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PRODUÇÃO DE GELADO - Clássico
BASES

- Leite (Processo a Quente ou Frio)
- Fruta
- Chocolate
- Soja
- Alcoólico

NEUTROS, ESTABILIZANTES
E MELHORANTES
Os melhorantes de textura e estabilizantes são produtos em pó que
ajudam a estabilizar, engrossar ou emulsionar gelados e sorvetes. Estes
produtos melhoram a estrutura, aumentando a sua cremosidade,
espatulabilidade e durabilidade na vitrine. Estes produtos são feitos para
personalizar as bases de processo a quente ou frio, e permitem que os
geladeiros ajustem as suas receitas.

SABORES EM PÓ

COBERTURAS
Para gelados:

Esta linha inclui uma variedade de produtos
em pó que servem para adicionar sabor ao
gelado. Misturam-se bem em bases de
processo a frio, tornando-os perfeitos para a
preparação rápida de grandes volumes.

- Clássico
- Pau
- Semi-Frios

PRODUTOS BIO
e LIGHT (Adoçados)
- Fructose
- Stevia
- Sucralose

MIX Completo
8

Pronto a usar
Clássico / Fruta / Iogurte

PRODUÇÃO DE GELADO - Clássico
PASTAS - Clássicas e de Fruta
As Pastas Clássicas têm origem em ingredientes crus de todo o
mundo para produzir a mais alta qualidade. São concentradas para
que se utilizem em pequenas dosagens. A linha de Pastas Clássicas
possui uma vasta gama de sabores para satisfazer muitos paladares.
Novos sabores são adicionados continuamente a estas gamas num
esforço de manter as tendências atuais da industria. As pastas
clássicas podem ser usadas tanto em ambientes de gelados como em
pastelaria.

ARABESCHI
VARIEGATO
VETEADO
São uma grande variedade de iguarias obtidas a partir do processamento de matérias
primas selecionadas e de alta qualidade, ideais para misturar e decorar o gelado no
seu interior ou na superfície, fazendo a cuba de gelado mais atractiva e permitindo
criar novos sabores e receitas. Também pode ser usado em Pastelaria, para enriquecer o
interior de sobremesas, mousses, semifrios e tortas, criar decorações requintadas e dar
largas à sua imaginação. Os de fruta podem ser utilizados como estão, são ideais para
rechear o interior de semifrios uma vez que não congelam em temperaturas negativas.
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PRODUÇÃO DE GELADOS
GELADO SOFT - Produto em Pó ou Líquido
Os produtos em pó são produtos especialmente desenhados para as
máquinas de gelado soft. Fácil e rápido na preparação, necessitam apenas
da adição de leite ou água. Permitem fazer gelados saborosos de uma
forma rápida e fácil.
A mistura líquida Comelle é de elevada qualidade, derrete-se na boca e
usa-se em máquinas soft. Dá toda a facilidade de um líquido já pronto a
usar e toda a qualidade e sabor do gelado feito no dia. Comelle dá uma
estabilidade constante e volume em cada porção servida e é de extrema
conveniência - simplesmente coloque na máquina e use.

SOFT - IOGURTE
TOPPINGS

( Frozen Yogurt )

Sabores variados

Linha de toppings exclusiva para
decorar o gelado de soft, que é
distribuido a partir da máquina.
Graças á sua consistência particular,
decora perfeitamente as arestas sem
gotear, dando-lhe uma aparência
muito atraente e enriquecendo de
sabor.

DECORAÇÃO
Grande varidade
em papel e nylon

GELADO PAU

Gelados ou Sorvetes
com sabores
clássicos, refrescante
e genuíno.
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CAFETARIA
TOPPINGS

Clássicos / Frutas
Esta gama de toppings pode ser utilizada para
decoração de gelados, pastelaria, sobremesas
e iogurtes ou na cafetaria.
A linha monza é uma gama exclusiva da
Progelcone que contém varios sabores.

XAROPES

Clássicos, criativos, flores, frutas,
iced tea e limonadas
Para um sabor genuíno e natural, perfeito
para fazer maravilhosos long Drinks,
Cocktails, Milk-shakes e muitas outras
receitas ...

GRANULADOS

Tampa com sistema
de doseamento
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CAFETARIA
CHOCOLATE QUENTE
Marcas: Progelcone
Zuma e Pregel, entre outras.
Produto acolhedor para tempo frio e
refrescante no calor.

Com apenas um produto pode fazer o chocolate mais líquido ou espesso, o Chocolate
Quente Progelcone dirige-se a todos os amantes de chocolate em qualquer parte do
mundo. Também é ideal para batidos - misture apenas com gelo nos dias quentes.

CAFÉ
TORRADO

CHÁ

Orgânico
Cosy

Em Grão Arom

GRANIZADOS

SUMOS E REFRESCOS
Concentrados
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CAFETARIA
SMOOTHIES E FRAPPÉS
Rapido, fácil e delicioso, os Smoothies de fruta e frappés são uma solução
livre de complicações para as suas ofertas de bebidas. Adicione frappe em pó
ou xaropes para novas bebidas. Smoothies feito com fruta verdadeira. 100%
natural, sem conservantes e GMO’s. Fácil de preparar - adicione apenas água,
gelo e liquidifique! Armazenagem em temperatura ambiente.

TENERISSIMO
Pregel

Utilizando as mais recentes tecnologias na industria nasceu o
Tenerissimo: o prazer de uma sobremesa na forma de gelado pronta a
descobrir, ideal para servir Frozen Yogurt em iogurterias, restaurantes
e cafetarias. Tenerissimo PreGel é uma linha completa de produtos
inovadores que permitem obter rapidamente deliciosas sobremesas
de estrutura muito semelhante à do gelado.

FRUTOS
SECOS
A Progelcone fornece uma variedade de frutos secos: amêndoas,
nozes, avelãs, pinhões, ameixas,
tâmaras, ente muitos outros.

MIXES EM PÓ

Mixes em pó para produção
de crepes doces e salgados,
gofres, panquecas, bubble waffle
ou churros

COOKIES E
BISCOITOS
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PASTELARIA
BATIDOS

Batidos - Com e sem gordura
Produto em pó para preparação rápida. de pão de ló,
tortas, brownies ou muffins.

MASSAS

Lêvedas e Folhadas
A massa lêveda caracteriza-se por um azedume suave que
não se manifesta na maioria dos pães feitos com fermento
de padeiro.

MIXES

Preparado em pó. Para a
elaboração dos autênticos
Bolos e doces de pastelaria
Mixes diversos para a preparação de cookies,
bolos, tortas, macarons, eclair, profiteroles,
brioches, croissants, entre muitas outras
especialidades.

CHANTILLY
COBERTURAS
PASTAS
Decorações

Produtos estabilizantes ideal para
dar estrutura às natas montadas e
garantir um ótima firmeza em
todas as preparações na qual as
natas são utilizadas.

CREMES / FERMENTOS
CONSERVANTES / OVOS
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Oferecemos um vasta gama de recheios de todo o tipo
para pastéis, bolos, tartes e bombons. São preparados
aromatizados de aplicação directa em produtos de
pastelaria. Podem ser utilizados para recheios e
coberturas como massas, tartes folhadas, bolos de
aniversário e entremeios. Podem ser consumidos
directamente em pão, tostas, bolachas, etc. Excelente
estabilidade tanto no forno como na congelação.

GELEIA / GELATINAS
BRILHOS / AROMAS
CORANTES

PASTELARIA
AÇÚCAR

Amarelo, Pó e Granulado
O açúcar amarelo é o eleito para a confecção de produtos regionais de
aroma agradável, cor dourada e sabor único conferido pelo melaço da
cana, é um açúcar com mais humidade que o açúcar branco, mantendo
os bolos húmidos durante mais tempo.
O açúcar em Pó é o eleito pelos profissionais de pastelaria pelo facto de
não deixar nenhum sabor residual, nem dar cor ao produto final. Ideal
para decoração de bolos. É o mais adequado para fazer suspiros,
merengues, mousses e sobremesas frias, pois é de rápida dissolução
mesmo a frio, não se sentindo os grãos de açúcar, e torna as
sobremesas frias mais leves e cremosas.
No açúcar granulado ao contrário do que se pensa, a cor branca
é natural e não resulta de nenhum processo de branqueamento,
nem da adição de nenhuma substância branqueadora. Este açúcar
pode ser utilizado para adoçar todos os seus alimentos.

SEMIFRIOS

Os originais e únicos
Alaska Express e Pregel

FRUTAS EM
CONSERVA

Oferecemos um vasta gama de semifrios muito
fáceis de preparar. Com uma variedade de sabores
à sua disposição.

Escorrida, lata ou
em frasco.

CHOCOLATES E
SUCEDÂNEOS

- Barras de Chocolates
- Pastilhas e Pepitas de Chocolates
- Granulados e Raspas de Chocolate
- Chocolate e Cacau em Pó
- Pastas e cremes de Chocolate

DESMOLDANTE
Em spray.
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EMBALAGENS

PLÁSTICOS - Agitadores, Picks e Talheres
AGITADORES

Para misturar Cocktails ou Sumos. Disponível em diversas
cores, tamanhos e figuras.

STICKS, PICKS
Varidade de sticks para misturar café e
garfinhos para batatas fritas. Disponíveis
avulso ou embrulhados individualmente.

TALHERES DE PLÁSTICO
Packs de Talheres e individuais

Temos a gama Económica e Plus.
Estão disponíveis em várias cores.
Garfo, faca, Colher de sopa e
sobremesa.

Talher desdobrável
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PLÁSTICOS - Talheres e Copos
COLHERES DE GELADO
Opacas e Translúcidas
Cores variadas.

Disponíveis em várias cores. Podem ser adquiridas
avulso ou embrulhadas individualmente.

COPOS TERMOFORMADOS
Bebidas - Brancos
Este copos são embalados
em mangas. Disponíveis em
várias capacidades.

Bebidas - Vending
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Possibilidade de Personalizar.

PLÁSTICOS - Copos
COPOS E CONTENTORES PET
Diversos tamanhos e tampas.
Alguns com Inserts.

Muito transparentes e resistentes a quebras com um aspecto de vidro e ideal para bebidas premium. Ideal para take-away,
take-home. Copo pesado e com rigidez que o tornam fácil de pegar, seja com gelados ou bebidas. Qualidade de impressão
superior para realçar a sua marca. Diversas opções de tampas: lisas, com furo para palhinha, altas com e sem buraco.

COPOS PP E PS

Transparentes. Ex. Água/ Cerveja.

Possibilidade de personalização

COPOS PARA MOLHOS
Várias capacidades e com as
respectivas tampas.

COPO P/ GELADO
Moldes para gelado
de gelo.
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PLÁSTICOS - Copos e Taças Rígidas
COPOS LICOR
WHISKY E CAIPIRINHA
PP e PS.

Estes copos em PP e PS são considerados
os plásticos mais seguros para a alimentação.
Estão disponíveis em várias capacidades.
Também são utilizados para licores.

COPOS RÍGIDOS
FACETADOS

COPOS TUBO

Transparentes e translúcidos.

Translúcidos. Diversas cores.
Copo de maior resistência à quebra por flexão
ou fadiga e à resistência química a solventes,
boa resistência térmica e é transparente. Uma
das suas particularidades é o efeito “dobradiça”.
É possível fazer pequenas dobras com ele.

COPOS CLÁSSICOS

Com pé para água, vinho,
Cerveja, licores, Gin e outros.

SHOTS

Copo em policarbonato.
Transparente e opaco.

CÁLICES FLUTE

Apropriados para Cocktail
ou Champagne.
20

Possibilidade de personalização

PLÁSTICOS - Copos e Taças Rígidas
TAÇAS DE CHÁ E CAFÉ
Com 2 capacidades.

TAÇAS SPIRAL

TAÇA
SOBREMESA

Tampa disponível.
Taças em Plástico PP, ideais para Take-away e consumo na hora. Temos uma gama
variada de capacidades, em preto e branco. Adaptam-se na perfeição a qualquer
necessidade. Utilizadas para saladas, sobremesas, cremes, frutas, etc.

DEGUSTAÇÃO
Finger Food

COPO PLÁSTICO
Para gelado

TAÇAS DE PLASTICO
Bicolores, Iogurte e Tulipas
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PLÁSTICOS - Pratos, Bandejas e Tabuleiros
PRATOS BRANCOS

Octogonal, rasos, sobremesa e fundos.

Os Pratos de Plástico tornam-se os aliados perfeitos para eventos
importantes. 100% recicláveis e acabam por ser a melhor opção de
conforto e versatilidade, poupando tempo e dinheiro.

PRATOS LINHA FESTA

Estes produtos são elegantes e têm um design muito cuidado. Podem
ser um boa opção para festas ou eventos especiais e com requinte.
Temos disponíveis várias medidas, cores e formatos.
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TABULEIROS

PLÁSTICOS - Contentores para Alimentos
EMBALAGEM P/ PASTELARIA

Os vários formatos de embalagem para bolos e diversas
pastelarias facilitam não só transporte, como valorizam a apariência
do produto a nível estético de forma a simplificar o consumo na hora
de transportar ou armazenar.

TAÇAS COM TAMPA
Embalagens que podem
ser personalizadas.

Embalagem plástica que garante protecção para todos os alimentos
e segurança do consumidor com selo anti-violação. Tem a vantagem
de poder ir ao micro-ondas e é uma excelente opção para take-away.

CONTENTOR DE SUSHI

CUBAS DE GELADO

A sua estrutura é geralmente feita em plástico, com uma base
do mesmo material composta de uma camada mais espessa
para suportar o peso da comida.

TAÇAS TERMOFORMADAS
SALADEIRAS E MICRO-ONDAS
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PLÁSTICOS - Sacos, filmes, palhinhas
SACOS PARA LIXO

Disponíveis sacos com
sistema de fecho fácil.
Várias capacidades e cores.
Usar o saco de lixo da maneira adequada não é complicado,
mas temos que aprender a saber quais são as cores e
onde descartar cada tipo de material respeitando o
meio-ambiente. Tudo começa pelo uso correto do saco,
Temos as cores direccionadas para cada tipo de resíduo.
É a pensar em si e no ambiente que a Progelcone dispõe
de muitas capacidades e categorias de sacos para o lixo.

SACOS TÉCNICOS,
MICROPERFURADOS
P/ FECHO EM VÁCUO

SACOS FECHO
E BOCA ABERTA
SACOS CELOFANE

SACOS PEHD
SACOS COM ALÇA
Personalizáveis.

Saco transparente de alta densidade
PEHD. Potege os alimentos fazendo
barreira contra o vapor, pó, odores, etc

PALHINHAS
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FILMES E FITAS
ADESIVAS

FOAM / EPS / ESFEROVITES
HOTPAC FOAM

COPOS FOAM
Mantenha as coisas quentes, realmente
quentes, na nossa embalagem laminada
para take-away, uma refeição protegida
da melhor maneira.

Embalagem de poliestireno expandido FOAM (P.S.E.).
Silencioso, resistente e económico.
Muito espesso, leve, difícil de partir e cortar.
Design prático e ideal para comida de take-away.

PRATOS DE FOAM
Os pratos e tigelas de foam (poliestierno expandido) têm um
aspecto atrativo, fazem uma soberba apresentação mesmo
quando envoltos em filme e mantêm-se em perfeitas condições
nos expositores de frio.

CAIXAS PARA GELADO
Contentor produzido em poliestireno de alta densidade que oferece
uma excelente conservação do produto durante o transporte e também
no congelador.
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CARTÃO E CARTOLINA - Copos de Cartolina
COPOS DE GELADO

As embalagens para gelados feitas de papel cartonado são impermeáveis, o que
confere maior segurança ao consumidor na hora de transportar. Tanto no delivery
quanto para consumo imediato, as embalagens de papel são confortáveis ao toque,
tornando a experiência do cliente muito mais agradável.

COPOS DE BEBIDAS FRIAS

COPOS DE BEBIDAS QUENTES

COPOS DE PIPOCAS
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Cartolina
250+18PE g/m2.
Pode ser personalizado
de 1 a 4 cores
De fácil customização e impressão
de alta definição, a identidade
visual da marca dá um toque de
personalidade nas embalagens.

CARTÃO E CARTOLINA - Copos de Cartolina e Caixas de Cartão
COPOS DE SOPAS E SALADAS

Copos de sopa em cartolina de parede dupla para manter a temperatura
ideal. O cartão tem uma proteção em PE nos dois lados. Isso garante a
estanquecidade do recipiente. A parede dupla permite a conservação do
calor e evita que se queime. São adequados para encher de alimentos
quentes ou frios, suportando temperaturas de 0 a 100ºC. Incluem tampa
perfurada, que permite que a comida respire. Disponível em diferentes
cores e capacidades, variando de 240 ml a 960 ml.

CAIXAS DE PASTELARIA

CAIXAS DE PIZZA

Fáceis de montar. Pode ser personalizado

CAIXAS DE CARTÃO

Genéricas. Cartão canelado
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CARTÃO E CARTOLINA - Embalagens para restauração
EMBALAGENS PARA FRITOS E BATATA FRITA

Estes produtos podem ser reciclados e mais tarde transformados noutros. Só pode ser
utilizado uma vez, numa segunda utilização já não estará apto para a sua função. É resistente
a óleos e gorduras quentes e é certificado livre de bisphenol-A. Garante que o produto é
fabricado a partir de fibras provenientes de florestas geridas de forma responsável e de
outras fontes controladas. Pode ser personalizado para promover a sua marca, empresa ou
evento.

CAIXAS PARA HAMBURGER,
HOTDOG E FRANGO

CAIXAS PARA SANDES

Nos artigos com filme tem uma solução ideal para Bagels,
Wraps e bolos. Em relação às caixas com janela, são em cartão
reciclado de 325 g/m2 e interior branco. São ideais para expôr
numa prateleira, uma vez que se pode ver o interior.
Produto personalizável.
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CAIXAS PARA KIDS MEAL

CARTÃO E CARTOLINA - Embalagens para restauração
CAIXAS ESTANQUES

Recipiente de alta qualidade para comidas preparadas, pastelaria, catering, etc. São à prova
de água e resistentes à gordura, óleos e azeites. Apto para microondas. Fecho dobrando as
abas coladas. Feito em cartolina folding.

CAIXAS COM JANELA

CAIXAS PARA
COMIDA ORIENTAL

CAIXAS COM TAMPA SEPARADA

Barqueta de cartolina kraft laminada com PE.
Adequado para alimentos com óleos, molhos ou gorduras.
Apropriado para sushi, charcutaria, snacks e todo o tipo de pequenas porções.
Facilita o transporte e preserva os alimentos do pó e da sujidade do exterior.
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CARTÃO E CARTOLINA - Caixas de Cartão, pratos e travessas
CAIXAS PARA GARRAFAS E FRASCOS

Embalagem de oferta da série Feel Green.
Distingue-se como a gama de produtos mais apropriada e amiga do ambiente. As
matérias-primas utilizadas na sua produção ou são recicladas ou seleccionadas para
um impacto climático mínimo.

CAIXAS PARA TAKE AWAY

Caixas de auto-montagem para take-away. São fáceis de montar porque são uma
só peça. Têm um sistema de fecho que permite um transporte funcional e seguro.

PASTELARIA
- Pratos
- Bandejas
- Barquetas
- Travessas
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Em Cartão duplo. Oferecemos uma grande
variedade de Pratos, travessas, barquetas com
diversas formas.

PRATOS E TRAVESSAS

CARTÃO E PAPEL - Bandejas, naperons e formas plissadas
BANDEJAS E BARQUETAS

Bandejas elegantes para apresentar produtos de alimentação ou pastelaria, feitas
em cartão com cor nas duas faces. A combinação do preto e do dourado proporciona
uma apresentação distinta de luxo. São vendidas em plano. É necessário montar
manualmente.

BANDEJAS DE TRANSPORTE
Temos tabuleiros para copos com grande resistência que permite que o cliente possa levar
o copo confortávelmente e garantindo da melhor maneira o seu transporte sem derramar
o conteúdo.

COPOS PARA MOLHOS, MOLDES
E FORMAS PLISSADAS

NAPERONS E MOLDES PARA
FORNOS
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PAPEL - Sacos e saquetas
SAQUETAS C/ E SEM JANELA
A Progelcone disponibiliza uma grande varidedade de saquetas.
As que são fabricadas em papel vegetal são resistentes a óleos
e gorduras quentes. Por outro lado, as saquetas de pão são feitas
em papel pergaminho anti-gordura de 34g/m2.
Todas podem ser personalizadas com o logotipo do cliente.

SAQUETAS
COLORIDAS

SAQUETAS
TALHERES

SAQUETAS FRANGO
E CONGELAÇÃO
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SACO FUNDO QUADRADO

PAPEL - Sacos e saquetas, papeis anti-gordura
SACOS ASA PLANA

SACOS ASA RETORCIDA

Sacos SOS com asa retorcida. São mais estáveis, pelo que a base é mais larga e têm
menos altura. Ideal para restauração ou take-away. Produto personalizável.

SACOS PARA GARRAFAS
PAPEIS ANTI-GORDURA

Este papel de embrulho foi especialmente concebido para ser utilizado como base de cestos
e todo o tipo de recipientes, a fim de conter alimentos fritos e snacks. É a melhor maneira
de apresentar alimentos fritos, como batatas fritas, asas de frango, nuggets, tempuras,
croquetes, calamares e muito mais. O tratamento anti-gordura aplicado ao papel de embrulho
impede a transferência de óleos e gorduras, evitando assim manchas e fugas. Pode ser usado
para embrulhar hambúrgueres, sanduíches, kebabs, hot-dog, burritos e todo o tipo de
fast food. São utilizadas tintas compostáveis amigas do ambiente.
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PAPEL - Papel de embrulho, Base de copos, Palhinhas
PAPEIS KRAFT E CELULOSE

Os papeis em Kraft e Celulose apesar de serem produtos de utilização única,
como os outros são produtos que reduzem os resíduos, uma vez que ocupam
menos espaço do que outros tipos de embalagem. Além disso, sendo feito de
papel, é mais sustentável e menos nocivo do que os recipientes de plástico.
São utilizadas tintas compostáveis amigas do ambiente.

PAPEL VEGETAL

PALHINHAS DE PAPEL
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Agora pode escolher um produto mais amigo do ambiente!
Escolha esta alternativa ao plástico, que é feito de um papel
biodegradável especialmente fabricado para ser resistente a líquidos.
Disponível em diferentes acabamentos e tamanhos, diferenciando-os
em tamanho standard e tamanho de cocktail. Pode personalizar a
palhinha, a capa ou ambas ao mesmo tempo.

BASES P/ COPOS

PAPEL - Cones, toalhetes e economato
CONES DE PAPEL
PARA ALIMENTOS

CONES DE PAPEL
GELADOS

ECONOMATO E PAPELARIA
- Rolos de Papel (Máquinas Registdoras)
- Blocos e Tickets de Vez
- Etiquetas e Autocolates
- Papel Fotocópia A4
- Escrita e desenho

TOALHETES MESA P/ COLORIR
Toalhetes de Mesa para colorir. Impressos a 4 cores numa face e a 1
cor na noutra face. Papel offset branco 100g/m2.
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PAPEL - Toalhas e Toalhetes
TOALHAS E TOALHETES COLORIDOS

Este produto de utilização única oferece-lhe maior conforto de serviço a um preço e qualidade óptimos.
Neste caso, o material utilizado é celulose extra de 48 g/m2 e é fornecido com uma estampagem contínua
que melhora a boa apresentação do produto. Oferecemos a possibilidade de combinar estas toalhas de
mesa com os guardanapos de 2 folhas e Double Point.

IMPRESSOS A OFFSET

TECIDO NÃO
TECIDO
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ECOLÓGICOS

De um toque requintado...
Pode ser personalizado.

PAPEL - Guardanapos
GUARDANAPOS DRY TISSUE
E DOUBLE POINT
Personalizáveis.

Os guardanapos Double Point - Punta a Punta são fabricados com
um sistema de produção baseado na colagem de duas camadas
de papel utilizando micropontos. A sua principal característica é o
elevado volume e a suavidade final alcançada neles.
Nos guardanapos feitos com Airlaid - Dry Tissue (Tecido não tecido), o papel é semelhante
ao guardanapo de pano. Este material apresenta uma óptima resistência e aparência,
juntamente com uma textura suave que coloca estes guardanapos na gama alta para
decoração de mesa.

KANGAROO E COM GUARDANAPO

ECOLÓGICOS
Os guardanapos Kangaroo são uma das opções mais práticas e elegantes no mercado
actual. Vêm dobrados num formato de saco para colocar os talheres e são concebidos
especialmente para o ar livre, tais como os esplanadas de restaurantes e hotéis.

EM “L”

TISSUE

Estes guardanapos reciclados são 100% ecológicos, feitos
exclusivamente de material reciclado. A fim de cuidar do
ambiente e preservar os recursos naturais, estes guardanapos
são a melhor forma de respeitar o nosso ambiente.
A gama completa de guardanapos ecológicos biodegradáveis
está disponível numa variedade de tamanhos, tanto para
uso de mesa e dispensador como até mesmo o guardanapo
vulgarmente conhecido como canguru (que permite que os
talheres sejam colocados no interior).
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CANA DE AÇÚCAR E BAGAÇO - Copos, Pratos e Bandejas
PRATOS E TIGEJAS
Cana de Açucar e Bagaço

Esta linha de pratos, travessas, bandejas e tigelas é produzida em polpa de
celulose 100% natural a partir de fibras da cana de açúcar. É uma necessidade
da industria agro-alimentar e reciclado para se converter num objecto útil.
Trata-se por isso de uma linha de produtos totalmente sustentável. Está
apto para contacto alimentar, resistente a temperaturas de -18ºC a +150ºC e
resistente também a óleos quentes. Apto para forno e micro-ondas até 150ºC.
Biodegradável e compostável.

COPOS, TRAVESSAS E BANDEJAS
Cana de Açucar e Bagaço

CAIXAS

Cana de Açucar e Bagaço

38

MADEIRA, BAMBÚ E PALMA - Copos, Pratos, bandejas, talheres
PRATOS E TIGELAS

Madeira, bambú ou palma.

Este produto é feito a partir de folhas de palmeira que caem naturalmente da
árvore. Excelente solução para salvaguardar a atmosfera, produzindo produtos de
utilização única que se degradam muito rapidamente, sem poluir e salvaguardando
o ambiente, sendo sustentáveis e 100% naturais. Isentas de produtos químicos e
metais pesados, são certificadas para o contacto com alimentos. São adequados
para conter líquidos e resistentes a óleos. São congeláveis, adequados para o
microondas (até 2 minutos) e o forno (até 180ºC durante 1,5 minutos).

TABULEIROS E BARQUETAS
Madeira, bambú ou palma.

CONES E COPOS

Madeira, bambú ou palma.

Os contentores em madeira natural são a melhor opção para transportar
e apresentar todo o tipo de alimentos de uma forma fácil. São um grande
sucesso em todos os tipos de catering, takeaways, apresentações de
mesa, etc. São perfeitos para receitas doces e salgadas. A madeira é um
material 100% biodegradável.

TALHERES

Bambú ou palma.

PICKS E PALITOS
Madeira e bambú.
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ALUMÍNIO - Formas redondas e rectangulares / Rolos
ROLO DE ALUMÍNIO

A Progelcone tem ao seu dispôr estes contentores em alumínio para todos os tipos de
restauração e catering. Produto apto para utilizar em refrigeração, congelação e forno.

FORMAS DE ALUMÍNIO
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Esta folha de alumínio é ideal para cozinhar os seus alimentos
no forno convencional ou no barbecue, protegê-los
na escola, no trabalho ou em excursões e conservá-los no
frigorífico ou congelador, isolando-os de odores e sabores.
Resistência a temperaturas de - 40 ºC a + 400 ºC.

Artigos para Festas

ARTIGOS DE FESTA
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UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO

UTENSÍLIOS - Gelados e Geladaria

TAÇAS DE VIDRO E PORCELANA
Taças de vidro e porcelana para gelados, fruta,
iogurte e sobremesas em geral.

DOSEADORES
E ESPATULAS
Doseadores de mola em inox ou com cabo em plástico de diversas cores
para diferenciar os tamanhos. Espátulas em inox para serviço ou de
corte de gelado, algumas também com punho de diversas cores.

TINAS

Carapinas e cubas em inox ou plástico de
diversos tamanhos, alturas e capacidades.

SUPORTES E EXPOSITORES
Suportes em acrilico ou inox, dispensadores de cones de papel e expositores
de cones quadrados ou cilindricos. de diversos tamanhos, com ou sem
iluminação.
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UTENSÍLIOS - Pizzarias / Fast-Food

PIZZARIAS

Muitos utensílios dedicados à restauração italiana: espátulas, raladores
de queijo, cutters, facas de corte, palas em inox, aros, e muito mais.

FAST-FOOD
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UTENSÍLIOS - Bar, Balcão e Buffet

APRESENTAÇÃO

Cubas em policarbonato ou inox.

Diversas cubas no formato gastronorm, para utilização a frio ou quente,
entre outros contentores de apresentação dos alimentos em vitrines ou
balcões de buffet.

TABULEIROS

Tabuleiros em plástico e melamina, rectangulares ou redondos,
anti-derrapantes, em formatos diversos e várias cores.

CESTAS PARA BAR
BALCÃO OU BUFFET

Cestas de formatos diversos, com e sem tampa, para
apresentação de pão, pastelaria ou frutas em balcões
e buffets.
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UTENSÍLIOS - Bar, Balcão e Buffet

JARROS

Jarros em policarbonato ou vidro para dispensar bebidas,
sumos, limonadas, chás.

FRASCOS E GARRAFAS EM PLÁSTICO

SIFÕES

Frascos e garrafas em plástico para utilizar com molhos, líquidos, sumos.

Sifões de soda, mousses doces ou salgadas, chantilly.
Ideais para utilização quer na cozinha quer no bar.

CHAFFING
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Chaffing de diversos tamanhos e formatos gastronorm,
latas de combustível ou tealights.

UTENSÍLIOS - Bar e Barman

UTENSÍLIOS PARA GARRAFAS
Diversos utensílios para garrafas que vão de stoppers a saca-rolhas,
a suportes e racks em inox para organização das garrafas no seu bar.

DOSIFICADORES E MEDIDORES

Dosificadores de garrafa de várias medidas, com cores distintas e medidores em
inox para barman.

GELO
Muitas contaminações na área de bebidas passam pela utilização incorrecta do gelo. Por isso haver a
necessidade de o servir com as pás adequadas ou transportá-lo em baldes próprios para o efeito. Outros
utensílios nesta área podem ser por exemplo, os picadores, as máquinas trituradoras ou um simples balde
para refrescar uma garrafa na mesa.

ARMAZENAMENTO

Suportes diversos para armazenar alguns frutos utilizados na área de bar
(limão, lima, cerejas, etc). Alguns destes suportes podem conter bolsas
que uma vez congeladas podem manter os alimentos frescos durante
várias horas.
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UTENSÍLIOS - Bar e Barman / Café, Chá e Pequeno Almoço

BARMAN

Temos disponíveis kits ou acessórios avulso para barman.
Coadores, Colheres de cocktail, espremedores de citrinos,
mudlers, shakers, tapetes de borracha, entre muitos outros.

CAFE, CHÁ E PEQUENO
ALMOÇO
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Dispomos de todas as peças de um serviço de café ou chá,
desde bules, cafeteiras ou jarros, até diversos utensílios
adequados ao serviço de pequenos almoços e que vão
desde os dispensadores de cereais e sumos até a prensas
de café e termos.

UTENSÍLIOS - Mesa e Acessórios

CRISTALARIA
Copos de vinho, água, cerveja, sumos, caneas, licores, whisky. Muitos
formatos disponíveis para todas as áreas do serviço de bebidas.

CESTAS DE MESA

Cestas e diversos materiais
para servir pão na mesa.

LOIÇA E PORCELANA

Serviços de loiça e porcelana para utilizar na
mesa, pratos de tamanhos diversos, tijelas, bules,
açucareiros, entre muitos outros produtos de
gamas profissionais destinadas ao canal HORECA.
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UTENSÍLIOS - Mesa e Acessórios

TALHERES

Talheres em inox para utilização em restauração rápida ou para
utilização nos mais requintados restaurantes de estrelas Michelin.

VELAS E CANDEEIROS
Dê um ambiente mais acolhedor e uma luz diferente a cada mesa do seu
restaurante ou às mesas da sua esplanada, que faça o seu cliente lembra-se
e voltar.

SERVIÇO À MESA
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Utensílios diversos e modernos de apresentação dos seus
alimentos quando os serve à mesa.

UTENSÍLIOS - Cozinha

TACHOS E PANELAS

Tachos, panelas, frigideiras, caçarolas, entre muitos outros
formatos e em diversos materiais e capacidades, para cozinhas
pequenas ou restauração colectiva.

UTENSILIOS DE COZINHA
Qualquer cozinha tem necessidade de utilizar diversos utensílios que o ajudam na
confeção e a proteger-se de acidentes relacionados com queimaduras.

UTENSILIOS DE CORTE

Todos os formatos de facas ou outros utensílios
de corte, tábuas de corte de diversas cores para
evitar as contaminações cruzadas com os diversos
alimentos existentes numa cozinha.
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UTENSÍLIOS - Cozinha / Pastelaria

CONSERVAÇÃO E
ARMAZENAGEM

Diversos contentores, com ou sem graduação, com ou sem tampa, que ajudam
a armazenar os diversos alimentos existentes numa cozinha, numa dispensa ou
no frigorífico.

MOLDES E CORTANTES METÁLICOS

MOLDES SILICONE
Moldes em silicone para utilização a frio ou a quente, com
formatos diversos, vocacionados para a cozinha, pastelaria
ou geladaria.

Formas em metal, com ou sem fundo ou
formas que servem para cortar a massa
com um determinado formato ou motivo.

MOLDES PARA BOMBONS
Moldes em plástico para produzir tabeletes de chocolate ou bombons
de diversos formatos.
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UTENSÍLIOS - Pastelaria

SACOS E BICOS DE PASTELEIRO

Um conjunto alargado de bicos para sacos de pasteleiro,
sejam sacos reutilizáveis ou descartáveis.

PINCEIS

FORMAS MOLDE

Pinceis de diversos tamanhos e materiais para utilização em
pastelaria, seja para pincelar com ovo ou qualquer brilho.

SERVIÇO E EXPOSIÇÃO

Formas em aluminio ou anti-aderentes para utilizar
nos seus bolos, pudins ou outras sobremesas

Nesta área temos diversos utensílios para servir e expôr
os bolos em vitrines. Desde bandejas, pratos e suportes, a
espátulas e pinças de diversos formatos.

ROLOS / ESPATULAS/ PENTES
BATEDORES/ CORTADORES
Batedores de varas em inox, cortadores de massa, espátulas e pentes
com diversas aberturas, espátulas para confeção ou para servir, entre
muitos outros utensílios utilizados na pastelaria.
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UTENSÍLIOS - Pastelaria

BALDES MEDIDORES CAÇAROLAS
Baldes graduados, medidores de alimentos, caçarolas, entre outros necessário para fazer
a preparação das massas em pastelaria.

COADORES PENEIRAS
GRELHAS E FUNIS

TABULEIROS E TELAS
Tabuleiros e telas que pode utilizar no forno.
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EQUIPAMENTOS (Frio) - Armários de Serviço

ARMARIOS EXPOSITORES

Armários expositores para utilização em pastelaria, venda de bebidas, de chão
ou de bancada.

MINIBARES

ARMARIOS SNACK
Armários em frio positivo ou negativo
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EQUIPAMENTOS (Frio) - Armários de Serviço

ARMARIOS PEQUENO VOLUME
Pequenos armários de frio positivo ou negativo

ARMARIOS GASTRONORM
Armários de frio positivo ou negativo para puder armazenar
convenientemente os alimentos, alguns no formato
gastronorm.

ARMARIOS PASTELARIA
Armários de serviço com as temperaturas ideais para
utilização em pastelaria
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EQUIPAMENTOS (Frio) - Armários de Serviço

ARMARIOS GELADARIA
Armários de serviço de frio negativo para armazenar
cubas de gelado antes de serem levadas para a vitrine
de exposição.

ARMARIOS
PEIXE
Armários de conservação,
ideais para utilização com cubas de
plástico, onde se conserva peixe.

BANCADAS
GASTRONORM
Bancadas de trabalho com portas em
inox ou vidro, ideal para utilização em
restauração.

BANCADAS
GASTRONORM SALADAS
Bancadas de inox especialmente desenhadas para
exposição de saladas ou ingredientes utilizados em
saladas.
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EQUIPAMENTOS (Frio) - Armários de Serviço

ARMARIOS VINHOS
Armários de diversos tamanhos para manter o vinho à temperatura
ideal de consumo.

BANCADAS PIZZA
Bancadas com tampos indicados para utilização com massa de pizza.

BANCADAS PASTELARIA
Bancadas para utilização em pastelaria
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BANCADAS BUFFET
Bancadas em formato de ilha, ideais para zonas de buffet, seja em
restauração ou em serviço de pequenos almoços.

EQUIPAMENTOS (Frio) - Máquinas para Gelataria

PASTEURIZADORAS
E MATURADORAS
Pasteurizadoras para geladaria e pastelaria, de diversas capacidades,
e maturadoras para geladaria.

GELADO SOFT
PRODUTORAS

Máquinas para produção de gelado soft, de diversas capacidades
de produçao, de chão ou de bancada, monofásicas ou trifásicas.

Produtoras de gelados horizontais ou verticais, de diversas capacidades,
manuais, electrónicas ou com visor de menu touch, alguns modelos com
possibilidade de pasteurizar e produzir na mesma máquina.

MONTADORAS
DE NATAS

ABATEDORES

Máquinas de diversas capacidades para montar
natas e puder utilizar nas suas sobremesas,
gelados, crepes ou waffles.

Abatedores de temperatura para diversos
volumes e para utilização em geladaria,
pastelaria ou restauração.
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EQUIPAMENTOS (Frio) - Vitrines, Gelo e Dispensadores

ROLL ICE
Equipamentos para produção
de gelado de rolo.

VITRINES GELATARIA
Vitrines para geladaria e pastelaria, com diversos tamanhos
e designs.

FABRICADORES DE GELO

Fabricadores de gelo em cubos de diversos tamanhos, escamas, granulado.
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DISPENSADORES DE BEBIDAS
Dispensadores de bebidas frias, seja sumos, granizados ou cremes frios.

EQUIPAMENTOS (Quente) - Bebidas, café, grelhadores

DISPENSADORES DE BEBIDAS
Dispensadores de bebidas quentes, chocolateiras.

MÁQUINAS DE CAFÉ
Máquinas de café de filtro,
café expresso, manuais
ou automáticas.

GRELHADORES
Chapas para grelhar de bancada, grelhadores de contacto.
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EQUIPAMENTOS (Quente) - Crepes, Waffles, Molhos

MÁQUINAS DE WAFFLES E CREPES
Máquinas de crepes, waffles de bruxelas e liege, entre outros
formatos (redondo, coração, stick), bubble waffle, churros.
Também disponíveis diversos utensílios para crepes e waffles.

AQUECEDORES DE MOLHOS
Equipamentos para aquecer molhos ou frascos de molhos,
com ou sem banho maria.
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EQUIPAMENTOS (Quente) - Hot-Dog, Torradeiras, vitrines

MÁQUINAS CACHORROS
QUENTES

TORRADEIRAS
Torradeiras e salamandras com opções também a gás.

VITRINES A QUENTE
Vitrines de exposição em bancada para manter
os seus produtos quentes.
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EQUIPAMENTOS (Quente) - Desidratadores, Fogões

DESIDRATADORES
Desidratadores de fruta para posterior
utilização em sobremesas ou no bar.

FOGÕES

Fogões de chão adequados ao tamanho da sua
cozinha, fogões de bancada.

FORNOS CONVECTORES GASTRONOMIA
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Fornos convectores mistos de gastronomia ou pastelaria.

EQUIPAMENTOS (Quente) - Fornos

FORNOS PIZZAS
Fornos eléctricos ou a gás, com ou sem câmara em tijolo.

FORNOS MICRO-ONDAS
Fornos micro-ondas semiprofissionais ou profissionais.

FORNOS SNACK
Fornos eléctricos para tabuleiros SNACK com humidificador.

PLACAS DE GRELHAR
Placas para grelhar de chão com diversas medidas e profundidades
para se adequarem à sua cozinha
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EQUIPAMENTOS (Quente) - Fritadeiras, Banho Maria

FRITADEIRAS
Fritadeiras de bancada e móvel, fritadeiras especificas para pastelaria.

BANHOS MARIA
Equipamentos de chão com rodas ou de bancada
para utilização em banho-maria e em formato
gastronorm.

GRELHADORES
Grelhadores de chão com diversas medidas
e profundidades para se adequarem à sua cozinha.

BAR E BALCÃO
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Blenders para utilização em bar ou cozinha, diversos
acessórios disponíveis.

EQUIPAMENTOS - Lavagem Louça / Cozinha

LAVAGEM LOUÇA
Máquinas de lavagem de louça, seja de chávenas de café,
pratos, máquinas de campânula ou de tunel.

PEQUENAS MÁQUINAS
Pequenos equipamentos utilizados em cozinhas ou pastelarias,
de máquinas de corte de alimentos a batedoras.

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
Balanças, termómetros de frio ou quente, entre outros instrumentos
de medição praticamente indispensáveis em cozinhas.
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EQUIPAMENTOS - Dispensadores

DISPENSADORES DE COPOS
Dispensadores de copos que podem dispensar copos de
plástico, papel ou foam e com diversas tensões de molas
que permitem a montagem do dispensador na vertical,
horizontal ou obliquo.

DISPENSADORES DE TAMPAS
Dispensadores e caixas mistas para
dispensar convenientemente tampas e
palhinhas para copos de plástico ou papel.

DISPENSADORES DE ALIMENTOS
Dispensadores de alimentos com algumas soluções para
puder utilizar a frio, com ou sem bombas de molhos, ideais
para utilização em bancadas e buffets.

COZINHA
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Bancadas em inox para cozinhas, com ou
sem portas, com ou sem lava-louça, com
ou sem gavetas.

EQUIPAMENTOS - Dispensadores / Mobiliário

DISPENSADORES DESENROLADORES
FILMES / PAPEL
Dispensadores de papeis que vão dos guardanapos às toalhas de mãos ou rolos
industriais. Disponíveis ainda dispensadores de rolos de filme e aluminio ou etiquetas
HACCP.

BARREIRAS
Fitas e suportes para formar
barreira e orientar as filas à
porta de restaurantes, cinemas,
teatros, museos, etc.

PARA CRIANÇAS
Bancadas para mudar
fraldas de crianças
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EQUIPAMENTO - Publicidade e Imagem

CONES DE GELADO
Suportes com cones a 3 dimensões, muito coloridos, de chão ou de parede, com ou
sem iluminação, de interior ou exterior, que servem para publicitar a sua geladaria.

SUPORTES DE MENUS
Suportes para apresentação do menu, à porta do restaurante, no interior
ou no exterior
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SINALIZADORES
E IDENTIFICAÇÃO

Sinalizadores de números de mesas, ou suportes para identificação de
alimentos numa bancada ou vitrine, num restaurante ou supermercado.

HIGIENE E LIMPEZA

HIGIENE E LIMPEZA - Higiene de Cozinhas

LAVAGEM DA LOUÇA
Detergente e secantes/abrilhantadores em pó, pastilhas
ou líquidos para lavagem manual ou mecânica da louça.

LIMPEZA DE COZINHAS
Diversos produtos destinados à higiente das cozinhas
profissionais. Desengordurantes, desincrustantes,
desentupidores, desinfectantes, limpeza de vidros
ou inox, desoxidação de pratas e diversos detergentes
desinfectantes.

SEGURANÇA ALIMENTAR
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Alguns produtos para controlo de segurança alimentar
dentro da cozinha de um restaurantes, escola ou hotel,
tais como testes para o óleo de fritar.

HIGIENE E LIMPEZA - Higiene de Cozinhas / Transporte e Indústria

HIGIENE PESSOAL
Diversos sabonetes líquidos e desinfectantes de mãos em cargas de um só uso ou para
utilizar em saboneteiras de recarga. Produtos líquidos para mãos, banho ou champô
para o cabelo, entre outras referências como amenities para utilização em hoteis e SPA.

PREVENÇÃO DE INFECÇÕES
Porque uma cozinha utiliza e transforma muitos produtos alimentares,
a desinfeção é uma tarefa fundamental para o manter longe de contaminações.

LAVAGEM AUTO
Detergentes de lavagem ou pré-lavagem, champôs, ceras, removedores,
anti-congelantes, entre muitos outros produtos para a manutenção e
limpeza de todos os equipamentos auto, seja para utilização manual ou
automática.

INSTALAÇÕES
Produtos para limpeza de instalações com equipamentos
mecânicos, seja um armazém ou uma industria alimentar
na área de comidas ou bebidas.
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HIGIENE E LIMPEZA - Tratamento de Edifícios

TAPETES E CARPETES
Produtos para limpeza de tapetes ou carpetes, assim
como de outros equipamentos que contenham
tecido como é o caso de sofás, removedores de
nódoas, ambientadores e impermeabilizantes.

PAVIMENTOS DE MADEIRA
Produtos para limpeza e manutenção de pavimentos de madeira, de
pedra ou de outros pavimentos duros, tais como decapantes ou ceras.

LIMPEZA DE PAVIMENTOS
Limpeza geral de pavimentos, para utilização diária.

LIMPEZA DE SUPERFICIES
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Limpeza de superfícies, para utilização diária, tais como
bancadas de inox, mesas em diversos materiais.

HIGIENE E LIMPEZA - Tratamento de Edifícios

LIMPEZA DE
CASAS DE BANHO
Casas de banho existem em todos os lados: restaurante, hotel,
escritório, clínica, ginásios. Temos produtos para a limpeza do
chão e de sanitários em cerâmica.

ROOM CARE
Produtos específicos para a limpeza de quartos,
de pensões, hostels ou hoteis.

DESINFESTAÇÃO
Produtos para prevenção e desinfestação de pequenos rastejantes, tais
como, formigas, baratas, que são comuns em areas onde circulam alimentos
e onde o calor dos equipamentos alicía a permanência destes animais.

LAVANDARIA
Seja uma pequena lavandaria de um restaurante ou uma grande lavandaria
de hotel ou comercial, dispomos de detergentes, branqueadores, amaciadores, em líquido ou em pó, para todas estas áreas, para lavagem manual
ou mecânica.
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HIGIENE E LIMPEZA

SISTEMAS DOSEAMENTO
Sistemas de doseamento para máquinas de lavar louça, para
lavandaria ou simplesmente para diluição de produtos concentrados de limpezas gerais.

CONTROLO DE ODORES
Seja para cobrir maus odores existentes no seu estabelecimento
ou apenas para despertar a parte sensorial dos seus clientes, temos
diversos produtos que podem ser aplicados manualmente ou através
de equipamentos, para utilização num restaurante, numa sala de
hotel, numa loja num shopping.

PRIMEIROS SOCORROS
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Cozinhas são locais onde podem existir frequentemente acidentes com cortes e queimaduras.
É por isso obrigatório ter um conjunto de produtos de primeiros socorros.

HIGIENE E LIMPEZA - Protecção

MÃOS E BRAÇOS

Proteja as suas mãos em operações de corte, das queimaduras ou na lavagem de
louça, mas proteja também os produtos que oferece aos seus clientes e quando os
prepara utilize luvas para evitar contaminações.

CABEÇA E CABELO
Na industria alimentar, evitar que na comida apareça um
cabelo é fundamental. para isso os seus colaboradores
devem estar protegidos. Em cozinhas grandes utilize os
chapéus de Chef para fácilmente diferenciar as diversas
hierarquias presentes.

OLHOS E NARIZ

Esteja numa operação de utilização de químicos, cujos salpicos podem danificar a pele ou olhos, num grelhador
ou em operações de limpeza, proteger olhos e nariz é fundamental para a segurança do seu colaborador. Estes
equipamentos são também fundamentais para proteção e para prevenir contaminações por doenças.
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HIGIENE E LIMPEZA - Protecção / Panos

PÉS

Se visita uma industria alimentar, ou se
entra numa piscina ou SPA, deve proteger
os seus pés e calçado para não provocar
contaminações através do solo.

AVENTAIS E BATAS
Para trabalhos permanentes ou ocasionais em cozinhas,
utilize aventais ou batas para proteger a sua roupa e os
alimentos que prepara.

PANOS
Nas actividades de restauração e hotelaria, manter o local de trabalho
limpo é imperioso. Na sua grande maioria estas actividades de
limpeza socorrem-se de panos. Deve ter o cuidado de usar diferentes
cores para diferentes locais. Temos disponíveis muitos panos de
microfibras, com revestimento de borracha, mais esponjosos, de
maior duração ou mais descartáveis.
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HIGIENE E LIMPEZA - Panos

79

HIGIENE E LIMPEZA - Chão

ESCOVAS E VASSOURAS
Escovas para limpezas de unhas ou louça e vassouras de diversos
tamanhos e formatos consoante a área que tem para limpar.

ESCOVAS PARA FORNOS E GRELHAS
Fornos e grelhas acumulam muita sujidade e de dificil remoção. Existem diversos equipamentos para
utilização mais regular e diária e outros para manutenção mais espaçada no tempo.
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HIGIENE E LIMPEZA - Chão / Vidros

RECOLHA DE RESIDUOS
De pás a alguns rodos, tem aqui algumas soluções para
recolher resíduos do chão.

RODOS
Rodos para remoção de líquidos no chão.

LIMPA VIDROS
Manter os vidros do seu estabelecimento sempre limpos dá a sensação de limpeza ao seu
cliente. Manter limpos os vidros de uma vitrine de gelado ou de bolos dá vida aos seus
produtos. Por isso esta é uma actividade fulcral no seu negócio.
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HIGIENE E LIMPEZA - Chão

ESFREGONAS

Esfregonas com diversas cores para diferenciar
a área onde as usa. Diversos tamanhos e materiais.

MOPAS
Mopas em diversos materiais e para diversos sistemas de
limpeza de chão e outras superfícies. Para utilização em
diversos ambientes: restauração, shoppings, hospitais.
Para utilização com ou sem carrinhos.

82

HIGIENE E LIMPEZA - Tapetes e Abrasivos

TAPETES
Tapetes são uma excelente solução para evitar contaminações do
solo em diversas áreas. Temos soluções de tapetes têxteis ou mais
plásticos, consoante estejamos a falar de uma entrada de um hotel
ou de uma área por trás de um balcão de café. Podemos personalizar.

ABRASIVOS

DISCOS

Discos abrasivos para utilização em máquinas rotativas e
que podem ser mais abrasivos para a remoção ou menos
para funções de brilho.

Numa cozinha de um restaurante as sujidades são maiores
e mais incrustadas. Por isso é necessário a utilização de
esfregões mais ou menos abrasivos ou de esponjas com
abrasivo, para ajudar na limpeza.
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HIGIENE E LIMPEZA - Equipamentos

ROTATIVAS
Máquinas rotativas para limpeza
de solos, afagar ou dar brilho.

ASPIRADORES
Aspiradores de pó ou de líquidos, em diversos
formatos e capacidades.

LINHA DE CARROS
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Carros de limpeza para suporte às funcionalidades de
limpeza, em grandes áreas, em hotéis, ou escritórios.

HIGIENE E LIMPEZA - Dispensadores para Casas de Banho

SABONETEIRAS
Saboneteiras de para utilização com cargas ou recargas, manuais
ou automáticas recorrendo a pilhas.

DISPENSADORES DE TOALHAS DE PAPEL
Dispensadores de toalhas mãos de papel, em folha ou em rolo.

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO
Dispensadores de papel higiénico doméstico ou jumbo. Equipamentos em plástico ABS ou em aço inox.

SECADORES DE MÃOS
Secadores de mãos de ignição manual ou automática,
		
em plástico ou aço inox.
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HIGIENE E LIMPEZA - Gestão de Resíduos

PAPELEIRAS E CINZEIROS
Equipamentos para depósito de papeis, com ou sem
cinzeiro, para utilização no interior ou exterior.

ARMÁRIOS
FARMÁCIA
Armários de farmácia para guardar
os produtos de primeiros socorros
em restaurantes ou cozinhas.

MESAS MUDA FRALDAS
Seja num shopping ou num restaurante, estes equipamentos
facilitam as tarefas de mudança de fraldas nas crianças.

BALDES DO LIXO
Baldes do lixo, com diversas capacidades para utilizar em diversos locais.

BALDES DO LIXO COM PEDAL
Baldes do lixo com pedal para facilita a deposição do lixo.
Alguns com cores para fazer a separação do lixo.
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HIGIENE E LIMPEZA - Gestão de Resíduos /Papeis

CONTENTORES COM RODAS
Contentores do lixo de grandes dimensões, com rodas para
facilitar a sua deslocação.

CAPTADORES E
ELECTROCUTORES INSECTOS
Captadores e electrocutores de insectos voadores para deixar limpo
o espaço da cozinha, armazém, ou sala do seu estabelecimento.

ROLOS SECA MAOS
Rolos de papel seca mãos, em diversos materiais
e cores, para utilização em cozinhas.

TOALHAS MAOS
Toalhas em papel para limpeza de mãos.
Em folha ou em rolo.
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HIGIENE E LIMPEZA - Papeis

ROLOS MARQUESA
Rolos de papel marquesa com ou sem impermeabilização,
para utilização em clinicas, hospitais, SPA.

ROLOS HIGIÉNICO
Rolos de papel higiénico doméstico ou jumbo,
para utilização em hotéis ou em casas de banho
de restaurantes ou ginásios.

ROLOS INDUSTRIAIS
Rolos industriais de papel, de grande dimensão para
utilização em cozinhas.
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