagem rápida microfibras
Estrutura trençada 100% microfibra, garante maior 
poder de limpeza e evita as marcas depois da secagem. 
Muito resistente e suave. Proporciona uma secagem 
instantânea. Peso: 116 g.

CÓD.

62886

CÓD.

50003

CÓD.

70000

CÓD.

59999

Esfregona de ultrasecagem
Esfregona trençada ultradrying de celulose. Super 
larga. Oferece a máxima absorção e secagem graças 
às suas tiras absorventes. Inclui adaptador universal. 
Peso: 200 g.

CÓD.

79964

Esfregona microfibras
Esfregona com tiras de microfibra desenhadas para 
obter maior absorção e duração. Super resistente 
Efeito abrilhantador e polimento em todas as 
superfícies. Peso: 163 g.

CÓD.

62887

Suporte e recarga para mopas
Mopa completa para limpeza, lavagem e eliminação do pó dos solos. Multiusos. Base de microfibra. Cabo telescópico com 
casquilho rotativo a 360 graus. Medidas: 1545 x 140 x 70 mm. Recarga de mopa plano fabricado em microfibra. Função 2 em 1: 
lava, absorvendo a gordura e elimina o pó sem deixar rasto. Medidas: 250 x 140 mm.

CÓD. PEÇA

62880 MOPA

62881 RECARGA

LIMPEZA DE CHÃO

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. 

Esfregona
Esfregona de fibras sintéticas e algodão que multiplica por 5 a capacidade 
de absorção. Peso: 340 g.

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

24
 cm

9
6

 cm

CÓD. PEÇA

50004 BASE DE MOPA

50006 MOPA BRANCA*

52973 CABO ALUMINIO

*Anti micróbios.

CÓD. REF.

72479	 KF16540

LIMPEZA DE CHÃO

CÓD.

50001 60 cm41 cm

55
 c

m
CÓD. REF.

75176	 KF16749

83
0

 m
m

31
0

 m
m

970 mm

420 m
m

CÓD. REF. 

75177 KF16750   

11
15

 m
m

52
4 

m
m940 mm

CÓD.

59978
CÓD.

79965

Lixívia 
Lixívia eficaz contra a sujidade com o máximo 
poder desinfetante. Com detergente e o clássico 
aroma de pinho. Garrafa de 1,5 litros.

4
50

 m
m

Suporte Saniquik para mopas
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 
entrelaçados 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. Medidas: 46 x 7 cm.

Carro de limpeza
Fabricado em polipropileno. Com rodas para uma fácil deslocação. 
Bolsa com fecho para poder retirar 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.

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). Medidas: 410 x 600 x 550 mm.

Carro de serviço
Carro multifuncional. 3 prateleiras de aço inoxidável. 4 rodas e asas para 
melhor deslocação. Medidas: 830 x 420 x 970 mm.

Carro de serviço
Carro multifuncional. 3 prateleiras de plástico. 4 rodas e asas para melhor 
deslocação. Medidas: 1115 x 524 x 940 mm.

Lixívia  
Lixívia 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.
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LIMPEZA DE CHÃO

CÓD.

46834

CÓD.

57146

CÓD.

59979

CÓD.

76221

CÓD.

78546

Limpa chão
Solúvel em água, sem espuma e com um agradável 
aroma. Ideal para utilizar na limpeza de solos de 
madeira, parquet sintético e PVC, incluído os solos 
de instalações alimentares. Oferece uma limpeza e 
higiene total. Garrafa de 5 litros.

CÓD.

79986

CÓD.

59992

CÓD.

59985

CÓD.

59986

LIMPEZA DE CASA DE BANHO

Lixívia 
Lixívia apta para a limpeza de casa de banho, 
cozinhas, chão, etc. Garrafão de 5 litros.

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

Amoníaco
Grande poder de limpeza e com múltiplas 
aplicações. Garrafa de 1,5 litros.

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

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 solos de 
instalações alimentárias. Não deixa residuos e é 
perfeitamente compativel com qualquer tipo de água. 
Embalagem de 5 L.

Desinfetante e ambientador para sanita
Produto para sanita que combina 4 componentes ativos: espuma de limpeza, 
fórmula anti-calcário, protetor contra a sujidade e frescura extra. Atua como 
desinfetante e ambientador. Aroma natural. Conteúdo 51 g.

Limpa sanita
Limpa a sanita em gel com lixívia. Contém fórmula 4 em 1: 
limpa higienicamente, branqueia e abrilhanta. Fórmula densa 
e perfume fresco.  
Garrafa de 750 ml.

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.

59997

Desentupidor fole
Com fole e cabo em plástico preto. 2 peças. 
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Detergente multiusos com cloro
Detergente líquido com grande poder desinfetante e
de limpeza ao mesmo tempo, com agentes 
branqueadores. Elimina os maus odores. Ideal para a limpeza de saunas, 
duches, vestuários, sanitários, cozinhas, azulejos, etc. Garrafa de 5 litros.

CÓD.

57151

CÓD.

79987

LIMPEZA DE CASA DE BANHO

CÓD.

57147

Escova para sanita
Escova de casa de banho com suporte, fabricada em plástico. 
2 peças.

CÓD.

59937
CÓD.

62882

ESCOVAS PARA SANITAS

DESENTUPIDORES

CÓD.

59995

PANOS E LIMPA LOIÇAS

Pano microfibra limpa vidros
Pano de microfibra muito eficaz e resistente indicado para a limpeza de 
vidros, janelas  e espelhos sem deixar rasto de marcas. Super absorvente e 
de secagem rápida. Medidas: 360 x 360 mm. Pack de 1 unidade.

CÓD.

59972
CÓD.

62889

Líquido 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 procedentes dos lavabos, tubos, urinóis, etc. 
Embalagem de 5 L.
 

Líquido 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.  Aplica-se por diluição, 
sendo necessário só uma pequena quantidade. É 
biodegradável e não deixa resíduos. Contém 5 L.

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

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.

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

CÓD. PRODUTO

77461 REMOVEDOR

77462 REMOVEDOR SEM CLORO 

ELIMINA E PREVINE

EFIC
Á

C
IA

 TOTAL EM 1
0

M
IN

. 
  

Ideal 
para paredes, 
chão e juntas!

ACTUA DE IMEDIATO
Para interior e exterior

Ideal 
para interiores, 

tecido, papel 
de parede 
e madeira

APLICAÇÕES INTERIORES
•  Paredes 
•  Chão e juntas em casas de banho
•  Cozinhas
•  Caves 
•  Garagens, entre outros

APLICAÇÕES EXTERIORES
•  Fachadas 
•  Varandas
•  Esculturas
•  Vasos de flores, etc.

Elimina imediatamente bolores, fungos, algas 
e musgo em paredes, chão e juntas, tanto no 

interior como no exterior. A combinação exclusiva 
de spray e espuma torna o Air Max® Removedor 
de Bolores e Fungos adequado tanto para tratar 
grandes superfícies como manchas persistentes 
e locais de difícil acesso. Efeito visível em 10 minutos.

Air Max® Removedor 
de Bolores e Fungos 

•  Dispõe de dois aplicadores:

 Aplicações em spray 
 - Para grandes superfícies 
  ➔ tampa aberta

 Aplicações em espuma
 - Para manchas persistentes 
  ➔ tampa fechada

Não salpica

Efectue primeiro um teste de tolerância nos materiais 
a serem tratados.

Mantenha uma boa ventilação durante a utilização. 
Proteja a roupa, mãos e chão.

Guardar o recipiente bem fechado na posição 
vertical num local estável, seco e ao abrigo do frio extremo.

R
em

o
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d
o

r 
d

e 
B

o
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re
s 

e 
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n
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o
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PROPRIEDADES
•  Fórmula poderosa
•  Combinação exclusiva de spray 
 (grandes superfícies) e espuma 
 (manchas persistentes)
•  Efeito visível em 10 minutos
•  Para usar no interior 
 e exterior

-  Não usar a temperaturas abaixo dos +5 ºC.
-  Não remova bolores e algas antes do tratamento. 
-  Raspe as camadas de musgo.

1 -  Aplicar produto
2 -  Deixar actuar 
 10 min.
3 -  Remover 
 com um pano 
 e água

Removedor de Bolores e fungos
Elimina imediatamente bolores, fungos, algas e 
musgo em paredes, chão e juntas, tanto no interior
como no exterior. Efeito visível em 10 minutos. 
Embalagem de 500 ml com e sem cloro.

REMOVEDOR DE BOLORES E FUNGOS
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CÓD.

36725

CÓD.

59993

PANOS E LIMPA LOIÇAS

Pano microfibra para pó
Pano de microfibra muito eficaz e resistente indicado para a limpeza do pó e 
móveis de madeira.  Super absorvente e de secagem rápida. 
Medidas: 360 x 360 mm. Pack de 1 unidade.

Pano multiusos
Pano amarelo sintético muito suave e delicado com todas as superfícies. 
Indicado para a limpeza diária do lar. Medidas: 360 x 400 mm. 
Pack de 9 unidades.

Esfregão salva unhas
Esfregão que protege as mãos e unhas ao lavar. Não risca. 
Limpeza mais eficaz, rápida e cómoda sem danificar. Ideal 
para superfícies vitrocerâmicas, anti aderentes e em geral 
aquelas superfícies e materiais que precisam de mais 
cuidado. Pack de 3 unidades.

Pano microfibra com recobrimento
Pano de microfibra “acabamento perfeito”, graças a uma combinação de 
microfibra e recobrimento de poliuretano que geram um altíssimo poder de 
limpeza e absorção. Para todo tipo de superfícies. Medidas: 360 x 360 mm. 
Pack de 1 unidade.

CÓD.

62890

CÓD.

62888

CÓD.

62892

CÓD.

62891

CÓD.

49760
Esponja tira manchas
Esponja “mágica” já que elimina todas as manchas sem 
necessidade de usar detergente nem outros produtos. 
Limpa com apenas uma gota de água. Eficaz em azulejos, 
plásticos, madeiras, esmaltes… Pack de 2 unidades.

CÓD.

62893

DESENGORDURANTES

CÓD.

57150
CÓD.

59981

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

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 pelo outro. Máxima eficácia e grande 
durabilidade. Embalagem 2+1 Grátis.

Esponja Scotch-Brite
Esponja para remover manchas sem necessidade de químicos nem outros 
removedores de manchas líquidos. Apresentção em blister.

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

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.
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DESENGORDURANTES

CÓD.

59989

TIRA NÓDOAS

Limpador amoniacal desengordurante
Líquido biodegradável de natureza 
amoniacal, solúvel em água, de espuma controlada 
e com um agradável aroma a pinho. Limpeza e higiene 
total. De uso geral. Recomendado para solos de hospitais, hotéis, salas de 
festas, colégios, estações de autocarros, etc. Garrafa de 5 litros.

CÓD.

79988
CÓD.

59994

LAVA LOIÇAS

CÓD.

59996

CÓD.

49755

REMOVEDOR DE PÊLO ANTICALCÁRIO

CÓD.

59988

CÓD. REF.

75180	 KF16753

LIMPEZA DE JANELAS

CÓD. REF. ARTIGO

75178	 KF16751 LIMPA JANELAS

75179 KF16752 RECARGA

Espanador 
Espanador fabricado com penas de avestruz. De grande resistência ao 
clima e à água, as penas naturais têm a capacidade de se carregarem 
rapidamente de eletricidade estática, e atraem as partículas de pó e pêlo. 
Cabo grande de madeira para um melhor alcance. 
Medida: 720 mm.

CÓD.

62878

CÓD.

59987

ESPANADOR LIMPA VIDROS

Pastilhas lava loiça
Pastilhas para maquina de lavar loiça. 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 30 
pastilhas.

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

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

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

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.

Limpa janelas industrial
Limpa janelas industrial de 40 cm de largura. Cabo de plástico e folha de 
limpeza em tecido super absorvente.

Limpa janelas industrial
Limpa janelas industrial de 40 cm de largura. Calha de aço e folha de 
limpeza de plástico.

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 marcas, 
deixando um agradável odor a limpo. Pulverizar a 20 cm da 
superfície. Limpar com um pano suave, limpo e seco. Frasco 
de 750 ml. 
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Limpa vidros 
Limpa vidros neutro de secagem rápida, indicado todo tipo de vidros, 
espelhos, etc. Resultado ótimo. Aporta um alto brilho. 
Garrafa de 5 litros.

CÓD.

79957

CÓD.

59983

ÓLEOS LUBRIFICANTES

CÓD.

57149

CÓD.

57152

CÓD.

59980

LIMPEZA MULTIUSOS

LIMPA VIDROS

Líquido de limpeza multiusos 
Produto especial para limpar fácilmente qualquer superficie. Desengordura, 
abrilhanta e elimina a sujidade em todo tipo de superfícies sem danificar. 
Garrafa de 5 litros.

CÓD.

79956

Óleo lubrificante
Óleo lubrificante de alta qualidade à base de PTFE (Teflon ©), para o 
tratamento de peças metálicas e plásticas: máquinas, correias, correntes 
de bicicletas, etc. Protege contra o desgaste, a ferrugem e a corrosão. 
Hidrófugo. Livre de silicone. Para uso interior e exterior. Spray pulverizador 
cómodo e limpo aplicável em 360 °. Frasco de 400 ml.

CÓD.

62716

Óleo	lubrificante	8	em	1
Óleo lubrificante de alta qualidade universal. Ação 8 em 1: penetra e 
desbloqueia, removedor de ferrugem, lubrificante, limpador, resistente 
à corrosão, é repelente da humidade e serve como spray de contacto e 
de choque. Hidrófugo. Livre de silicone. Para uso interior e exterior. Spray 
pulverizador cómodo e limpo aplicável em 360°. Frasco de 400 ml.

CÓD.

62718

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 po. Pensado para uma 
limpeza de superfícies duras não porosas, como por exemplo, cristais, fórmica, 
cerâmica, etc., também limpa e desengordura ecrãs. Embalagem de 5 L.

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.

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

Óleo	lubrificante	3	em	1	
Óleo lubrificante profissional. Fórmula 3 em 1: à prova de água, repele a 
humidade; antiaderente, penetra e desbloqueia rápidamente; e lubrifica, 
protege da óxidação e corrosão. Com duplo spray: pulverizar amplo e 
pulverizar preciso. Frasco de 200 ml. 
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ÓLEOS LUBRIFICANTES

Óleo lubrificante de silicone
Com propriedades lubrificantes e anti aderentes a base de óleo de silicone 
de alta qualidade. Diminui a fricção e reduz o desgaste em elementos 
mecânicos. Ideal para lubrificação de materiais sintéticos e borracha. 
Aplicável até +200°C. Não utilizar em tambores nem discos de travões. 
Hidrófugo. Para uso interior e exterior. Spray pulverizador cómodo e limpo 
aplicável em 360º. Frasco de 400 ml.

CÓD.

62715

Óleo lubrificante
Óleo lubrificante de alta qualidade lubrificante de alta qualidade à base 
de sabão de lítio branco com PTFE (Teflon ©). Indicado para aplicações 
em maquinaria pesada: máquinas, rolamentos, eixos, rodas dentadas, etc. 
Protege contra o desgaste, a ferrugem e a corrosão. Hidrófugo. Livre de 
silicone. Para uso interior e exterior. Spray pulverizador cómodo e limpo 
aplicável em 360 °. Frasco de 400 ml.

CÓD.

62717

Vedante universal extra forte
Vedante adesivo monocomponente, elástico, neutro e de
grande qualidade à base de polímero SMX com uma aderência inicial 
extremadamente alta e elástica em um segundo. Excelente aderência sobre 
a maioria de materiais e suportes. Ideal para selar e fixação nos setores de 
metal e da construção. Permite pintar. Inodoro. Hidrófugo. Sem isocianatos, 
solventes, halogéneos nem ácidos. Uso interior e exterior. Resistente aos 
raios UV. Frasco de 290 ml.

CÓD.

62710

SILICONES E VEDANTES

290

Vedante universal
Adesivo cola tudo universal de alta qualidade, à base de MS Polímero®, 
químicamente neutro e completamente elástico. Muito boa aderência 
sobre a maioria de materiais e suportes. Ideal para selar e fixar todos os 
materiais e superfícies de construção (porosos, húmidos, etc.) e em qualquer 
circunstância, inclusive com chuva. Permite pintar com pinturas à base de 
água. Uso interior e exterior. Resistente aos raios UV e a temperaturas desde 
-40°C até +90°C. Frasco de 290 ml.

Cód. COR

62708 BRANCA 

62709 TRANSPARENTE 

290

Silicone universal
Silicone universal muito elástico. Ideal para aplicações gerais de construção, 
para juntas sobre diversos suportes, etc. Permite utilizar tanto em interiores 
como exteriores. Não deve utilizar-se sobre suportes sintéticos por causa do 
ácido acético. Não se pode pintar. Resistente aos raios UV e a temperaturas 
desde -60°C até +180°C. Frasco de 290 ml.

Cód. COR

62707 BRANCA 

62706 TRANSPARENTE 

290

Massa adesiva
Vedante adesivo monocomponente, elástico, neutro e de
Pasta maleável de 2 componentes muito potente e extremadamente 
rápido. Endurecimento a partir dos 5 minutos. Grande poder de aderência. 
Ideal para reparar, preencher, selar e colar todo o tipo de material: madeira, 
metal, cobre, pedra, betão, porcelana, vidro, etc. Não apto para PE, PP, PTFE 
(Teflón®) e nylon. Não eescorre. Inodoro. Frasco de 57 g.

CÓD.

62711

57

Pistola para silicone
Pistola leve para massas. Apropriada para aplicações de bricolage. Para 
cartuchos de 280, 290, 300 e 310 ml. Peso: 0,45 kg.

CÓD.

62713

Pistola para silicone profissional
Pistola profissional para massas de grande densidade. 
Grande caudal com o mínimo esforço. Pega com sistema 
anti gotas. Apropriada para aplicações de bricolage. Para 
cartuchos até 310 ml. Peso: 0,63 kg.

CÓD.

62714
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CÓD. MEDIDAS

16712 620 x 1200 mm

16713 620 x 1400 mm

SACO GUARDA ROUPA CABIDES 

Cabides
Cabides com corpo de madeira e gancho metálico. Com ranhuras para que a 
roupa não deslize. De pequeno tamanho, estão indicadas para uso de roupa 
infantil. Medidas: 203 x 355 x 37 mm. Pack de 3 unidades.

CÓD.

62906

CÓD.

76250

CÓD. REF.

46491 KF02244B

HIGIENE DE MÃOS

CÓD.

57155

CÓD.

76251

CÓD. REF.

46490 KF10702B

Sabão líquido de mãos com dispensador
Sabão líquido dermoprotetor muito cremoso para banho e duche. 
Com dosificador que permite que o sabão seja aplicado nas suas 
mãos de forma higiénica e cómoda. Frasco de 400 ml.

CÓD.

79960

Sacos guarda roupa
Rolo de 5 sacos. 25 mícrons. Controle de resistência, medidas e peso. 

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.

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.

Toalhitas desinfetantes para mãos
Toalhitas desinfetantes para mãos. Elimina 99,99% dos germes mais comuns 
que podem ser nocivos. Ideal para usar em restauração, ginásios, setor sanitário 
e viagens. Duradoura e sem pelos. Testadas para compatibilidade com todas as 
superfícies. Apresentadas em packs individuais. Caixa de 1000 unidades.

Gel hidroalcoólico para mãos
Para a desinfeção higiénica e cirúrgica de mãos. Excecional eficácia 
antimicrobiana para uma pele saúdável. Clinicamente aprovado. Frasco 
de 350 ml.

Gel de mãos 
K-SOAP é um gel limpador de mãos para uso geral, um produto com pH 
neutro, de alta concentração, especialmente formulado para limpeza de 
mãos.  Este produto combina a poderosa ação do amoniaco e agentes 
tensioativos não iónicos derivados de óleo de coco, que eliminam a sujidade 
e os gérmes, com a ação protetora da pele. Embalagem de 5L.
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PAPEL PARA MACAS

CÓD. REF

37611 KF04282

CÓD. PACK

76252 CAIXA C / CONTEÚDO

76253 RECARGA / CONTEÚDO

CAIXAS PARA MEDICAMENTOS

CÓD.

76254 CÓD.

75634

CÓD.

76228

CÓD.

75635

2	FOLHAS

CÓD.

70001

2	FOLHAS

Papel para macas
Rolo de papel para macas 100% pura celulose. Pré cortado. Grande 
qualidade e resistência. 2 capas. Cor branco. Mandril: 45. 
Gramagem: 16,5 g/m². 

CÓD. Nº SERVIÇOS MEDIDAS DO SERVIÇO MEDIDAS

78852 67 740 x 500 mm 500 mm x 50 m 3

78851 81 740 x 590 mm 590 mm x 60 m 6

PAPEL HIGIÉNICO

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

Caixa para medicamentos
Fabricada com material plástico. Provido de separadores interiores e 
bandeja na porta. Com fechadura e chave. Inclui o material previsto para 
os primeiros socorros. Conteúdo da caixa e da recarga: 5 rolos de gazes, 15 
rolos de ligaduras: 5 de 10 cm de largura, 5 de 7 cm e 5 de 5 cm x 5 metros 
de comprimento; 1 elástico, 1 pacote de algodão, 1 tesoura, 1 par de luvas, 1 
pinças, 1 rolo de fita, 2 pacotes de tiras, 1 frasco de álcool, 1 frasco de água 
oxigenada e 1 frasco de tintura de iodo. Medidas: 460 x 340 x 150 mm.

Mala de primeiros socorros
Mala fabricada em polipropileno copolímero para maior elasticidade e 
resistência. A tampa encaixa em todo o seu perímetro e permite uma 
abertura total. Inclui o material previsto para os primeiros socorros. 
Medidas: 270 x 230 x 70 mm.

Kit de primeiros socorros
Para pequenos ferimentos. Contém: 4 toalhitas com álcool sanitário, 1 par de 
luvas descartáveis, 5 pensos protetores, 1 penso para suturas pequenas, 1 
penso para suturas médias, 1 curativo e 1 rolo de fita. 

Pensos protetores
Tiras adesivas hipoalergénicas. Flexíveis graças à suave espuma com efeito 
acolchoado. 3 tamanhos sortidos. Caixa com 20 unidades sortidas.

Pensos protetores
Tiras adesivas hipoalergénicas. Flexíveis graças à suave espuma com efeito 
acolchoado. 3 tamanhos sortidos. Caixa com 20 unidades sortidas.

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

72336

CÓD.

18815

CÓD.

76247

18

2	FOLHAS

PAPEL HIGIÉNICO

CÓD.

70002

2	FOLHAS

2	FOLHAS 2	FOLHAS

CÓD.

71793

CÓD.

78528
CÓD.

78529

CÓD.

78530

2	FOLHAS

3	FOLHAS

2	FOLHAS

2	FOLHAS

Papel higiénico 
Papel higiénico suave, resistente. Máxima higiene. Alta qualidade a um preço 
económico. Pack de 12+4 rolos. Gramagem: 19 g/m2.

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: 18 g/m².

Papel higiénico Olimpic
2 faces. Embalagem 12 rolos. 2 faces. Embalagem 
de 12 rolos. Dupla folha. Gramagem: 18 g/m2.

Papel higiénico Industrial
Papel higiénico de grande suavidade. Acabamento gofrado. Diâmetro do 
mandril: 45 mm. Medidas do rolo: 165 mm de diâmetro x 90 mm de altura. 
Dupla folha. Gramagem: 17 g/m2. 

Papel higiénico 
Papel higiénico 100% pura celulose. 2 folhas. Pack de 12 rolos. Medidas do 
rolo: 100 mm de diâmetro x 87 mm de alto. Mandril: 45 mm. Gramagem: 
16,5 g/m2.

Papel higiénico 
Papel higiénico 100% pura celulose. 2 folhas. Pack de 18 rolos. Medidas do 
rolo: 120 mm de diâmetro x 90 mm de alto. Mandril: 45 mm. Gramagem: 
15 g/m2.

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.

Papel higiénico 
Papel higiénico 100% pura celulose. 3 capas. Pack de 4 rolos. Cor rosa. 
Perfumado. Medidas do rolo: 120 mm de diâmetro x 90 de altura. Mandril: 45 
mm. Gramagem: 16 g/m2.
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PAPEL HIGIÉNICO

CÓD.

25815

CÓD.

25874

RECARGA

CÓD. MEDIDAS

25815 90 mm x 130 m

25874 90 mm x 161 m

DISPENSADOR

CÓD. REF.

75183 KF16756

CÓD. REF.

75182	 KF16755

DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO

2	FOLHAS 2	FOLHAS

PAPEL SECA MÃOS

DISPENSADOR

CÓD.

71792

RECARGA

CÓD.

71793

CÓD.

71795

CÓDIGO

76248
CÓD.

36505

2	FOLHAS

2	FOLHAS 1	FOLHA

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.

Dispensador de papel higiénico Jumbo 
Em aço inoxidável. Porta com fechadura e 2 chaves para substituir a recarga. 
Medidas: 115 x 254 x 265 mm. 

Dispensador de papel higiénico Jumbo 
Fabricado em aço inoxidável. Para rolos de papel higiénico códigos 70001, 
70002, 18815 e 72336. Medidas: 122 x 98 x 45 mm.

Dispensador de papel higiénico 
Dispensador para papel higiénico. Proporciona grande capacidade extra 
para papel higiénico jumbo.  Compartimento para rolo 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.

Papel seca mãos
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.

Papel seca mãos
Grande resistência. Papel reciclado. Uma face. Cor branco. Para dispensadores 
de papel com alavanca. Diâmetro do mandril: 76 mm. Medidas: 350 x 210 mm.

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.



581

S
E

R
V

IÇ
O

S
 G

E
R

A
IS

581

PAPEL SECA MÃOS

40
g/m2

CÓD.

78532

CÓD.

78533

CÓD.

78541

Papel seca mãos
Pack de 200 toalhetes. Ecológico. Dobrado. 
Medidas: 230 x 200 mm. 1 capa. 
Gramagem: 40 g/m2.

CÓD.

59434

2	FOLHAS

2	FOLHAS

2	FOLHAS

2	FOLHAS

1	FOLHA

CÓD. REF.

79776 J996312

CÓD.

46827

BOBINES INDUSTRIAIS

CÓD.

71789

CÓD.

71791
CÓD.

59545
CÓD.

59546

2	FOLHAS

2	FOLHAS 2	FOLHAS 2	FOLHAS

2	FOLHAS

Papel seca mãos
Bobines 100% pura celulose. 2 folhas. Pack de 6 rolos. 190 mm de largura x 
130 m de comprimento. Diâmetro: 200 mm. Mandril: 76 mm de diâmetro. 
Gramagem: 16,5 g/m2.

Papel seca mãos
Bobinas 100% pura celulose. Cor azul. 2 folhas. Pack de 6 rolos. 200 mm de 
largura x 100 m de comprimento. Diâmetro: 200 mm. Mandril: 76 mm de 
diâmetro. Gramagem: 19 g/m2.

Toalhetes de mão em papel
Toalhas de papel seca mãos fabricadas em pasta 100%. 
Cor branco. 2 folhas. caixa de 4.000 unidades. Zig zag. 
Medidas 230 x 200 mm. Gramagem: 16,5 g/m2.

Toalhetes de mão em papel
Pack de 144 toalhetes frisados. Ecológico. 
Colado em W. Medidas: 225 x 310 mm. 2 capas. 
Gramagem: 19,5 g/m².

Toalhetes de mão em papel
Suaves e resistentes. Pack de 196 toalhetes 
frisados. Colado em V. Medidas: 200 x 230 mm. 
2 faces. Gramagem: 19 g/m2.

Toalhetes de mão em papel
Com exclusiva colagem de faces que lhe aporta 
uma suavidade, comodidade e resistência extra. 
Pack de 196 toalhetes frisados. Ecológico. Colado 
em V. Medidas: 225 x 310 mm. 2 faces. Gramagem: 
19,5 g/m2.

Toalhetes de mão  
Recarga de toalhetes para secar mãos. 
Entredobradas 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. Gramagem: 42 g/m2.

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. 
Gramagem: 42 g/m2.

Bobine de celulose 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. REF.

36166 KF00891

CÓD. REF.

36163 KF00888

Dispensador de toalhetes de mão  
Cor preta. Medidas: 36 cm de altura x 28 cm de largura x 13 cm de 
profundidade. Utiliza toalhetes de mão de dobra em M e C. Porta com 
fechadura e 2 chaves para substituir a recarga.
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BOBINES INDUSTRIAIS

CÓD.

78534

CÓD.

78535

DISPENSADORES DE PAPEL SECA MÃOS

RECARGA

CÓD. MEDIDAS

36505 190 mm x 135 m.

DISPENSADOR

CÓD. REF.

36164 KF00889

2	FOLHAS 2	FOLHAS

DISPENSADOR

CÓD.

71788

RECARGA

CÓD.

71789

RECARGA 

CÓD.

71791

DISPENSADOR

CÓD.

71790

CÓD. REF.

75184 KF16757

Bobine de celulose industrial 
Bobine de papel industrial 100% celulose. 2 folhas. Pack de 2 rolos. 235 mm 
de largura x 400 m de comprimento. Diâmetro: 300 mm. Mandril: 76 mm de 
diâmetro. Gramagem: 17,5 g/m2.

Bobine de celulose industrial 
Bobine de papel industrial 100% celulose. Cor azul. 2 folhas. Pack de 2 rolos. 
235 mm de largura x 300 m de comprimento. Diâmetro: 290 mm. Mandril: 76 
mm de diâmetro. Gramagem: 19 g/m2.

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.

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 papel grande 
Fabricado em aço inoxidável. Porta com 
fechadura e 2 chaves para substituir a recarga. 
Medidas: 283 x 100 x 365 mm.

Dispensador	de	toalhetes	H2
Dispensador para toalhetes de mão entredobradas. Adequados para 
entornos 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	H3
Dispensador para toalhetes de mão entredobradas. Adequado para entornos 
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 entornos exigentes. Tampa de abertura lateral. 
Cor branco. Medidas: 33,3  x 43,9 x 13,6 cm. 
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CÓD. REF.

72487	 KF16549

CÓD. REF.

36158 KF00883

DISPENSADORES DE GUARDANAPOS

RECARGA

CÓD. MEDIDAS

45804 90 x 122 mm

DISPENSADOR

CÓD. REF.

36165 KF00890

CÓD.

76261

RECARGA

CÓD. MEDIDAS

45804 90 x 122 mm

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

CÓD.

46827

DISPENSADOR

CÓD.

46826

9
50

 m
m

400 mm

DISPENSADOR

CÓD.

71794

RECARGA 

CÓD.

71795

CÓD. REF.

36159 KF00884

DISPENSADORES DE PAPEL SECA MÃOS

CÓD. REF.

75186 KF16759

SECA MÃOS ELÉTRICO DISPENSADORES DE SABÃO

CÓD. REF.

75185 KF16758

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.

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 como 
necessite. Ideal para áreas de pouca afluência. Desenhado para uma 
reposição rápida e simples. Dentes de aço inoxidável. Dispensação 
flexivel. Cor branco. Medidas: 239 x 360 x 227 mm.

Secador de mãos elétrico
Secador de mãos automático, ativa-se mediante sensor. Cor branco. Potência: 
900W. 220V. Medidas: 240 x 205 x 256 mm.

Dispensador de sabão manual 
Fabricado em aço inoxidável. Porta com fechadura. 
Capacidade 800 ml.  Medidas: 178 x 114 x 56 mm.

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.

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

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

Dispensador de guardanapos 
Fabricado em aço inoxidável. Cor metalizado. 
Guardanapos não incluidos. 
Medidas: 130 x 100 x 100 mm.

DISPENSADOR
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CÓD.

59953
CÓD.

76227

CÓD.

76226

CÓD.

72582

10

3	FOLHASCÓD.

58723
2	FOLHAS CÓD.

72583

6

2	FOLHAS

CÓD.

59956

CÓD.

59971
CÓD.

76229

CÓD.

63208

3
litros

Contentor de pilhas em plástico
Contentor com 2 aberturas: uma para esvaziar o conteúdo mediante a asa e outro para depositar as pilhas usadas mediante um tampão 
de segurança. Asa ergonómica para o transporte e esvaziamento. Cor transparente com tampa roxa. Medidas: 192 x 202 x 275 mm. 

CONTENTOR DE PILHAS

HIGIENE PESSOAL

LENÇOS DE PAPEL

Lenços de papel
Papel duplo. Caixa de 100 unidades de grande 
suavidade e absorção. Medidas do lenço: 210 x 207 
mm. Gramagem: 16 g/m2.

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

Lenços de papel
Lenços de bolso suaves e resistentes. Papel triplo 
para proporcionar uma maior absorção e resistência. 
Cada pack contém 10 lenços. Gramagem: 16 g/m2.

Creme hidratante facial   
Creme hidratante facial de dia para peles secas 
e sensíveis. Nutritivo 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.

Creme de mãos
Proteção intensiva. Forma uma capa protetora 
na pele. Sem corantes nem perfumes artificiais. 
Tubo de 100 ml.

Pensos higiénicos
Compressa ultra normal. Com asas, maior proteção 
lateral. Comodidade garantida graças à sua exclusiva 
capa superior de tato algodão. Núcleo super 
absorvente. 16 unidades: pack de 2 packs com 8 
unidades.

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. 

Pasta de dentes
Pasta de dentes anticáries com flúor ativo. Reforça 
o esmalte e protege eficazmente contra as cáries. 
Delicioso e refrescante sabor exclusivo para um 
sorriso super fresco. Tubo de 75 ml.
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CÓD. REF.

72486 KF16547

325 mm

4
4

0
 m

m

250 mm

CÓD. REF. COR USO

72482 KF16543 AMARELO PLÁSTICO E EMBALAGENS

72483 KF16544 AZUL PAPEL E CARTÃO

72484 KF16545 CINZA RESIDUO ORGÂNICO

72481 KF16542 VERDE VIDRO

470 mm

370 mm

750
 m

m

CÓD. REF.

36133 KF04237

CONTENTORES DE LIXO

CÓD. REF. CAPACIDADE

36130 KF04240 100 L

36132 KF04242 240 L

240 litros

10
15

 m
m

575 mm

73
0 m

m

80
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 m
m

510 mm 52
5 

m
m

100 litros

CÓD.

79959

Contentor em plástico com tampa
Fabricado em polipropileno. Tampa bascu-
lante para ocultar e armazenar os residuos 
fácilmente. Tampa removível. Cor branca. 
Capacidade 12 litros. Medidas: 400 x 230 x 
200 mm. 

CÓD. REF. CAPACIDADE MEDIDAS

75175 KF16748 20 L 340 x 240 x 450 mm

75174 KF16747 40 L 410 x 280 x 610 mm

75173 KF16746 58 L 470 x 330 x 760 mm 4
50
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330 m
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CÓD. REF.

72110 KF16551

4
8

5 
m

m

410 mm

340 m
m

Contentor em plástico 
Com tampa redonda. De cor cinza. Tampa giratória. 
Abertura fácil para retirar o saco. Capacidade 80 litros.

Contentor em 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.

Contentor em plástico  
com pedal
Fabricado em plástico resistente. 
Capacidade 18 litros. Medidas: 440 x 250 x 325 mm.

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

Contentor em plástico com tampa  
Com tampa de balanço. Fácil abertura para retirar a bolsa. 
2 asas para facilitar o transporte. Fabricada em plástico 
resistente. Cor azul.

Contentor de lixo metálico com pedal 
Fabricado em metal com 2 compartimentos e tampa plástica. Ideal para 
classificar e reciclar o lixo. Capacidade: 30 litros.  
Medidas: 410 x 340 x 485 mm.
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CONTENTORES DE LIXO

6
9

5 
m

m
500 mm

CÓD.

76214

CÓD.

76223

CÓD. REF.

72109 KF16550

605 mm

4
8

5 
m

m

340 m
m

36
0

 m
m

360 mm

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

Balde de lixo em plástico  
com tampa e asa
Fabricado em plástico resistente. 
Asa metálica. Cor azul. Capacidade 23 litros. Para 
sacos de lixo de 520 x 600 mm ou 550 x 600 
mm Medidas: 360 x 360 mm. 

Contentor de lixo  
em plástico com tampa e asas
Fabricado em plástico resistente. 2 asas para um  
fácil transporte. Com fecho em ambos lados para ajustar a 
tampa. Cor preto. Capacidade 100 litros. Para sacos de lixo 
de 850 x 1050 mm.  Medidas: 695 x 500 mm.

Para ver o resto da gama de cestos pode consultar o capítulo 
de Mobiliário deste catálogo.
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SUPORTE PARA SACOS DE LIXO

CÓD.

75937

Suporte para sacos de lixo
Fabricado em plástico e aço resistente. Para sacos de 110 litros. Cor branco. 
Com rodas. Medidas: 400 x 450 x 853 mm.

FECHO FÁCIL

SACOS DE LIXO

CÓD.

76222

FOTO  CÓDIGO COR  MEDIDAS GALGA FECHO FÁCIL SACOS POR ROLO LITROS

59924 PRETO 520 x 550 mm 70 - 20 20

59925 PRETO 520 x 600 mm 80 - 20 20

59926 BRANCO 520 x 600 mm 70 - 20 20

59927 AZUL 520 x 600 mm 70 - 20 20

59928 VERMELHO 520 x 600 mm 70 - 20 20

59929 TRANSPARENTE 520 x 600 mm 70 - 20 20

36542 AZUL 550 x 600 mm 120 SI 20 23

76257 AMARELO 550 x 600 mm 120 SI 15 23

76259 BRANCO 550 x 600 mm 120 SI 15 23

76258 LARANJA 550 x 600 mm 120 SI 15 23

76256 PRETO 550 x 600 mm 120 SI 15 23

76255 VERDE 550 x 600 mm 120 SI 15 23

36541 PRETO 540 x 600 mm 100 - 25 23

59930 AZUL 700 x 900 mm 110 - 10 50

59932 PRETO 850 x 1.050 mm 120 - 10 100

59931 AZUL 850 x 1.050 mm 110 - 10 100

59933 AMARELO 850 x 1.050 mm 110 - 10 100

59934 VERMELHO 850 x 1.050 mm 110 - 10 100

59935 BRANCO 850 x 1.050 mm 110 - 10 100

59936 VERDE 850 x 1.050 mm 110 - 10 100

36543 PRETO 900 x 1.100 mm 200 - 10 100

SUBSTRATO PARA PLANTAS

Substrato para plantas
Substrato universal para plantas de interior e 
exterior. Máxima qualidade. Saco de 5 litros.



LUVAS DE PROTEÇÃO

CÓD. TAMANHO

75850 6

75851 7

75852 8

75853 9

75854 10

B

A

CÓD. TAMANHO

75815 7

75816 8

75817 9

75818 10

CÓD. TAMANHO

75859 8

75860 9

75861 10

Indicadas para agricultura, 
jardinagem e espaços 
verdes     

Indicadas para 
construção e 
obras públicas

Salas brancas, 
higiene, saúde

Industria 
ligeira

Industria 
pesada

Logística
Restauros
e carpintaria 

Medidas de luvas  
segundo a norma EN420 6 7 8 9 10 11

Comprimento da luva (mm) 220 230 240 250 260 270
A. Contorno da mão (mm) 152 178 203 229 254 279
B. Comprimento da mão (mm) 160 171 182 192 204 215

Luva de algodão poliéster impregnada de 
látex
Luva de algodão poliéster com recobrimento de látex 
natural antideslizante na palma e dedos, com punho 
elástico e dorso arejado. Fabricada em 50% algodão e 
50% poliéster. Recoberta em látex natural. Espessura: 1,7 mm. Muito boa 
resistência ao rasgo. Boa resistência à abrasividade, ao corte e à perfuração. 
Cor amarelo/laranja.

Luva com dorso em algodão 
Luva tratada em nitrilo e suporte algodão de tecido de 
ponto. Dorso fresco. Punho com elástico. Espessura: 
1,40 - 1,60 mm. Fabricada em Nitrilo, suporte de tecido de ponto algodão. 
Punhos de ponto de algodão 250 g/m². Isolamento térmico, Boa destreza. 
Muito boa resistência à abrasividade. Excelentes prestações em lugares oleosos 
e gordurosos. Cor azul/branco.
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CÓD. TAMANHO

75855 7

75856 8

75857 9

75858 10

CÓD. TAMANHO

75819 7

75820 8

75821 9

75822 10

75823 11

CÓD. TAMANHO

75676 6

75677 7

75678 8

75679 9

Luva poliéster 
Fabricada em poliéster 100%, sem costuras. Impregnação poliuretano na 
palma e dedos. Antideslizante. Galga 13. Punho elástico. Lavável e secagem 
rápida. Leveza e flexibilidade. Destreza aumentada. Cor cinza.

Luva tecido poliéster / palma de nitrilo
Luva de tecido 100% poliéster. Sem costuras. Impregnação de nitrilo na 
palma e as pontas dos dedos (dorso fresco). Punho elástico. Muito boa 
resistência à abrasividade, aos óleos e a gorduras. Cor preto/cinza.

Luva nitrilo com forro em algodão 
Fabricada em 100% Nitrilo (NBR) forro de algodão 
100%. Comprimento: 33 cm. Espessura: 0,40 mm. Cor 
verde. Substitui as luvas de látex ou equivalentes e 
além disso evita os riscos de alergias. Proteção dos 
antebraços. Estrutura de relevo sobre a palma e dedo: 
antideslizante.

Luva de látex sem forro 
Luvas tratadas em látex 100% natural não forradas, 
palma e dedos estrutura com relevo. Exterior e interior 
liso clorado. Longitude: 30 cm. Espessura: 0,45 mm. 
Cor natural. Uso em meio alimentar. Boa resistência 
aos produtos químicos. Flexibilidade, elasticidade 
e sensibilidade tátil. Luvas impermeáveis. Sólidas. 
Antideslizante. Boa resistência à abrasividade. Resiste 
ao rasgo.
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LUVAS DE PROTEÇÃO

LUVAS DESCARTÁVEIS

CÓD. TAMANHO

75869 6/7

75870 7/8

75871 8/9

75872 9/10

CÓD. TAMANHO

75862 6/7

75863 7/8

75864 8/9

CÓD. TAMANHO

75865 6/7

75866 7/8

75867 8/9

75868 9/10

CÓD. TAMANHO

62894 6

62895 7

62896 8

CÓD. TAMANHO

62897 6

62898 7

62899 8

Luvas  de látex flocado algodão
Fabricadas em látex natural e interior forrado de algodão. Suaves e 
cómodas. Práticas para múltiplas aplicações, mas especialmente indicadas 
para trabalhos em casa.

Luvas de látex forrado algodão
Fabricadas em látex natural e interior forrado de algodão. Indicadas para 
pequenos trabalhos de bricolage e jardim. Especialmente recomendadas 
para o uso de produtos detergentes agressivos ou à base de lixívia. 
Resistentes à abrasão.

CÓD.

75707

CÓD. TAMANHO

75713 7

75714 8

75715 9

75716 10

75717 11

Luva docker com reforço 
Luvas tipo americano, polegar plano, protetor arterial. Pele acabada em índice. Reforçada na palma, polegar e índice. Costura na parte 
superior do polegar e na base dos dedos sobrepostas reforçadas por um ribete. Elástico de ajuste no dorso e banda de reforço de pele. 
Protege-unhas. Pulso de segurança em tela reforçada. Cor azul/cinza. Tamanho 10. Resistente à abrasividade, ao rasgar e à perfuração. 
Boa duração. Excelente destreza. Para uso geral.

Luva flor de bovino 
Luva toda em pele flor bovino, tipo americano, 
polegar plano, elástico de ajuste no dorso. Espessura de 0,9 mm a 1,10 mm. 
Flexibilidade e conforto. Alta destreza. Toda em pele de bovino. Luvas de 
proteção mecánica reforçada para uso geral.

Luvas descartáveis
Luvas nitrilo ambidestros, interior 
empoeirado vegetal (pó de milho). 
Compatível com uso alimentar. Espessura 0,10 mm. 
Comprimento mínimo 24 cm. Uso único. AQL 1,5. Cor azul. Destreza, 
flexibilidade. Proteção dos objetos manipulados. Caixa dispensadora de 100 
unidades.

Luvas descartáveis
Luvas finas de látex natural 100% ambidestros, empoeirado vegetal (pó de 
milho). Compatível para o uso alimentar. Espessura: 0.125 mm. AQL 1,5. Cor 
natural. Proteção dos objetos manipulados, Flexibilidade. Tato fino. Caixa 
dispensadora de 100 unidades.

Luvas descartáveis
Luvas ambidestros, empoeirado vegetal (pó de 
milho). Compatível com uso alimentar. Espessura: 
0.125 mm. Uso único. AQL 1.5. Fabricado em vinilo 
(PVC) 100%. Cores transparentes. Destreza, flexibilidade. Proteção dos 
objetos manipulados. Sem riscos de alergia. Luvas próprias para o contacto 
alimentar. Caixa dispensadora de 100 unidades.
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LUVAS DESCARTÁVEIS

PROTEÇÃO AUDITIVA

CÓD. TAMANHO

76138 L (8/9)
CÓD. TAMANHO

49758 M (7/8)

CÓD. TAMANHO APRESENTAÇÃO

62900 6 BOLSA DE 10 UDS.

62901 7 BOLSA DE 10 UDS.

62902 8 BOLSA DE 10 UDS.

62903 7-7½ CAIXA DE 100 UDS.

62904 8-8½ CAIXA DE 100 UDS.

62905 9-9½ CAIXA DE 100 UDS.

Luvas descartáveis
Luvas fabricadas em látex. Descartáveis. Indicadas para uso doméstico: trabalhos diários de lazer, limpeza, manipulação de alimentos, etc. Um uso único. 
Ambidestros. Evitar o contacto com gordura e solventes. 

Luvas descartáveis 
Luva de polietileno de alta sensibilidade descartável. Para trabalhos de 
catering, manipulação de alimentos em lojas e preparação de menús. 
Tamanho L. Categoria I. Caixa de 100 unidades.

Luvas descartáveis
Fabricadas com látex 100% natural. Descartáveis. Práticas para múltiplas 
utilizações. Suaves e flexíveis. Ambidestros. Punho reforçado para uma fácil 
colocação. Tamanho M. Caixa dispensadora de 100 unidades.

EN352: exigências de segurança e ensaios.
EN352-1: orelhas.
EN352-2: tampões.
EN352-3: orelhas montadas em capacetes de proteção para a 
obra.
EN458: Recomenda a seleção, a utilização, ou manutenção e as 
instruções de uso.

SNR (Standard Noise Reduction) é o índice de atenuação média 
do ruído. Indica em número de decibéis (XX dB) a redução do 
ruído que oferece o protetor.

A lesão do ouvido não depende únicamente do nivel de ruído 
na zona, mas também do tempo de exposição. Apenas cinco 
minutos sem utilizar a proteção durante um turno de oito horas 
podem ser a causa de uma perda auditiva irreversível.

A Diretiva Europeia do Ruído 2003/10/EC estabelece 
que o nivel inicial de ação é 80 dB, nivel ao que o 
empresário deve tomar varias ações, entre elas oferecer 
ao trabalhador equipamentos de proteção auditiva.

• Avaliar o ruído num posto de trabalho: intensidade (dB) 
e frequência (Hz). A partir de 80 dB recomenda-se uso de 
protetores auditivos. A partir de 85 dB o uso é obrigatório.
• Calcular a atenuação necessária para voltar a um nivel 
ambiental aceitável (<80 dB)
• Determinar o tempo de exposição.

O bom protetor é o que deixa passar os ruídos das vozes 
(intensidade baixa) e que leva os ruídos elevados a uma 
escala mais razoável (entre 75 e 80 dB).

Escolha o produto de proteção  
auditiva apropriado

Normas

EXEMPLOS DE NIVEIS DE RUÍDO

De 10 a 30 dB
O nivel de ruído é baixo. É o que utilizamos 
por exemplo numa conversa tranquila numa 
biblioteca.

De 30 dB a 50 dB
O nivel de ruído ainda é baixo. É o que 
suportamos numa conversação normal, quando 
escutamos os canos de uma casa ou um 
frigorifico (se estiverem em bom estado).

De 55 a 75 dB
É um nivel de ruído considerável. Por exemplo, 
um aspirador gera 65 dB. Uma rua com muito 
transito alcança os 75 dB. O despertador ou a 
televisão a um volume elevado, podem chegar 
aos 75 dB, ou até mesmo um telefone.

De 75 dB a 100 dB
É um nivel alto de ruído, a sensação é 
incómoda. Por exemplo, num engarrafamento 
há 90 dB de ruído. Também é o som que emite 
uma sirene da policia.

De 100 dB a 120 dB
É um nivel muito alto. Dentro de uma discoteca 
estamos a uns 110 dB, perfuradoras geram 120 
dB, da mesma forma que um concerto de rock.

A partir de 120 dB
O ouvido humano entra numa especie de dor 
e há risco de surdez. É por exemplo, o ruído 
de um avião a menos de 25 metros, ou de um 
petardo.
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PROTEÇÃO AUDITIVA

CÓD.

36377

CÓD.

49763
CÓD.

76141

REDUÇÃO 
37 DB

REDUÇÃO 
37 DB

CÓD.

75705

REDUÇÃO 
32 DB

Protetores	anti	ruído	-	SNR	28	dB
Protetores anti ruído básico, com 2 pontos de ancoragem. Dielétrico, 
sem partes metálicas. Arnês regulável em comprimento. Oferece boa 
visibilidade. Cumpre a norma EN 352-1. Peso: 160 g.

CÓD.

62720

REDUÇÃO 
28 DB

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

CÓD. COR

75718 CINZA/PRETO

75719 AMARELO FLÚOR

REDUÇÃO 
33 DB

Protetores auditivos de espuma 
moldável
Tampões descartáveis hipoalergénicos. 
Fabricados com espuma de poliuretano. Suaves, 
fácilmente ajustáveis e de grande comodidade. 
Aptos para ambientes ruidosos. Cor laranja. Caixa 
de 5 pares. Nivel de ruído; 37 dB.

Tampões para ouvidos descartáveis
Tampões descartáveis hipoalergénicos com 
cordão. Fabricados com espuma de poliuretano. 
Suaves, fácilmente ajustáveis e de grande 
comodidade. Aptos para ambientes ruidosos. Cor 
laranja. Caixa com 100 pares. Nivel de ruído: 37 
dB.

Tampões de ouvido
Fabricado em espuma de poliuretano de uso 
único. Cor amarelo. Oferece uma grande proteção 
em todas as frequências. Não contém PVC. 
Antialérgico. Forma ergonómica que se adapta a 
todos os tipos de conduta auditiva. Liso, 
as impurezas não aderem. Apresentado em blíster 
com 10 pares de tampões. Nivel de ruído: 32 dB.

Protetores	anti	ruído	-	SNR	33	dB
Protetores anti ruído. Almofadas das orelhas forradas com espuma sintética. 
Duplo arco de plástico (POM), ajustável em altura, com reforço flexível e 
arejado, para um melhor conforto. Nivel de ruído: 33 dB. Cumpre a norma: 
EN-352-1. Peso 278 g.

UNE-EN 149:2001+A1:2010.  
Nesta norma resumem-se os requisitos mínimos que devem cumprir as máscaras autofiltrantes usadas como 
dispositivos de proteção respiratória contra partículas.

Classificam-se em função do seu rendimento e da fuga no interior total máxima.

CLASSIFICAÇÃO

Classe FFP1 FFP2 FFP3
% de eficiência mínima 78% 92% 98%
Fuga total no interior 22% 8% 2%
Fator de proteção nominal 4,5 12,5 50
FPA (Fator de proteção atribuido) 4 X 10 X 20 X

Máscara	FFP1
Máscaras para proporcionar uma proteção respiratória efetiva face às partículas de pó e/ou partículas 
de líquidos não voláteis. Forma moldada, com clip nasal e dupla banda de ajuste. Pack de 3 unidades. 
Apresentado em blister de segurança. Cumpre a norma UNE-EN 149:2001+A1:2010



CÓD.

49767

20

CÓD.

75752

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

CÓD.

75753

CÓD.

75754

PROTEÇÃO OCULAR

CÓDIGO VIDRO NORMA

75732 INCOLOR EN170

75733 FUMADO EN172

CÓDIGO

75814

CÓDIGO

76119 10

CÓD.

76136

CÓD.

75813

Máscara	FFP1	com	válvula
Máscara facial de fibra sintética não tecida. Utilização única. Lâmina nasal de 
ajuste. Reforço de espuma por baixo da lâmina nasal. Válvula de exalação 
de altas prestações. Dobra vertical. Cor branco. Caixa de 10. Cumpre a 
norma UNE-EN 149:2001+A1:2010.

Máscara	dobrável	FFP2
Máscara dobrável autofiltrante para partículas. Sem válvula. Oferecem 
proteção respiratória efetiva contra partículas sólidas e líquidas não voláteis. 
Banda de ajuste que permite uma fácil adaptação à cara e cabeça. Clip 
nasal de cor. Cumpre a norma UNE-EN 149:2001+A1:2010

Máscara	FFP2
Fabricada com capas exteriores de 
polipropileno que proporcionam um 
revestimento suave e evitam a perda 
de fibras. Franja selada que evita que se abra a capa nas pontas. Elásticos 
de ajuste não têm látex (para evitar possiveis alergias). Design compatível 
com óculos. Ponta de nariz ajustável. Para proteção contra toxicidade baixa-
média nocivo, sólida, líquida e fumos em concentrações até 12 TLV. Indicada 
para industria textil, trabalhos de artes, ferro e industria do aço, mineira, 
engenharia civil...etc. Cumpre a norma UNE-EN 149:2001+A1:2010.

Máscara	FFP2	com	válvula
Para vapores orgânicos com válvula. Fabricadas em fibra sintética não 
tecida impregnação de carvão ativo. Forma convexa. Lâmina nasal de 
ajuste. Reforço em espuma sobre a lâmina nasal. Válvula de exalação de 
altas prestações. Teste opcional DOLOMITE para um conforto respiratório 
prolongado. Cor branco. Caixa de 10 unidades. Cumpre a norma UNE-EN 
149:2001+A1:2010

Máscara	FFP3	com	válvula
Máscaras filtrantes FFP3 de fibra 
sintética não tecida. Uso único. Forma 
convexa. Lâmina nasal de ajuste. 
Junta facial integral muito suave. Válvula de exalação de altas prestações. Cor 
branco. Caixa de 10 unidades. Cumpre a norma UNE-EN 149:2001+A1:2010.

Máscara de higiene
Moldada de polipropileno não tecido préformado. Elástico de ajuste. Cor 
branco. Caixa de 50 máscaras.

Óculos de proteção em policarbonato
Óculos de policarbonato, monobloco. Patilhas de nylon ajustáveis e 
inclináveis. Proteções laterais. Versão ocular UV400. À prova de riscos. 
Fabricado em policarbonato. Peso: 32 g.

Óculos de proteção panorâmicos
Óculos panorâmicos em policarbonato incolor. Armação flexível de PVC. 
Ventilação direta. Fita elástica tecida. Tamanho ajustável. Cor cinza. Norma 
EN166. Peso: 60 g.

Óculos de proteção em policarbonato
Desenhados para proteger a entrada para os olhos de partículas a alta velocidade (impacto de baixa energia). Cumprem 
a norma EN166. Poder refletor das lentes Classe 1. Ajuste universal. São ideais para uso de visitantes ou para visitas do 
pessoas a zonas perigosas para os olhos. Não estão indicados para utilizar-se com ferramentas de cartuchos explosivos. 
Não são indicados para uso em trabalhos de soldaduras nem trabalhos em frente de grandes fornos. Podem colocar-se 
sobre óculos de graduação normal. Peso: 40 g.

591

S
E

R
V

IÇ
O

S
 G

E
R

A
IS

591



S1

S1P

S2

S3

CALÇADO DE SEGURANÇA

CALÇADO DE SEGURANÇA COM PONTA DE PROTEÇÃO

CÓD. TAMANHO

75900 39

75901 40

75902 41

75903 42

75904 43

75905 44

75906 45

75907 46

75908 47

S1P

Sapatos de segurança desportivos
Calçado gama Light Walkers. Forro: Poliéster e algodão. Palmilha 
interior: Amovível – Poliamida sobre EVA. Sola de marcha resistente aos 
hidrocarburos. Injetada, PU mono-densidade com anti perfuração. Ponteira 
de proteção (aço inoxidável) para a proteção contra impactos de um nível 
de energia equivalente a 200J e contra a compressão sobre uma carga 
máxima de 15 kN. Antiestático, com absorção de energia no calcanhar e 
anti deslizante, para todos os tipos de solos duros. Usos polivalentes nos 
interiores ou exteriores em indústrias e obras leves. Cor cinza e azul.

CÓD. TAMANHO

79764 35

79765 36

79766 37

79767 38

79768 39

79769 40

79770 41

79771 42

79772 43

79773 44

79774 45

79775 46

S1P

CÓD. TAMANHO

75720 36
75721 37

75722 38

75723 39

75724 40

75725 41

CÓD. TAMANHO

75726 42

75727 43

75728 44

75729 45

75730 46

75731 47
S3

Significado dos símbolos

A Calçado antiestático

E Absorção de energia  
 na zona do calcanhar

FO Resistente a 
hidrocarburos e 
óleos

SRC Calçado antideslizante

P Sola metálica 
resistente a 
perfurações

W Calçado resistente  
à água

Ponta metálica 
resistente a 
impactos  

Calçado com respiro

Sapatos de segurança desportivos
Calçado X-RUN. Material: Pele serraje nobuck e nylon estilo mesh 3D. 
Forro: poliamida absorvente. Interior: amovível - poliamida sobre eva com 
forma adaptada ao pé. Ponta e sola de compósito. Sola intermédia: PU 
com amortecimento. Panoshock®. Sola de uso: Borracha. Ponta e sola de 
compósito. Sola intermédia PU com amortecimento Panoshock®. Sola de uso: 
borracha. Transpirável. Cor cinza-laranja.

Sapatos de segurança pele 
Calçado gama Classic Industry. Material: pele enrugada. Forro: poliéster absorvente. Interior: poliamida sobre látex antibacteriano. Sola: injetada - PU 
bi-densidade. Sola resistente à perfuração e ponta de proteção: aço inoxidável. Impermeável à água. Anti-perfuração. Ponta resistente aos cortes e 
esmagamentos (200 J). Calcanhar absorvente de energia. Sola resistente a hidrocarbonetos. Sola com tacos resistente a deslizamentos sobre pisos 
escorregadios. Proteção antiestática. Transpirável. Cumpre a norma EN ISO 20345.
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CALÇADO DE SEGURANÇA COM PONTA DE PROTEÇÃO

CÓD. TAMANHO

76120 35

76121 36

76122 37

76123 38

76124 39

CÓD. TAMANHO

76125 40

76126 41

76127 42

76128 43

78542 44

S1P S1P

Botas de segurança em pele
Bota de couro acolchoada. Ponteira de segurança em aço para a proteção 
de impactos. Antibacteriana e transpirável. Fabricada em pele pigmentada 
completamente forrada em tecido transpirante. Sola PU de dupla 
densidade, antiestática, resistente a hidrocarburos e antideslizante. Cumpre 
a norma 20345:2011 SRC. Cor preta.

CÓD TAMANHO

62721 36                  
62722 37                  

62723 38                  

62724 39                  

62725 40                  

62726 41                  

CÓD TAMANHO

62727 42                  

62728 43                  

62729 44                  

62730 45                  

62731 46                  

62732 47                  

TEXTIL

CÓD. TAMANHO

75789 XS (32/34)

75787 S (34/36)

75788 M (38/40)

75786 L (42/44)

75790 XL (46/48)

75791 XXL (50/52)

75785 3XL (54/56)

AZUL - LARANJA

CÓD. TAMANHO

75803	 XS (32/34)

75801 S (34/36)

75802 M (38/40)

75800 L (42/44)

75804 XL (46/48)

75805 XXL (50/52)

75799 3XL (54/56)

CINZA-VERDE

CÓD. TAMANHO

75757 S (34/36)

75758 M (38/40)

75756 L (42/44)

75759 XL (46/48)

75760 XXL (50/52)

75755 3XL (54/56)

AZUL - LARANJA CINZA-VERDE

CÓD. TAMANHO

75781 S (34/36)

75782 M (38/40)

75780 L (42/44)

75783 XL (46/48)

75784 XXL (50/52)

75779 3XL (54/56)

CÓD. TAMANHO

75775 S (34/36)

75776 M (38/40)

75774 L (42/44)

75777 XL (46/48)

75778 XXL (50/52)

75773 3XL (54/56)

CÓD. TAMANHO

75840 S

75841 M

75839 L

75842 XL

75843 XXL

75838 3XL

CÓD. TAMANHO

75846 S

75847 M

75845 L

75848 XL

75849 XXL

75844 3XL

CÓD. TAMANHO

75828 S

75829 M

75827 L

75830 XL

75831 XXL

75826 3XL

AZUL MARINHO CINZA

VERDE

Sapatos de segurança
Calçado de uso profissional que incorpora ponta de segurança com uma 
proteção suficiente contra o impacto, com uma energia equivalente a 200J 
no momento do choque, e face à compressão estática sobre uma carga de 
15 KN. Sapato com superfície acolchoada. Ponta de aço. Fabricado em pele 
pigmentada. Sola antiestática e antideslizante fabricada em PU de dupla 
densidade. Resistente a hidrocarbonetos. Protege contra a penetração e 
absorção de água e contra a absorção de energia na zona do calcanhar.

Calças de trabalho
Calças de trabalho Panostyle® fabricadas em 65% poliéster e 35% algodão de 
235 g/m². Cintura ajustada por elástico. 5 bolsos.

Calças de trabalho com forro
Calças de trabalho Mach2 Winter. Fabricado em  
65% poliéster e 35% algodão. Forro em flanela. 
Cintura ajustada por elástico sobre o costado. Fecho zip. 
Cavidade para joelheiras. 8 Bolsos. Cor azul marinho.

Colete multibolsos
Colete fabricado em 65% poliéster e 35% 
algodão. Forro acolchoado de poliéster. Fecho 
por molas. Fecho dianteiro tipo zip com aba 
fechada por cinta velcro. 11 bolsos multiusos. 
Sisas interiores de proteção elásticas.  

Bermuda de trabalho 
Bermuda de trabalho Panostyle®. Tecido 65% poliéster / 35% algodão 
235 g/m². Cintura ajustada por elástico. 5 bolsos. 
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TEXTIL

AZUL MARINHO

AZUL MARINHO/ LARANJA 

VERDE/CINZA

PRETO

CÓD. TAMANHO

75875 S

75876 M

75874 L

75877 XL

75878 XXL

75873 3XL
CÓD. TAMANHO

75881 S

75882 M

75880 L

75883 XL

75884 XXL

75879 3XL

CÓD. TAMANHO

75692 M

75691 L

75693 XL

75694 XXL

75690 3XL CÓD. TAMANHO

75702 M

75701 L

75703 XL

75704 XXL

75700 3XL

CÓD. COR

75824 BRANCO

75825 CELESTE

CÓD. TAMANHO

75736 S

75737 M

75735 L

75738 XL

75739 XXL

75734 3XL

CÓD.

76139

CÓD. TAMANHO

75709 M

75708 L

75710 XL

75711 XXL

PROTEÇÃO ANTI-QUEDAS

CÓD.

78078

CÓD.

76140

CAPACETES DE PROTEÇÃO

CÓD.

75909

Casaco polar
Casaco fabricado em lã polar poliéster 
de 280 g/m². Fecho zip. Punhos elásticos. 
2 bolsos. 

Casaco de poliéster/elastano
Casaco. Fecho zip antifrio. Punhos com acabamento nas bordas. Cordão 
elástico em baixo. 3 bolsos. Fabricado em Tessuto exterior "Softshell" 96% 
poliéster e 4% elastano e interior polar 300 g/m². Cor azul marinho/preto.

T-shirt	100%	poliéster
T-shirt bicolor manga curta. Gola redonda. 
100% poliéster - 160 g/m². Tratamento 
de secagem rápida.

Gorro redondo polipropileno
Gorro redondo de polipropileno 10 g/m². Ajuste elástico. Diâmetro: 53 cm. 
Tamanho único. Caixa de 100 unidades

Colete refletor em polipropileno
Fabricado em material altamente visível. 
Material de fundo fluorescente e material 
retrorefletor (superfícies mínimas). Cor: 
amarelo fluorescente. Destinado à sinalização 
da presença diurna e noturna. Fecho zip.

Fato de proteção com capucho
Fato com capucho elástico. Tecido Deltatek® 6000: 100% polipropileno. 
Descartável, apenas um uso. Fecho zip com duplo cursor. Elástico de ajuste 
nos tornozelos, cintura e na cabeça. Punhos com tecido de ponto. Embalagem 
individual. Transpirável. Cor branco. Cumpre a norma EN13034:2005+A1:2009.

Capacete de proteção
Novo capacete de proteção com ranhuras, 
adaptável a máscaras de soldadura.
Ajuste por roleta. Cómodo e perfeito apoio na nuca graças à ergonómica forma 
da parte traseira do arnês. Material: Polipropileno. Cumpre a norma EN397.

Capacete de proteção
Capacete de obra de polietileno de alta densidade (HDPE)
tratamento ultravioleta. Com gorro interior de 8 pontos de fixação. Forrado 
a esponja. Ajustável desde os 53 aos 63 centímetros de circunferência da 
cabeça. Cor branco. Material: Polietileno. Cumpre a norma EN397.

Fita anti deslizante 
Com suporte de PVC e tecido recoberto de abrasivo. Resistente e 
impermeável. De alta adesão. Ideal para evitar acidentes. Indicada para 
interiores e exteriores. Cor preto. Medidas: 5 m x 25 mm.
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CÓD. TAMANHO MEDIDA CINTURA

76131 4 80 cm
76132 6 90 cm
76133 8 100 cm
76134 10 110 cm
76135 12 120 cm

PROTEÇÃO LOMBAR

CÓD. ALTURA BASE

75071 50 cm 29 x 29 cm
75072 75 cm 41 x 41 cm

SINALIZAÇÃO INDICADORES ADESIVOS DE SEGURANÇA

CÓD. REF.

37696 KF04383

Fita adesiva de sinalização 
Ideal para sinalizar e determinar áreas especiais ou de perigo. 
Cor: amarelo e preto. Medidas: 20 m x 48 mm.

6

Autocolante de sinalização
Símbolo adesivo para delimitação de solo, fabricado em PVC de 350 
microns. Extremamente resistentes ao uso em industria, logística e LEAN. 
Grande força de adesão. Cor amarelo. Pack de 10 unidades.

CÓD. TIPO/FORMA MEDIDAS

63060 L Larg: 50 mm     
63061 T Larg: 50 mm     
63062 LONGITUDINAL Larg: 50 mm     
63063 PEGADA 50 x 280 mm

CÓD.

63062
CÓD.

63060
CÓD.

63061
CÓD.

63063

CÓD.

76130

CÓD.

75712

CÓD. MEDIDAS

49761 18 m x 25 mm
49762 18 m x 50 mm

PROTEÇÃO ANTI-QUEDAS

Fita anti deslizante 
Fabricadas sobre um suporte de vinil adesivo para aderir à superfície 
deslizante. Abrasivo, evita o resbalar. Cor preto.

Arnês proteção anti-quedas
Arnês com um ponto de dificuldade anti-
quedas (dorsal), com correias de poliéster. 
2 ajustes de fivelas com tratamento 
anticorrosão. 2 placas laterais de ajuste 
com cabestro de corda torcida de 12 mm 
de diâmetro imóvel. Comprimento 1,50 m. 1 
conetor AM002. Mosquetão de aço zincado. 
Peso: 1.3 kg.

Arnês proteção anti-quedas
Arnês com uma corda C170 de 1 metro de comprimento e 10, 5 mm de 
diâmetro. Unida por um extremo diretamente à anilha dorsal tipo “D” do arnês 
e um mosquetão virola C176. Fabricado com cintas de poliéster de 45 mm de 
largura. Não inclui cinturão. Peso: 0,70 kg.

Cinturão de proteção lombar
Faixa anti vibratória, com fecho de velcro, de classificação I. Proteção das 
vibrações que afetam negativamente as zonas dorso lombares em posturas e 
movimentos por meio dos efeitos termo terapêuticos de calor e compressão. 
Disponível em várias tamanhos dependendo do perímetro da cintura.

Cone de sinalização
Grande robustez e estabilidade. Fabricado em PVC 100% com a tecnologia 
de compressão. Cone muito duradouro e a sua cor impregnada torna-o 
muito resistente a qualquer tipo de clima. 1 banda refletora. Camisa Classe 2 
BS que cumpre com a norma EN 12899-1:2001.
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PICTOGRAMAS DE SINALIZAÇÃO

CÓD. DESCRIÇÃO

63184 ALTA TENSÃO
63185 EXTINTOR DE INCÊNDIOS
63186 SAÍDA DE EMERGÊNCIA 

Pictogramas adesivos de sinalização
Autocolante para chão desenhado para identificar perfeitamente as zonas a destacar. Adaptado a superfícies planas em 
interior salvo almofadas ou carpetes. Coloca-se em menos de 1 minuto. Visível: recobrimento anti-reflexo. Internacional: 
norma ISO 7010. Resistente ao tempo: adesivo de alto rendimento (fácil de remover no caso de alteração do sitio). Suporta 
temperaturas de -20° a + 60°C. Medidas: 700 x 350 x 0,2 mm.

CÓD.

63185

CÓD.

63184

CÓD.

63186

Divirto-me 
tanto a  
pintar com 
La Pajarita!

Fabricado em Espanha

Descubra os passos destas ideias e muito mais em www.lapajarita.es
e nas nossas redes sociais

Tetabriks pintados com 
Pintura Acetinada Multiusos

Estampagem em tela com pintura 
têxtil com rolos de papel!

Teatro Preto que brilha no 
escuro com Pintura Flúor

Pinturas e auxiliares 
para todos os suportes

Fabricadas especialmente 
para uso infantil

T-shirt personalizada do kit
         Pinta a tua t-shirt
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