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índex
ferments

accesoris de producció

-Aﬁnat
-Sembra

aparells de medició
qualls
-Quall vegetal
-Quall microbià
-Qualls de vedella
-Qualls de cabrit
-Qualls de xai

preparats/ additius

-pH-metres i conductímetres
-Termòmetres
-Higròmetres
-Clorímetres
-Densímetres
-Refractòmetres
-Balances
-Detecció d’Oxigen dissolt
i peracètic

- Clorur càlcic
- Llet en pols
- Aromes
- Colorants
- Edulcorants

recanvis i subministres
per a medició

- Lisozimes
- Recobriments d'Escorça
- Tractaments d'aigües.

motlles

material de laboratori
-Gots i gerres de mesurament
-Erlenmeyers

-Pastes premsades

-Provetes i pipetes graduades

-Làctiques

-Agitadors

-Mixtes

índex
equips de neteja
-Equip d'escuma senzill
-Canó d'escuma
-Equip portàtil d'escuma
-Centrals d'escuma de
baixa pressió
-Nebulitzadors elèctrics
-Complements

material d’envasat
-Envasos
-Embalatges

emmagatzematge
-Cubetes i contenidors
-Contenidors cilíndrics i cubells
-Contenidors d'escombraries
-Prestatgeries

detergents i desinfectants
-Detergents alcalins

insectocutors

-Detergents àcids
-Detergents neutres
-Detergents enzimàtics
-Desinfectants

equipament personal

-Higiene personal
-Sabates i botes de protecció
-Roba i ulleres

accessoris de neteja
-Raspalls
-Eixugadores i rasquetes
-Mànecs
-Suports de paret i cubetes
-Pales i cullerots
-Portaﬁbres

-Guants i maniguets
-Equipament d’un sol ús
-Davantals
-Higiene personal

ferments d’afinat
GEO.GCA LYO

GEO.GCB LYO

Fong de formació d'escorça,
associat a altres fongs com el PC.
De color blanc i creixement
intermig. Produeix compostos
sulforosos i notes de fruita.
Geotrichum candidum.

Fong de formació d'escorça,
associat a altres fongs com el PC.
De color blanc trencat i més
ﬁlamentós. Notes fresques i
dolces de fruita. Geotrichum
candidum.

Aplicació: sembra / pulverització
Format: 2 DCU

Aplicació: sembra / pulverització
Format: 10 DCU

GEO.GCC LYO

PCPSM2 LYO

Fong de formació d'escorça,
associat a altres fongs com el PC.
De color blanc pur a blanc crema.
Notes ﬂorals, de fruita i fenc.
Geotrichum Candidum.

Fong de formació d'escorça,
creixement moderat, proteòlisi i
lipòlisi feble. Crosta densa i
blanca, actiu anti-Mucor.
Elevada formació d’èsters.
Penicillium candidum.

Aplicació: sembra / pulverització
Format: 10 DCU

Aplicació: sembra / pulverització
Format: 10 DCU

PCTN

PC NEIGE LYO

Fong de formació d'escorça,
creixement ràpid, proteòlisi i lipòlisi
mitjana. Aromes afruitats, ﬂorals i de
bolets.
Penicillium candidum.

Fong de formació d'escorça,
creixement ràpid, proteòlisi feble i
lipòlisi mitjana.Espores de
Penicillium candidum.

Aplicació: sembra / pulverització
Format: 10 DCU

Aplicació: sembra / pulverització
Format: 10 DCU

SAM3 LYO

P.ALBUM L1

Fong de formació d'escorça,
creixement ràpid, proteòlisi feble
i lipòlisi mitjana. Penicillium
candidum.

Penicillium Album en format
liquid. Fong de formació
d’escorça abellutada gris-verdosa.

Aplicació: sembra / pulverització
Format: 10 DCU

Aplicació: sembra / pulverització
Format: 1 DCU

FAPM

BLO LINENS

Fong de formació d'escorça,
creixement ràpid, proteòlisi feble
i lipòlisi mitjana. Debaryomyces
hansenii, Staphylococcus
xylosus, Glutamicibacter
arilaitensis, Brevibacterium
linens i Geotrichum candidum.

Llevat amb una elevada activitat
proteolítica i lipolítica, contribueix
signiﬁcativament a la formació de
sabor i textura, així com de
coloració de l’escorça.
Indicat per a formatges d’escorça
rentada i raspallada.

Aplicació: sembra en llet
Format: 10 DCU

Aplicació: sembra / pulverització
Format: 10 DCU
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ferments d’afinat
KL

PRB6 HYP

Fong-llevat desacidiﬁcant. Gran
transformador de lactosa a àcid
làctic i formació d'ulls. Kluyveromices lactis.

Descripció: fong esporulat de
color verd-blau indicat per a
l’elaboració de pastes ﬂorides.
Elevada capacitat de formar
metilcetones i bon creixement
amb una baixa taxa d’oxigen.

Aplicació: sembra
Format: 10 DCU

Aplicació: sembra / pulverització
Format: 5 DCU

LH100 LYO

CUM LYO

Ferment per a pastes premsades
i/o cuites. Producció de gas i
aroma. Lactobacillus delbureckii
subesp. Lactis i Lactobacillus
helveticus.

Llevat desacidiﬁcant de ràpida
neutralització i alta producció
d'aroma i activitat enzimàtica.
Candida utilis.

Aplicació: sembra en llet
Format: 20 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 10 DCU

DH LYO
Ferment d'aﬁnat. Llevat
d'escorça blanc, molt desacidiﬁcant. Prevenció de fongs.
Debaromyces hanseii.

Aplicació: sembra en llet
Format: 10 DCU
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ferments sembra
FLORA DANICA MSP

R703 i R704

Mescla de mesòﬁls. Soques aromàtiques i lleugerament gasiﬁcants.
Lact.lactis subesp. cremoris, Lat.
lactis subesp.lactis, Leuconostoc
sp., Lact.lactis lactis biovar
diacetylactis, homofermentatiu i
heterofermentativa.

Ferment mesòﬁl homofermentatiu
per a sembra directa. Lactococcus
lactis subesp. cremoris i Lact.lactis
subesp. Lactis.

Aplicació: sembra en llet
Format: 10 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 10 DCU

CHN-22

YO-PROX 947

Mescla de mesòﬁls aromàtics per
a pastes toves, làctiques, etc.
(Homo i heteroferm). Lact.lactis
subesp. cremoris, Lact.lactis
subesp.lactis, Lact.lactis lactis
biovar diacetylactis i Leuconostoc.

Ferment ideal per a fabricació de
iogurt, pastes premsades i blaus.
Acidiﬁcació ràpida i regular i textura
gomosa. Aroma de iogurt. Streptococcus thermophilus Lactobacillus
delbruecckii subesp.bulgaricus.

Aplicació: sembra en llet
Format: 10 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 20 DCU

RP 80

DI-PROX M235

Ferment per inhibir el creixement
de Clostridis i altres microorganismes, inclosos fongs i llevats. Ajuda
a lluitar contra els inﬂaments.
Lactobacillus rhamnosus i
Lactobacillus plantarum.

Ferment de cultura mesòﬁla i
heterofermentativa per a premaduració. Aromàtic, ràpida acidif.
I resist. Fagos alta. Lact.lactis
subesp.lactis, Lact.lactis lactis
biovar diacetylactis, Leuconostoc
mesenterioides sp. cremoris.

Aplicació: sembra en llet
Format: 15 DCU / 160 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 20 DCU

DI-PROX M270

DI-PROX M272

Ferment de cultura mesòﬁla
homofermentativa per a pre-maduració. Aromàtic baix, ràpida acidif. I
resist. Fagos alta. Lact.lactis subesp.
cremoris, Lact.lactis subesp.lactis,
Lact.lactis lactis biovar diacetylactis.

Ferment de cultura mesòﬁla i
heterofermentativa per a pre-maduració. Aromàtic baix, ràpida
acidif. I resist. Fagos alta. Lact.lactis
subesp. cremoris, Lact.lactis
subesp.lactis, Lact.lactis lactis
biovar diacetylactis.

Aplicació: sembra en llet
Format: 20 / 100 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 20 / 100 DCU

DI-PROX M255

YO-PROX 753

Ferment de cultura mesòﬁla i
heterofermentativa per a pre-maduració. Aromàtic baix, ràpida acidif. I
resist. Fagos alta. Lact.lactis subesp.
cremoris, Lact.lactis subesp.lactis,
Lact.lactis lactis biovar diacetylactis.

Ferment per a producció de iogurt.
Produeix amb molta rapidesa una
textura espess amb un savor molt
suau. Molt poca post-acidiﬁcació.
Indicat per a iogurt batut. Streptococcus thermophilus i Lactobacillus
bulgaricus.

Aplicació: sembra en llet
Format: 20 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 20 DCU
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ferments sembra
DI-PROX MT 1001

DI-PROX TTX3

Mix de soques mesòﬁles i termòﬁles
per a producció de formatges.
Acidiﬁcació mitjana amb gran
resistència a fagos i alt perﬁl
aromàtic. Lactococcus lactis ssp lactis,

Ferment de cultura termòﬁla
texturitzant amb elevada producció de polisacàrids. Streptococcus
thermophilus.

Aplicació: sembra en llet
Format: 20 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 20 DCU

Lactococcus lactis subesp. lactis biovar
diacetylactis i Streptococcus salivarius
subsp. thermophilus.

DI-PROX TPM2

DI-PROX MTR 2

Ferment de cultura termòﬁla ideal
per a frescos i pastes toves.
Streptococcus thermophilus.

Ferment de cultura mixte de
mesòﬁls (70% Lact.) i termpoﬁls
(30% Strept.). Acidiﬁcació lenta
per tipus Gouda, Cheddar, etc.
Lact.lactis subesp. Lactis,
Streptococcus thermophilus.

Aplicació: sembra en llet
Format: 20 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 20 DCU

DI-PROX MTR3

YO-PROX 700

Ferment de cultura mixte de
mesòﬁls (70% Lact.) i termpoﬁls
(30% Strept.). Rotatiu de MTR2
Lact.lactis subesp. Lactis,
Streptococcus thermophilus.

Ferment ideal per a fabricació de
iogurt. Acidiﬁcació ràpida i regular,
textura espessa. Aroma dolcenc.
Streptococcus thermophilus
Lactobacillus delbruecckii
subesp.bulgaricus.

Aplicació: sembra en llet
Format: 21 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 20 DCU

YO-PROX BA 747

MD99 LYO

Mix de soques termòﬁles per a
producció de iogurt i llets fermentades. Textura ﬁna i ﬂavor suau.
Streptococcus thermophilus ,
Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus and Biﬁdobacterium lactis.

Mesòﬁl homofermentatiu per a
complementar el desenvolupament aromàtic. Lact.lactis lactis
biovar diacetylactis.

Aplicació: sembra en llet
Format: 50 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 50 DCU

MD88 LYO

YO-MIX 300 LYO

Mesòﬁl homofermentatiu per a
complementar el desenvolupament aromàtic. Lact.lactis lactis
biovar diacetylactis.

Ferment per iogurt i llets
fermentades. Streptococcus
thermophilus i Lactobacillus
delbruecckii subesp.bulgaricus.

Aplicació: sembra en llet
Format: 50 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 10 / 100 DCU
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ferments sembra
BIFIDUS

BULK SET621

Per a productes làctics, amb
propietats probòtiques. Biﬁdobacterium animalis subesp. Lactis.

Ferment per a llets fermentades i
iogurts. Moderada formació
d'aroma i gran formació de
polisacàrids. Molta viscositat i
cremositat. Streptococcus
thermophilus i Lactobacillus
delbruecckii subesp.bulgaricus.

Aplicació: sembra en llet
Format: 10 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 500 L

KEFIR DG LYO

YO-MIX 205

Per a Kèﬁr de gust suau i de
textura homogènia suau i espessa.
Kèﬁr + Lact.lactis subesp.lactis,
Leuconostoc sp., Lacobacillus sp. I
Streptococcus thermophilus.

Mescla de soques per a llets
fermentades, iogurts i altres
derivats làctics.
Streptococcus thermophilus,
Lactobacillus delbrueckii subsp.
Bulgaricus, Lactobacillus acidophilus i Biﬁdobacterium lactis.

Aplicació: sembra en llet
Format: 1000 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 250 DCU

MA11 LYO

MA14 LYO

Ferments de cultura purament
mesòﬁla homofermentativa per a
pre-maduració. Lactococcus lactis
subesp. cremoris i Lact.lactis
subesp. Lactics.

Ferments de cultura purament
mesòﬁla homofermentativa per a
pre-maduració. Lactococcus lactis
subesp. cremoris i Lact.lactis
subesp. Lactis.

Aplicació: sembra en llet
Format: 50 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 50 DCU

MA 4001

MA 4002

Mescla de mesòﬁls homofermentatius amb un cert component
termòﬁl homofermentatiu.
Lact.lactis subesp. cremoris,
Lact.lactis subesp.lactis, Lact.
lactis lactis biovar diacetylactis i
Streptococcus thermophilus.

Mescla de mesòﬁls homofermentatius amb un cert component
termòﬁl homofermentatiu.
Lact.lactis subesp. cremoris,
Lact.lactis subesp.lactis, Lact.lactis
lactis biovar diacetylactis i
Streptococcus thermophilus.

Aplicació: sembra en llet
Format: 5 / 25 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 5 / 25 DCU

YO-MIX 401

YO-MIX 495 LYO

Ferment per iogurt ferm, batut o
líquid. Streptococcus thermophilus
i Lactobacillus delbruecckii
subesp.bulgaricus.

Iogurt i llet fermentada. Delta pH
3'5 h. Acidiﬁca més ràpid = més
fermesa. Streptococcus thermophilus i Lactobacillus delbruecckii
subesp.bulgaricus.

Aplicació: sembra en llet
Format: 50 / 100 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 100 DCU
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ferments sembra
MG10

MM100 LYO

Mescla d'heterofermentatius
productors d'aroma i llugerament
gasògens. Lact.lactis lactis biovar
diacetylactis i Leuconostoc.

Ferment de cultura mesòﬁla
homofermentativa per a
pre-maduració. Aromàtic, ràpida
acidif. I resist. Fagos alta. Lact.lactis subesp. cremoris, Lact.lactis
subesp.lactis, Lact.lactis lactis
biovar diacetylactis.

Aplicació: sembra en llet
Format: 50 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 50 DCU

MM101 LYO

MY 800 LYO

Ferment de cultura mesòﬁla
homofermentativa per a pre-maduració. Aromàtic, ràpida acidif. I
resist. Fagos alta. Rotatiu MM100.
Lact.lactis subesp. cremoris,
Lact.lactis subesp.lactis, Lact.lactis
lactis biovar diacetylactis.

Ferment per a llets fermentades i
iogurts. Moderada formació d'aroma
i gran formació de polisacàrids.
Molta viscositat i cremositat.
Streptococcus thermophilus i
Lactobacillus delbruecckii
subesp.lactis.

Aplicació: sembra en llet
Format: 250 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 5 / 50 DCU

RA 22 LYO

RA 24 LYO

Mesòﬁl+Termòﬁls per elaboració
de Chedar i pastes semi-dures.
Lactococcus lactis subesp.
cremoris i Lact.lactis subesp.
Lactis, Streptococcus thermophilus.

Mesòﬁl+Termòﬁls per elaboració
de Chedar i pastes semi-dures.
Rotatiu RA22. Lactococcus lactis
subesp. cremoris i Lact.lactis
subesp.
Lactis, Streptococcus thermophilus.

Aplicació: sembra en llet
Format: 50 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 50 DCU

TA 40 LYO

TA 54 LYO

Ferment termòﬁl homofermentatiu d’activitat alta i elevada
formació de polisacàrids. Indicat
per a llets pasteuritzades i pastes
cuites.
Streptococcus thermophilus.

Ferment termòﬁl homofermentatiu d’activitat lenta. Indicat per a
llets pasteuritzades i pastes cuites.
Streptococcus thermophilus.

Aplicació: sembra en llet
Format: 100 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 25 / 50 DCU

TA60 I TA62

YO-MIX 101

Ferment termòﬁl homofermentatiu d’activitat ràpida. Indicat per a
llets pasteuritzades i pastes cuites.
Streptococcus thermophilus.

Ferment per "iogurt" ferm o de
beure de baixa acidesa. Poca
producció de polisacàrids.
Lact. Acidophilus, Streptococcus
termophilus i Biﬁdobacterium
lactis.

Aplicació: sembra en llet
Format: 50 DCU

Aplicació: sembra en llet
Format: 100 DCU
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qualls
microbià

vegetal
QUALL VEGETAL

QUALL MICROBIÀ

Extracte de coagulant vegetal natural
de ﬂor de Cynara cardunculus (card).
Elevada activitat coagulant i proteolìtica
i gran alliberació d’aromes i sabors.
Indicat per a l’elaboració de formatges i
alguns productes làctics frescos.

Quall estandarditzat i seleccionat
de Rhizomucor miehei.
Certiﬁcació Kosher i Halal.

Força: 1:10.000
Activitat: >100 UC/g
Format: Ampolla d’1 Kg

Força: 1:15.000
Activitat: ≥220 IMCUml
Format: Garrafa de 20 Kg

animal
QUALL VEDELLA AM/RC

QUALL VEDELLA ASKM

Quall animal obtingut a partir de
qualls de boví. Quimisona (50±5%) i
Pepsina (50±5%).

Quall animal obtingut a partir de
qualls de boví.
Quimosina (80±5%) i Pepsina
(20±5%).

Força: 1:10.000
Activitat: 145 ± 5% IMCU/ml
Format: Ampolla: 1 Kg i Garrafa: 5 Kg

Força: 1:10.000
Activitat: 185 ± 5% IMCU/ml
Format: Ampolla: 1 Kg i Garrafa: 5 Kg

QUALL VEDELLA 80/20

QUALL CABRIT

Quall animal obtingut a partir de
qualls de boví.
Quimosina (80±5%) i Pepsina
(20±5%).

Quall animal obtingut a partir de
qualls de cabrit lletó.
Quimosina (≥75%) i Pepsina (≤25%).

Força: 1:15.000
Activitat: 200 ± 5% IMCU/ml
Format: Garrafa: 24 Kg

Força: 1:10.000
Activitat: 185 ± 5% IMCU/ml
Format: Ampolla: 1 Kg i Garrafa: 5 Kg

QUALL CABRIT SPECIAL CHEVRE

QUALL CABRIT

Extracte de quall animal obtingut a
partir d’estómacs de cabrits lletons.
Pensat per l’elaboració de formatges, en especial quallades àcides i/o
productes làctics frescos.
Quimosina (mínima 180 mg/L).

Quall animal obtingut a partir de
qualls de cabrit lletó.
Quimosina (80±5%) i Pepsina
(20±5%).

Força: 1:4.500
Activitat: ≥60 IMCU/ml
Format: Ampolla: 1 Kg

Força: 1:15.000
Activitat: 200± 5% IMCU/ml
Format: Garrafa; 5 Kg
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qualls
QUALL XAI

QUALL XAI

Quall animal obtingut a partir de xai
lletó.
Quimosina (≥75%) i Pepsina
(≤25%).

Quall animal obtingut a partir de xai
lletó.
Quimosina (80±5%) i Pepsina
(20±5%).

Força: 1:10.000
Activitat: 185 ± 5% IMCU/ml
Format: Ampolla: 1 Kg i Garrafa: 5 Kg

Força: 1:15.000
Activitat: 200± 5% IMCU/ml
Format: Garrafa: 5 Kg
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preparats i additius
tractament d’aigües
ÀCID LÀCTIC 80%

CLOR

Líquid incolor o lleugerament
groguenc, inodor o amb lleugera
olor.

Solució d’Hipoclorit sòdic de 140-160
g/L de clor actiu.
Producte per a aigua de consum
humà.

Riquesa: 80%
Format: Garrafa de 6 Kg i 30 Kg

Concentració: 25%
Format: Garrafa de 25 Kg

preparats i additius
LLET INSTANTÀNIA

CARAMEL LÍQUID

Llet en pols soluble, obtinguda per
l'eliminació de l'aigua de la llet, a
través del procés de concentració
per evaporació i assecat per
atomització.

Preparat de carmel líquid per a
l’elaboració de postres làctics.
Conté sacarosa, glucosa, i carmelina.

Riquesa: 33,5%
Proteïna: 34%
MG: 1,5% màx.
Format: Sac de 25 Kg

Format: Caixa de 6 unitats de 1 Kg

FLAM VAINILLA
Sobres preparats per l’elaboració
de ﬂams de vainilla.

Format: caixa de 9 sobres de 780 gr
(50/55) ﬂams

AROMES
Aromes alimentaris concrentrats
naturals i artiﬁcials de diversos
formats i aromes.
Consultar disponibilitats.

Aroma: Plàtan, maduixa, llimona,
magrana, festuc, etc.
Format: Ampolla de 1L,
Garrafa 5L, 10L i 25L

QUALLADA
Preparat per l’elaboració de
quallada.
Pols soluble de midó de blat de
moro i aroma.

Format: Sac de 25 Kg

CLORUR CÀLCIC
Solució liquida de clorur càlcic per
adició en llet per a recomposició
de la fracció mineral.
Ideal per a llets pasteuritzades,
millora de rendiments, etc.

Riquesa: mínima 35%
Format: Ampolla 1L, Garrafa: 7 Kg i 32 Kg
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preparats i additius
recobriments
RECOBRIMENTS D’ESCORÇA PER AL TRACTAMENT EXTERN DE FORMATGES
Àmplia gama de productes naturals per a escorces comestibles (gomes naturals i caseïnats) i per
escorces no comestibles (PVA).
Diferents acabats, colors, mètode d’aplicació, antifúngics, etc. segons necessitats del producte i del client.
*Consultar disponibilitat i mostres de producte

Format: Garrafa de 25 Kg
.
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motlles

per a quallades
làctiques/mixtes

MOTLLE AP0800002

MOTLLE AP0800006

MOTLLE AP0800008

Mides: 85mm x 57mm x 80mm
Pes aproximat de la peça: 200 g

Mides: 100mm x 50mm x 130mm
Pes aproximat de la peça: 500 g

Mides: 87mm x 30mm x 120mm
Pes aproximat de la peça: 300g
87 mm

100 mm

85 mm

120 mm

130 mm

80 mm
57 mm

30 mm

50 mm

MOTLLE AP0800003

MOTLLE AP0800004

MOTLLE AP0800019

Mides: 87mm x 82mm x 73mm
Pes aproximat de la peça: 250 g

Mides: 89mm x 82mm x 83mm
Pes aproximat de la peça: 300 g

Mides: 82mm x 63mm x 120mm
Pes aproximat de la peça: 300 g

87 mm

82 mm

89 mm

73 mm

120 mm

82 mm

83 mm

82 mm

63 mm

MOTLLE AP0800025

MOTLLE AP0800027

MOTLLE AP0800035

Mides: 190mm x 180mm x 93mm
Pes aproximat de la peça: 1,5 kg

Mides: 60mm x 50mm x 54mm
Pes aproximat de la peça: 100g

Mides: 210mm x 210mm x 90mm
Pes aproximat de la peça: 2,5 kg

60 mm

190 mm

210 mm
54 mm

93 mm
180 mm

50 mm

90
mm
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motlles

per a quallades
làctiques/mixtes

MOTLLE AP0800039

MOTLLE AP0800041

MOTLLE AP0800048

Mides: 99mm x 92mm x 78mm
Pes aproximat de la peça: 400 g

Mides: 110mm x 90mm x 150mm
Pes aproximat de la peça: 800 g

Mides: 120mm x 100mm x 110mm
Pes aproximat de la peça: 600 g

110

99 mm

78 mm

92 mm

120 mm

150 mm

100 mm

110 mm

90 mm

MOTLLE AP0800055

MOTLLE AP0800065

MOTLLE AP0800068

Mides: 80mm x 68mm x 70mm
Pes aproximat de la peça: 200 g

Mides: 200mm x 200mm x 170mm
Pes aproximat de la peça: 3,5 kg

Mides: 65mm x 65mm x 100mm
Pes aproximat de la peça: 250 g

80 mm

65 mm

200 mm

170 mm

70 mm

65 mm

200 mm

68 mm

100 mm

MOTLLE AP0800074

MOTLLE AP0800080

MOTLLE AP0800092

Mides: 135mm x 135mm x 65mm
Pes aproximat de la peça: 500 g

Mides: 77mm x 63mm x 96mm
Pes aproximat de la peça: 300 g

Mides: 80mm x 55mm x 85mm
Pes aproximat de la peça: 200g

77 mm

135 mm

80 mm

96 mm

65 mm

63 mm

85 mm

55 mm
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motlles

per a quallades
làctiques/mixtes

MOTLLE AP0800093

MOTLLE AP0800095

MOTLLE AP0800157

Mides: 135mm x 108mm x 123mm
Pes aproximat de la peça: 900 g

Mides: 108mm x 98mm x 86mm
Pes aproximat de la peça: 500 g

Mides: 145mm x 145mm x 85mm
Pes aproximat de la peça: 700 g

108 mm

135mm

145 mm

86 mm

123 mm

85 mm

98 mm
108 mm

MOTLLE AP0800555

MOTLLE AP0800585

MOTLLE AP0800586

Mides: 119mm x 97mm x 96mm
Pes aproximat de la peça: 600 g

Mides: 100mm x 90mm x 105mm
Pes aproximat de la peça: 500 g

Mides: 69mm x 58mm x 118mm
Pes aproximat de la peça: 300 g

119 mm

69

100 mm

97 mm

96 mm

105 mm

90 mm

118 mm

58 mm

MOTLLE AP0800587

MOTLLE AP0800595

MOTLLE AP0800596

Mides: 100mm x 100mm x 110mm
Pes aproximat de la peça: 500 g

Mides: 65mm x 51mm x 80mm
Pes aproximat de la peça: 200 g

Mides: 80mm x 65mm x 80mm
Pes aproximat de la peça: 300 g

100 mm

110 mm

100 mm

80 mm

65 mm

80 mm

80mm

51 mm

65 mm
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motlles

per a quallades
làctiques/mixtes

MOTLLE AP0800612

MOTLLE AP0800763

MOTLLE AP0801781

Mides: 78mm x 65mm x 63mm
Pes aproximat de la peça: 200 g

Mides: 205mm x 205mm x 100mm
Pes aproximat de la peça: 2 kg

Mides: 90mm x 70mm x 85mm
Pes aproximat de la peça: 300 g

78 mm

90 mm

205 mm

63 mm

85 mm

100 mm

65 mm

70 mm

MOTLLE AP0800084

MOTLLE AP00029

MOTLLE COR

Mides: 100mm x 82mm x 110mm
Pes aproximat de la peça: 600 g

Mides: 160mm x 80mm x 70mm
Pes aproximat de la peça: 450 g

Mides: 115mm x 70mm
Pes aproximat de la peça: 350 g

100 mm
160 mm
110 mm

70 mm

160 mm

70 mm

80 mm
82

MOTLLE PHM0116

MOTLLE PHM0119

MOTLLE PHM0083

Mides: 100mm x 90mm x 50mm
Pes aproximat de la peça: 300 gr

Mides: 95mm x 75mm
Pes aproximat de la peça: 300 gr

Mides: 135mm x 100mm
Pes aproximat de la peça: 1 kg

95 mm

100 mm

50 mm

135 mm

75 mm

100 mm

90 mm
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motlles

per a quallades
làctiques/mixtes

MOTLLE PHM0079

MOTLLE PHM01162

MOTLLE PHM0080

Mides: 160mm x 180mm
Pes aproximat de la peça: 2 kg

Mides: 70mm x 60mm x 60mm
Pes aproximat de la peça: 300 gr

Mides: 100mm x 80mm x 105mm
Pes aproximat de la peça: 500gr

160mm

100 mm

70 mm

180 mm

105 mm

60

80 mm

MOTLLE PHM0084

MOTLLE PHM0841

MOTLLE PHM00842

Mides: 110mm x 100mm
Pes aproximat de la peça: 750 gr

Mides: 100mm x 120mm
Pes aproximat de la peça: 800 gr

Mides: 120mm x 100mm
Pes aproximat de la peça: 850 gr

100 mm

110 mm

120 mm

100 mm

100 mm

120 mm

MOTLLE PHMA0100

MOTLLE PHM01010

MOTLLE PHM01161

Mides: 85mm x 75mm
Pes aproximat de la peça: 250 gr

Mides: 80mm x 70mm x 100mm
Pes aproximat de la peça: 400 gr

Mides: 55mm x 45mm x 60mm
Pes aproximat de la peça: 200 gr

80 mm

85 mm

55 mm

100 mm

75 mm

60 mm

70 mm

45 mm
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motlles

per a pastes
premsades

MOTLLE PH0061

MOTLLE PH962

MOTTLE PHM00180

Mides: 70mm x 240mm
Pes aproximat de la peça: 1 kg

Mides: 100mm x 85mm
Pes aproximat de la peça: 500 gr

Mides: 205mm x 85mm
Pes aproximat de la peça: 1600gr

70 mm

100 mm
205 mm

85 mm

85 mm

200 mm

MOTLLE PHM00110

MOTLLE PHM0015

MOTLLE PHM00100

Mides: 285mm x 110mm x 170mm
Pes aproximat de la peça: 4,5 kg

Mides: 230mm x 100mm x 100mm
Pes aproximat de la peça: 1,5 kg

Mides: 285mm x 120mm x 125mm
Pes aproximat de la peça: 3,3 kg

285 mm

110 mm

230 mmmm
230

100 mm

285
125 mm

110 mm

170 mm

120 mm

MOTLLE PHM0013

MOTLLE PHM00184

MOTLLE PHM0019

Mides: 160mm x 110mm
Pes aproximat de la peça: 2 kg

Mides: 205mm x 150mm
Pes aproximat de la peça: 3 kg

Mides: 128mm x 95mm
Pes aproximat de la peça: 750 g

230 mm

100 mm

120 mm

205 mm

128 mm

150 mm

95 mm
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motlles

per a pastes
premsades

MOTLLE PHM0020

MOTLLE PHM00380

MOTLLE PHM0040

Mides: 113mm x 90mm
Pes aproximat de la peça: 600 g

Mides: 297mm x 120mm
Pes aproximat de la peça: 7KG

Mides: 210mm x 150mm
Pes aproximat de la peça: 3,2 kg

112 mm

210 mm

297 mm

90 mm

150 mm

120 mm

MOTLLE PHM00420

MOTLLE PHM00421

MOTLLE PHM0044

Mides: 210mm x 90mm
Pes aproximat de la peça: 3 kg

Mides: 200mm x 80mm
Pes aproximat de la peça: 2,5 kg

Mides: 185mm x 123mm
Pes aproximat de la peça: 2 kg

210 mm

185 mm

200 mm

90 mm

123 mm

80 mm

MOTLLE PHM0049

MOTLLE PHM0050

MOTLLE PHM0051

Mides: 138mm x 95mm
Pes aproximat de la peça: 1 kg

Mides: 128mm x 95mm
Pes aproximat de la peça: 850 g

Mides: 107mm x 77mm
Pes aproximat de la peça: 500 g

128 mm

138 mm

95 mm

107 mm

95 mm

77 mm
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motlles

per a pastes
premsades

MOTLLE PHM0052

MOTLLE PHM00 171

MOTLLE PHM0070

Mides: 95mm x 60mm
Pes aproximat de la peça: 350 g

Mides: 160mm x 110mm
Pes aproximat de la peça: 2 kg

Mides: 145mm x 100mm
Pes aproximat de la peça: 1 kg

95 mm

160 mm

145 mm

110 mm

60 mm

100 mm

MOTLLE PHM0071

MOTLLE PHM0072

MOTLLE PHM0099

Mides: 128mm x 68mm
Pes aproximat de la peça: 500 g

Mides: 230mm x 100mm x 130mm
Pes aproximat de la peça: 350 g

Mides: 120mm x 120mm x 100mm
Pes aproximat de la peça: 1 kg

128 mm

112 mm

130 mm

60 mm

68 mm

110 mm

MOTLLE PHMA070

MOTLLE PHM1040

MOTLLE PHM0 1080

Mides: 145mm x 100mm
Pes aproximat de la peça: 1,2 kg

Mides: 90mm x 106mm
Pes aproximat de la peça: 750 g

Mides: 260mm x 150mm
Pes aproximat de la peça: 5 kg

90 mm

145 mm

100 mm

260 mm

106 mm

150 mm
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accessoris producció
PULVERITZADOR AMPOLLA
Polvoritzador de gran abast, sense
degoteig. No hi ha fuites quan el
ﬁltre es troba obert.

Capacitat: 750 ml
Material: polietilè

FILTRE LLET 200

TELA FORMATGES
Tela de cotó per al desuerat/escorregut del xerigot en el procés
d'emmotlat i premsat de formatges.
Diverses mides. Color cru.

Mida individuals: 40x40 cm/
50x50 cm / 65x65 cm
Mida Bobina: 100m x 1m

FILTRE LLET 320X58

Filtre de llet extremadament sòlid
per a la munyida en pot.
Disc de ﬁbra individual.

Filtre de llet per a ﬁltració extremadament sòlida

Quantitat: Caixa de 200 peces
Mida: Ø 200 mm

Mida: 320 x 58 mm
Format: caixa de 250 unitats

CANYA PRESENTACIÓ

REIXA FILS INOX

Rodet de palla de plàstic utilitzat
per a l’escorregut, oreig, aﬁnat i
venda de formatges.

Suport reixat de ﬁls d’acer inoxidable. Compost de 4 peus de 120/100
mm.
Apilables entre elles.

Mida: 33 cm amplada / 1 m lineal
Material: Plàstic
Diferents colors

Mida: 630 x 510 mm
25, 38 o 45 ﬁls
Material: Acer inoxidable

IDENTIFICADORS

MALLA PRESENTACIÓ

Plaques plàstiques, per a identiﬁcació de lots, dates, unitats, etc... de
producció.

Malla plàstica amb forat quadriculat
de 2,8 x 2,8 mm per a l’emmotllat,
escorregut, oreig i aﬁnat de
formatges.

Colors: rosa, blau, blanc, groc,
taronja i verd
Material: PVC

MALLA PRESENTACIÓ 510X613

Mida: 50 cm amplada / 1 m lineal
Material: Polipropilè

MALLA PRESENTACIÓ 1M

Malla plàstica blava d’alta qualitat.
Utilitzada per a l’emmotllat,
escorregut, oreig i aﬁnat de
formatges.

Malla plàstica amb forat
quadriculat de 1,9 x 1,9 mm per a
l’emmotllat, escorregut, oreig i
aﬁnat de formatges.

Mida: 630 x 510 mm / Oriﬁcis Ø 2,6
Material: Plàstic

Mida: 1 m d’amplada / 1 m lineal
Material: Plàstic
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accessoris producció
FIL RECANVI PER LIRA

LIRA TALLA FORM INOX

Fil de recanvi de lira de 17 cm en
bosses de 10 ﬁls.

Lira d'acer inoxidable per tallar
formatges. Ideal per al tall de
formatges de pasta tova.

Mida: 17 cm
Material: Acer inoxidable

Mida: 17 cm
Material: Acer inoxidable

FIL INOX TALLAR 60CM

BOBINA DE FIL LIRA

Filferro d'acer inoxidable, mànec de
plàstic, per el tall de formatges.

Bobina de ﬁl de recanvi per lira
d’acer inoxidable de 20 m.

Material: Acer i plàstic
Mida: 60 cm

Mida: 20 m
Material: Acer inoxidable

REMENADOR INOX 120

REMENADOR INOX 200

Remenador perforat d'acer
inoxidable amb mànec.
Per a remenat de la llet de manera
uniforme.

Remenador perforat d'acer
inoxidable amb mànec.
Per al remenat de la llet de manera
uniforme.

Mida: 120 x 615 mm
Pes: 460 gr
Material: Acer inoxidable

Mida: 200 x 615 mm
Pes: 460 gr
Material: Acer inoxidable

PALA O,40
Pala de quallar, salar, etc. de
polipropilè.
Resistent, lleugera i sense arestes
per a facilitar la netejar.

Capacitat: 0,40 L
Material: Plàstic

SONDA FORMATGES 125

SONDA FORMATGES 105
Sonda d’acer inoxidable per a
sondeig i anàlisi de formatges.

Mida: Longitud: 105 mm
Diàmetre: 7 / 11 mm
Material: Acer inoxidable

ESCUMADERA

Sonda d’acer inoxidable per a
sondeig i anàlisi de formatges.

Escumadera de malla ﬁna de gran
resistència.

Mida: Longitud: 125 mm
Diàmetre: 9 / 15 mm
Material: Acer inoxidable

Mida: Ø 20 cm / 61 cm
Material: Acer inoxidable

/20

accessoris producció
CULLEROT

BATADOR

Cullerot d’acer inoxidable d’una sola
peça, d’alta qualitat.

Batidor manual d’acer inoxidable, té
una longitud de 50 cm.

Mida: Ø 16 cm / 43 cm
Material: Acer inoxidable

Mida: 50 cm
Material: Acer inoxidable

COLADOR 22cm

COLADOR 25cm

Colador de bola reforçat amb àcer
inoxidable. El colador té un diàmetre
de 22 cm i el mànec de 49 cm.

Colador de bola reforçat amb acer
inoxidable. El colador té un diàmetre
de 25 cm i el mànec de 55 cm.

Mida: Ø 22 cm / 49 cm
Material: Acer inoxidable

Mida: Ø 25 cm / 55 cm
Material: Acer inoxidable

PALA
Pala d’acer inoxidable per a agitació
i remenat.

Mida: 120 cm
Material: Acer inoxidable
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aparells de medició
pH
TIRES PLÀSTIC pH 0-14

CAIXA TIRES pH 4-8

Indicadors en cada tira que
s’acoloreixen segons el valor de pH
mesurat. El valor del pH es llegeix
comparant el resultat amb una
escala de colors de 0-14 pH.

Diferents indicadors en cada tira
que s’acoloreixen segons sigui el
valor de pH mesurat. El valor del pH
es llegeix comparant el resultat amb
una escala de colors de 4-8 pH.

Format: 100 unitats

Format: 200 unitats

CAIXA TIRES pH 1-14

MESURADOR pH KIT 8100

Diferents indicadors en cada tira
que s’acoloreixen segons sigui el
valor de pH mesurat. El valor del pH
es llegeix comparant el resultat amb
una escala de colors de 1-14 pH.

Displays de pH i temperatura,
sensor de temperatura integrat en
l'elèctrode, compensació automàtica de temperatura completa amb
sensor de pH i sonda de temperatura.

Format: 200 unitats

MULTIPARAMÈTRIC
PORTÀTIL EDGE
Opció de mesurar Oxigen Dissolt /
Conductivitat i pH amb només
canviar la sonda. El tipus de sensor
es reconeix automàticament.
Sensors intel·ligents, incorporen un
microxip intern.

Temperatura: de 0 a 60 ºC
pH: 0 a 14,00
Precisió: ±0’05

MESURADOR pH IMPERMEABLE
Mesurador professional i impermeable que mesura amb precisió el pH,
l'ORP i la temperatura. Amb
funcions de diagnòstic incorporades per als mesuraments més
precisos i ambregistre perquè mai
es perdi un mesurament.

MESURADOR pH KIT 8100 PLUS

MESURADOR DE pH

Kit de mesuradors de pH i temperatura 8100 Plus. Una caixa impermeable robusta proporciona una
protecció IP66 / 67, compensació de
temperatura manual / automàtica i
calibració de pH.

Amb elèctrode FC214D amb cos de
titani per a aplicacions industrials i
per a altes temperatures.
Unió de ﬁbra microporosa renovable, es renova la unió tirant lleument
de la ﬁbra.

Temperatura: de - 39’9 - 149’9 ºC
pH: -2 a 16,00
Precisió: ±0’05

MESURADOR pH PORTÀTIL ETI
Mesurador de pH digital portàtil per
a líquids "Water resistant".
Funció de retenció de lectura i
d’autoapagada. Calibració automàtica amb buffer pH 7.
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aparells de medició
kits de detecció d’antibiòtics
DELVOTEST SP100

TWINSENSOR

Test ràpid per detecció d'antibiòtics
en llet.
Mesura els nivells tant de ˜ lactàmics
com de tetraciclines.
Els resultats del test estan disponibles
en 5 minuts.
No necessita incubació.

És un assaig en format de tira
ràpida per a la detecció de beta
lactàmics i tetraciclines en una sola
operació. Tots els residus es
detecten en els límits màxims de
residus de la UE. Necessita
incubació.

Número de proves: 100 deteccions

Unitats: 96u

PROQUITEST R967
Test ràpid per detecció d'antibiòtics
en llet, totalment innovador.
Mesura els nivells tant de ˜
lactàmics, com de tetraciclines.
Els resultats del test estan disponibles en 5 minuts.
No necessita incubació.
Número de proves: 96 deteccions

higròmetre

acidesa
ACIDIMETRE DORNCIK
Per analitzar l’acidesa en ºD.
Fabricat de polipropilè i plàstic.
Proveta de vidre amb banda
d'esmalt, gravat indeleble.

HIGRÒMETRE
Higròmetre que indica la temperatura i la higrometria dels locals.

Capacitat: 500 ml

densímetre

fosfatassa alcalina
DENSÍMETRE

TIRES PHOSPHATESMO

Graduat en graus de gravetat
especíﬁca 20 / 20 ° C.
Ajustat per al seu ús en 20°C i una
tensió superﬁcial de 45 mn / m.
Calibrat per llegir a la superfície
horitzontal del líquid.

Anàlisi de fosfatasa alcalina en llet,
paper d'assaig qualitatiu 10x95 mm,
test ràpid per a control de pasteurització de llet crua.

Format: 100 - 1120 / 230 - 305 mm

Format: 50 tires de detecció
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aparells de medició
temperatura
TERMÒMETRE LÍQUID
D’ALCOHOL
Termòmetre de líquid. Conté alcohol
i una funda de plàstic. Graduació de
-10 a+110 ºC.
Un termòmetre dissenyat per a
líquids alimentaris.

TERMÒMETRE AMB SONDA
Termòmetre amb pantalla de
lectura fàcil.
Funcions de memòria max / min,
retenció de visualització, sonda de
penetració desmuntable.

DATALOGGER LOG TAG

BASE USB LOG TAG

Incorpora un sensor de temperatura
extern i situat en una ranura de la
carcassa. Aquest disseny protegeix al
sensor de danys; oferint a la vegada,
un temps de reacció més ràpid,
vinculat a sensors de temperatura
remots.

Es connecta a la interfície USB del
seu ordinador. Garanteix un
rendiment còmode i summament
ràpid durant la lectura de diversos
registradors de dades. En menys de
5 segons és possible consultar el
contingut.

TERMÒMETRE PENETRACIÓ

TERMÒMETRE DE PUNXÓ

Termòmetre de butxaca amb sonda
ﬁxa de penetració d'acer inoxidable,
amb funció de veriﬁcació automàtica de Temperatura CALCHECK.

Termòmetre de punxó amb funció
de memòria max / min.
Amb tapa de silicona.

TERMÒMETRE PISTOLA
INFRAROIG
Compacte, lleuger i fàcil d'utilitzar.
Alineació punt làser. Relació de
l'objectiu de 12: 1. Temperatura de -50
a 330ºC. De 0 a 14,00 pH.

TERMÒMETRE DE PRECISIÓ
Ofereixen una alta resolució i
precisió en la presa de temperatures.
Disposa de resolució de 0.01ºC en el
rang de -199.9 a + 199.9ºC i una
precisió de ± 0.05ºC.

TERMÒMETRE LCD
REFRIGERADOR
Funció d'estalvi d'energia de la
bateria.
IP65 Resistent a l'aigua, pantalla
digital fàcil de llegir.

TERMÒMETRE DIGITAL
NEVERA ETI
Funció de memòria max / min,
alarma sonora programable,
registra les temperatures max / min.
Sonda remota.
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aparells de medició
balances
BÀSCULA RZ15

BÀSCULA PRECISIÓ FC5000

Inclou indicador acústic i visual, 4
nivells de funció auto-hold, 4 nivells
de ﬁltre per pesar animals, acumulació de pesades, tara automàtica i
memorització de l'última pesada.

Balança per a laboratori. Sensor de
càrrega d'alumini d'alta precisió.
Teclat de fàcil ús. Plat d'acer
inoxidable de 95 mm x 160 mm.

Pes: 15 kg

Pes: 5 Kg

BÀSCULA SPX1000D

BÀSCULA Z3TF

Rang de tara: 100%.
Funció compte-peces, estructura
fabricada únicament en ABS i plat
d'acer inoxidable.

Indicador electrònic en diferents
posicions, teclat bloquejable per
evitar modiﬁcació de funcions,
manté visualitzada l'última pesada,
funció data, hora i número de tiquet.

Format: 1 Kg

Formats: 6 kg / 60 kg

BÀSCULA SPX3000

BÀSCULA KR3

Balança construïda completament
en ABS. Plat d'acer inoxidable,
dispaly LED amb il·luminació
interna.
Rang de tara al 100%.

4 nivells d'auto-hold per pesar
objectes de grans dimensions,
funció de comprovació, classiﬁcació per pes, memòria de 20 tares
numèriques, memòria de 100
productes per compte-peces.

Pes: 3 Kg

Pes: 30 Kg

BÀSCULA ZMISSIL F1-30

BÀSCULA GX-15

Plataforma amb plat i columna
d'acer inoxidable, memòria de 20
tares numèriques, memorització de
l'última pesada i connexió opcional
per impressora i PC. 450 x 350 mm.

Filtre electrònic per pesades
inestables, bateria interna
recarregable i xarxa 220V. Protegida contra sobrecàrregues.

Pes: 30 Kg

Pes: 15 Kg
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aparells de medició
clor

refractòmetre
MESURADOR CLOR
LLIURE DIGITAL HI701

REFRECTÒMETRE
Mesurador digital de sucre
expressat en graus brix. Amb només
2 botons i amb un temps de
resposta de 1,5 segons, mesura amb
precisió el contingut de sucre i
temperatura d'aliments.

Mesurador de clor lliure de butxaca,
és un colorímetre digital per
realitzar test de clor en líquids.
Es subministra complet, amb
cubetes amb tapa, bateria,
instruccions i guia ràpida d'ús.

paracètic

conductivitat
TEST PARACÈTIC

CONDUCTÍMETRE

Mesurador de peracètic amb tires,
instantànies. Simple i pràctic.

Mesurador de Conductivitat, TDS i
temperatura, impermeable, amb
elèctrode reemplaçable i compensació automàtica de temperatura.

Pack de 100 tires.

control d’higiene

clor

LLUMINÒMETRE SYSTEM
SURE PLUS

MESURADOR IMP
OXIGEN DISSOLT

És un sistema de monitorització que
empra un únic instrument per
analitzar, emmagatzemar i reportar
dades de múltiples indicadors de
qualitat. Emprant tecnologies
d'última generació.
Detecció de microbis en H2O i
superﬁcies.

Unitats seleccionables entre mg /
Lo% de saturació. Compensació de la
salinitat, ﬁxada per l'usuari.
Compensació automàtica de la
pressió mitjançant baròmetre
integrat.
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recanvis i subministres

per a
medició

ELÈCTRODE PH LÍQUIDS

ELÈCTRODE PH SEMISÒLID

Ideal per a la mesura de pH de
medis líquids, per a processos
d'alimentació, aplicacions
agrícoles i de laboratori.
Temperatura de funcionament
entre 0 i 60 ºC.
Ø12 x 120 mm.

Sonda elèctrode d'acidesa. Tipus
penetració per a mesures de pH i
ús especíﬁc en aliments com
formatge, carn, embotit, peix,
etc.
Amb connector BNC estàndard
per conectar en mesuradors
portàtils de pH.

ELÈCTRODE PH
CONECTOR BNC 1M
Punta esfèrica, indicat per a usos
generals, Cos PEI, Electrolit gel.
Ceràmica simple 15-20 ml / h.
Es subministra en una caixa
juntament amb una caputxa
protectora de l'elèctrode.

ELÈCTRODE PH
SEMISÒLIDS
Elèctrode de pH ideal per a
indústria alimentària amb
punta de vidre cònica,
especialment indicat per a
productes lactis, iogurt,
formatge i altres aliments
semisòlids.

SONDA PER TERMÒMETRE
222-053

SONDA TEMPERATURA
PER PHMETRE 860-810

Sonda líquida PT100 1/10 DIN
per a termòmetre Precision
Plus. Mesurament d’alta precisió
adequat, sonda de temperatura
entre -200 i 200 ºC.

Sonda de penetració de
termistor de pH per al
mesurador de pH i temperatura 8100 Plus - 170-100
Sonda de recanvi per a kit de
pH 8100 Plus. Temps de
resposta inferior a 4 segons.

SENSOR DE TEMPERATURA

ULTRASNAP I AQUASNAP

Sensor de temperatura Pt1000
sense i amb coberta de vidre i
suports de ﬁxació per al sensor de
temperatura.

Ultrasnap és un test fàcil
d'utilitzar que permet determinar la presència d'ATP en
superfícies i està dissenyat per
funcionar amb els luminòmetres d’Hygiena.

REACTIU CLOR LLIURE LIQ.

REACTIU CLOR LLIURE
POLS

Ampolles de reactiu líquid de
clor Lliure per a ús en Checker
HANNA HI701. Per realitzar 300
test de clor lliure. Reactiu A i B.

Format: 3pcs. x 3pcs de 20 m

Sobres de reactiu en format
pols de clor Lliure per a ús en
Checker HANNA HI701. Per
realitzar 100 tests de clor lliure.

Format: 100 sobres de 0.12 gr

/27

recanvis i subministres
SOLUCIÓ TAMPÓ PH 7

per a
medició

SOLUCIÓ TAMPÓ PH4.01

Solució estandarditzada a
7.01 µS/cm per a calibració de
phimetres.

Solució estandarditzada a
4.01 µS/cm per a calibració de
phimetres.

Format: 230 / 500ml

Format: 500 ml

SOLUCIÓ CALIBRACIÓ

SOLUCIÓ
EMMAGATZEMATGE

Solució estàndard de conductivitat de 84μS / cm que es
preparen utilitzant una solució
de clorur de potassi traçable a
NIST.

Solució d'emmagatzematge
d'elèctrodes que s'utilitza per
garantir el rendiment òptim
dels elèctrodes de pH i ORP.

Format: 230 ml

Format: 500 ml

SOLUCIÓ TAMPÓ PH10
Solució estandarditzada a
10.0 µS/cm per a calibració de
phimetres.

SOLUCIÓ NETEJA
ELÈCTRODES
És una solució de neteja
altament efectiva especialment
formulada per a usar-se amb
elèctrodes de pH recoberts
amb dipòsits de formatge.

Format: 230 / 500 ml

SOLUCIÓ OXIGEN
Solució estandarditzada d'oxigen
0 de dos components. Per a
mesurament d'oxigen dissolt.

SOLUCIÓ NETEJA
Solució de neteja efectiva
disponible en sobres de 20 ml
fàcils d'usar. Eliminen les
impureses i els residus que
queden a les superfícies dels
elèctrodes quan es submergeixen en les mostres.
Format: 25 sobres de 20 ml
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material de laboratori
VAS PRECIPITATS

GERRA MESURADORA

Graduat i amb bec. Fabricat en vidre
borosilicat LBG 3.3. D'acord amb DIN
12331.

Gerra mesuradora d’acer inoxidable
per mesura de líquids.

Format: 50/250 ml
Material: Vidre

Format: 1L / 2L
Material: Acer inoxidable

ERLENMEYER BOCA ESTRETA

ERLENMEYER BOCA AMPLE

Amb vora i graduació. Fabricat en
vidre borosilicat 3.3 de qualitat
superior. D'acord amb DIN 12380,
ISO 1773.

Amb vora i graduació. Fabricat en
vidre borosilicat LBG 3.3. D'acord
amb DIN 12380, ISO 1773.

Formats: 250ml / 500ml / 1L / 2L / 5L
Material: Vidre borosilicat

Formats: 500ml / 1L
Material: Vidre borosilicat

PROBETA DE VIDRE/
PROBETA POLIPROPILÈ
Imprès en cada proveta segons DIN
12600.
Calibrada per contenir (TC, In).

Formats: 100ml / 250ml / 500ml
Material: Vidre borosilicat /
Prolipropilè

AGITADOR MAGNÈTIC
DIGITAL AMB CALEFACCIÓ

PIPETA GRADUADA VIDRE/
PIPETA PASTEUR
Pipeta graduada terminal amb
banda de color (norma ISO 1769),
dissenyada segons ISO 835.
Calibrada per abocament (TD, Ex).
Graduació normal (zero a dalt).
Formats: 7ml / 10ml
Material: Vidre / Plàstic

AGITADOR MAGNÈTIC
REGULACIÓ DIGITAL

Xassís fabricat amb material ignífug,
resistent a àcids i alcalins febles.
Temperatura regulable ﬁns a 280ºC.
Placa calefactora ceràmica i pantalla
que mostra temperatura i velocitat.

Velocitat regulable entre 0 i 200
rpm. Diàmetre orbital de 20 mm.
Capacitat de càrrega de 3 kg.
L'equip inclou una plataforma
antilliscant SHKB-A01-001.

Mides: 260 x 150 x 80 mm

Mides: 260 x 150 x 80 mm

AGITADOR MAGNÈTIC SENSE
CALEFACCIÓ

AGITADOR MECÀNIC ORBITAL
BÀSIC LBX ORB-B

Velocitat regulable entre 0 i 1500
rpm. Capacitat: 3 L. Fabricat amb
material ignífug, resistent a àcids i
alcalins febles. Per gots i varetes
magnètiques de 30 mm ﬁns a 50
mm.

Velocitat regulable entre 100 i 1500
rpm. Capacitat: 3 L. Xassís fabricat
amb material ignífug, resistent a
àcids i alcalins febles. Pantalla que
mostra la velocitat programada.

Mides: 260 x 150 x 80 mm

Mides: 270 x 330 x 110 mm
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FRASCÓ GRADUAT ROSCA
Fabricat en vidre borosilicat 3.3.
Totalment autoclavable a 140 ºC.
Rosca GL 45 (excepte 50 ml), segons
ISO 4796. Inclou anell antidegoteig i
tap de polipropilè blau.

CUBELL INOX
Cubell amb mànec de transport.
Poliment dins i fora, ideal per al
contacte amb aliments.
Amb graduació.

Capacitat: 12,3 L

GERRA GRADUADA
Amb graduació en relleu.
Autoclavable ﬁns a 121 ºC.

PERA DE GOMA
PER PIPETES
De goma natural color vermell.
Amb tres vàlvules per succió,
buidatge i expulsió d'aire.

Formats: 2L / 3L / 5L

VARILLA MAGNÈTICA

ESCORREDOR DE
LABORATORI

Totalment encapsulat amb PTFE de
gran qualitat. Agitador de propòsit
general per a una àmplia varietat
d’aplicacions.

D'acer folrat de PVC. Pot usar-se
penjat o de sobretaula. Inclou
safata per recollir l'aigua.

Mides: 33 x 6mm
Format: 5u

Mides: 360 x 130mm

MESURADOR DE LÍQUIDS
Tassa de mesura amb graduacions,
semitransparent.

Format: 500ml / 1L

SUPORT DE FIXACIÓ
PER A SENSOR
Suport de ﬁxació per a sensor de
temperatura.

Material: Acer inoxidable

POT CONTAGOTES
Ampolla de polietilè amb tapa.

Format: 125 ml

/30

equips de neteja

EQUIP D’ESCUMA SENZILL
S'utilitza normalment per netejar o
desinfectar sòls, parets o superfícies en
què es necessita la formació d'escuma.
- Funciona sense aire, ni electricitat
(directament a la xarxa d'aigua).
- S'adapta perfectament a detergents
alcalins i àcids.

CANÓ D’ESCUMA (NETEJADORA)
Canó per acoblar a les hidronetejadores,
que permet obtenir una escuma de
qualitat sense necessitat d'injectar aire
comprimit.

Equip especialment dissenyat per a
treballar en condicions en què es
disposi única o preferentment d'aire
comprimit.

- Concentració regulable per obtenir la
major qualitat d'escuma.

- Diferents mides: 24 o 50 L.

- Pressió màxima admesa de 200 bars.

- Llarg de mànega: 12,5 m.

- S'acobla directament sobre les pistoles
d'alta pressió, per al que hi ha diferents
tipus de connectors.

Opcions
010: Pot 1 L + pistola
015: Pot 1 L + pistola + llança aclarit
HYE020: Equip complet amb pot 1 L i
mànega de 12,5 m
025: Pot 2,8 L + pistola

Opcions
310: Canó d'escuma
320: Acoblament canó d'escuma
325: Acoblament tipus baioneta (model
Karcher)
330: Filtre malla premsat inox (10 un.)
335: Pistola per a alta pressió HH bola
ceràmica

- Es pot subministrar amb o sense
mànega i llança.

EQUIP PORTÀTIL D’ESCUMA

- Gran control del consum de
detergent i / o desinfectant.
-No se subministra la mànega d'aire.
Opcions
340: Vaporitzador d’escuma polit 24 L
+ 3 m de mànega
350: Vaporitzador d’escuma polit 50 L
+ 10 m de mànega
360: Acoblament ràpid per a mànega
d'aire
362: Vaporitzador d’escuma en
Polipropilè de 90 L
368: Vaporitzador d’escuma en
Polipropilè de 38 L

CENTRAL D’ESCUMA
BAIXA PRESSIÓ
S'utilitzen normalment per netejar o
desinfectar sòls, parets i superfícies en
les quals es necessita la formació
d'escuma.
- Disposa de reductor per la pressió
d'aigua i per la pressió d'aire.
- Es pot subministrar amb o sense
aclarit.
- S'adapta perfectament a detergents
alcalins i àcids.
-Es subministra amb mànega de 15-20 m
llança i enrotllador de mànega.
Opcions
060: Central mini escuma amb aclarit,
15 m de mànega
080: Central mini escuma amb aclarit,
20 m de mànega
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detergents i desinfectants
detergents alcalins
DEPTAL CSM SUPER

DEPTAL B
Detergent-desinfectant alcalí
clorat. Oxidant de matèries
orgàniques. Impedeix les
incrustacions.
Conté inhibidors de la corrosió.

Detergent alcalí clorat,
desgreixant i desinfectant. Conté
clor actiu. Molt escumant i
oxidant. Impedeix les incrustacions. És poc corrosiu sobre els
metalls lleugers i acolorits ja que
conté inhibidors de la corrosió.

Format: Bidó de 27kg

Format: Bidó de 26kg

DEPTAL EL

DEPTAL D
Detergent alcalí i desgreixant.
Impedeix les incrustacions
Molt poc corrosiu per a metalls
tous.
No escumant.

Neteja i desinfecció dels circuits
tèrmics i circuits no tèrmics en fase
única. Impedeix les incrustacions.
No escumant. Molt segrestant.
Humectant. Mesurable per
conductivitat.

Format: Bidó de 24kg

Format: Bidó de 28kg

DEPTAL TC

DEPTAL MCL

Desincrustant i humectatnt.
Impedeix les incrustacions
No escumant i molt segrestant.
Mesurable per conductivitat.

Detergent alcalí clorat. Desgreixant i
desinfectant: bactericida i fungicida.
Molt escumant, mullant i oxidant.
Impedeix les incrustacions.

Format: Bidó de 33kg

Format: Bidó de 26kg

DEPTAL MP

WS

DEPTAL WS

Desgreixant. Impedeix les
incrustacions.
No escumant i molt segrestant,
També és anti-calç i humectant.
Mesurable per conductivitat

Detergent alcalí sense clor.
No escumant i mullant.
Impedeix les incrustacions.
per netejar equips de processament
en calent.

Format: Bidó de 28kg

Format: Bidó de 33kg

DEPTAL SMP

W-POWER CL

Detergent desinfectant,
complexant i anti-calç.
Valor complexant a l'1%: 30 ° F
No escumant.

Detergent alcalí-clorat.
Oxidant de matèries orgàniques.
Anticalç.

Format: Bidó de 27kg

Format: Garrafa de 6kg
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DEPTAL AS

W-POWER
Detergent no escumant.
Valor complexant a 10 g / L: 33ºf
Complexant i antitosca.
No barrejar amb un àcid.
Ideal per a màquines de rentat.

Detergent desinfectant, bactericida i
levuricida compatible amb la
majoría de materials.
Eﬁcaç ﬁns i tot en aigües molt
dures. Aplicar amb canó d'escuma,
polvorització o per remull.

Format: Garrafa de 6kg

Format: Bidó de 23kg

ACTIFLOOR
Detergent ultrapotent per a
terres.
Fort poder desengreixant.
Limita els dipòsits minerals.

detergents àcids

Format: Bidó de 25kg

DEPTACID SM

DEPTACID ONE

Detergent àcid, desincrustant i
molt escumant.
Incorpora una molècula
higienitzant: Diamino propil
laurilamina.

Detergent àcid, desincrustant, no
escumant i desinfectant.
Mesurable per conductivitat.

Format: Bidó de 27kg

Format: Bidó de 25kg

DEPTACID ECM

DEPTACID AMS
Detergent desincrustant,
antiescumant, mullant i
emulsionant.
Sense fòsfor ni nitrogen.

Format: Bidó de 24kg

DEPTACID KCH

ECM

Detergent àcid, desincrustant,
mullant, emulsionant i molt
espumant. Lliure de fòsfor.

Format: Bidó de 27kg

DEPTACID NT

Detergent àcid, desincrustant,
emulsionant i no espumant.
Lliure de fòsfor.
Adequat pels motlles de
formatges.

Detergent àcid, desincrustant
(inclòs l’oxalat càlcic) i no escumant.
Mesurable per conductivitat.

Format: Bidó de 27kg

Format: Bidó de 28kg
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detergents neutres
DEPTA DMD

DEPTA HW

Neteja i higienització en la
indústria agroalimentària.
Desinfectant, higienitzant,
mullant, desgreixant iescumant.

Neteja manual a la indústria
agroalimentària. Detergent neutre.
Mullant, desgreixant, emulsionant i
escumant.

Format: Bidó de 22kg

Format: Bidó de 22kg

UNIVERSAL CLEAN SPRAY

B-CLEANER

Desgreixant superpotent,
llevataques i multiusos.
Amb base de dissolvent.
Eﬁcaç sobre les coles, les resines i
les etiquetes.

Detergent anticalç, mullant,
emulsionant i antiescumant.
Exempt de fòsfor i nitrogen.

Format: Esprai de 750gr

Format: Esprai de 0,75kg

detergents enzimàtcs
ADZZYM CIP 0,27KG

DETZYM CIP 5,75KG

Còctel enzimàtic destinat a
trencar les cadenes polisacàrides
responsables de l'adhesió del
bioﬁlm. S'empra com a complement del DETZYM CIP CT.

Permet trencar les cadenes de
polisacàrids responsables de
l'adhesió del bioﬁlm quan s'associa
a ADDZYM CIP CT. Prevé els
bloquejos en les canalitzacions
gràcies a la seva acció contínua
d’aigües avall.

Format: Ampolla de 0,70kg

Format: 5,75 kg

ENZYBREW 10

ENZYBREW L

Detergent enzimàtic.
Qualitat organolèptica garantida.
Higiene reforçada.
Supressió del risc de contaminacions: els enzims permeten una
millor desinfecció. Neteja en un
sol cicle.

Neteja profunda gràcies als enzims .
Elimina el risc de contaminació.
Producte no escumós i no corrosiu.
Qualitat organolèptica garantida del
producte acabat.

Format: 750 gr / 10 kg

Format: Garrafa de 10kg
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desinfectants
DISPARACÈTIC 5

DEPTAL 5

Desinfectant àcid, bactericada,
fungicida, i esporicida.
Poc corrosiu davant els acers
inoxidables en solució aquosa.

Desinfectant alcalí clorat per la
higienització de material en acer
inoxidable i matèries plàstiques,
neteja de circuits, cisternes de
recollida de llet, tancs etc...

Format: Bidó de 24kg

Format: Bidó de 26kg

WIPES CLASSIC

ULTRAD 80GR

200 tovalloletes higienitzants de
superfícies sense aclarit.
No corrosiu amb els acers
inoxidables, matèries plàstiques
i la majoria dels materials que es
troben a la indústria agroalimentària.

Tractament de desinfecció de les
superfícies per via aèria a la ﬁ de
la producció diària o setmanal, o
durant el buit sanitari.

Format: 200 unitats

Format: Llauna de 80gr

DEPTIL BFC

DEPTIL HDS

Desinfectant alcalí amfòter.
No corrosiu per als materials.
Mullant, poc escumant,
bactericida i levaduricida.

Desinfectant hidroalcohòlic.
No corrosiu per als acers
inoxidables, els materials plàstics i
la major part de materials trobats
en la indústria alimentària.

Format: Bidó de 22kg

Format: Bidó de 8kg

DEPTIL HDS PULVERITZADOR

DEPTIL POH

Desinfectant hidroalcohòlic.
Bactericida, levaduricida i
fungicida.
No corrosiu per als acers
inoxidables i els materials
plàstics.
No necessita aclarit.

Desinfectant hidroalcohòlic.
Bactericida, levaduricida i
fungicida.
No corrosiu per als acers inoxidables i els materials plàstics.
No necessita aclarit.

Format: Esprai de 0,75kg

Format: 25 kg
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detergents i desinfectants
higene personal
DOSSIFICADOR SABÓ

DUO TOUCH

Dosiﬁcador clàssic de sabó
líquid amb dipòsit per omplir.
Suport, tapa i polsador en ABS
blanc d'alta qualitat i resistència.
Fàcil manteniment i neteja.
Màxim rendiment i llarga
durada.

Sabó neutre higienitzant per a la
neteja de mans.

Format: 0,4kg

Format: Ampolla de 10kg

Tensioactius autoritzats per a pell
humana, emol·lients, suavitzants,
amines i excipients.

HYSAFE DESINFECTANT GEL
Gel hidroalchòlic.
Desinfecció higiènica de mans
per fricció sense esbandit
posterior.
No escumant.
Mesurable per conductivitat.

Format: Bidó de 28kg
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ACOBLAMENT AIXETA
MASCLE
Acoplament d'aixeta mascle amb
reductor 1/2".
Per aixeta de ½", ¾" i M22 mm.

Ref. 0700

ACOBLAMENT MÀNEGA 1/2

ACOBLAMENT 2 MÀNEGUES
Acoblament mascle / femella 1/2".
Per a la connexió de dues mànegues de 1/2".

Ref. 0705

ACOBLAMENT MANGUERA
1/2 ROSCA

Acoblament de mànegues de 1/2"
per a mànegues de 1/2" i acoblament ràpid 0700.

Acoblament ràpid de mànega
9324x, pistola d'aigua, 1/2"

Ref. 0701

Ref. 0712

PORTAUTENSILIS 6P
Un disseny únic que s’adapta a tots
els productes. 6 ganxos de
inoxidable de 470mm.

Ref. 0618
Mida: 470 mm
Material: Inox

PORTAUTENSILIS 1 P
Un disseny únic que s’adapta a tots
els productes.

Ref. 0616
Mida: 85 mm
Material: Inox

PORTAUTENSILIS 240

ACOBLAMENT MANGUERA
3/4
Acoblament de mànega 3/4.

Ref. 071352

PENJADOR 1 PROD 160
Modular i extensible combinant
clips de goma i ganxos. Fàcil de
desmuntar i netejar.

Ref. 1017
Mida: 160 mm
Material: Polipropilè

PENJADOR 4-6 PROD 396

Suport de paret en polipropilè amb
vora de goma. Capacitat per
sostenir 3 productes.

Modular i extensible combinant
clips de goma i ganxos. Fàcil de
desmuntar i netejar.

Ref. 0615
Mida: 240 mm
Material: Polipropilè

Mida: 395 mm
Material: Polipropilè

Ref. 1018
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CLIPS DE GOMA

MÀNEC ALUMINI 1500mm

4 clips de goma i 8 pins per a
suport de paret. Clip de goma per a
productes de Ø25-35 mm.

Mànec sòlid per a totes les eines
roscades. Aconsellat per a la neteja
de canonades i desaigües.

Ref. 1018
Mida: Per a Ø25-35 mm
Material: Goma

Ref. 2933
Mida: Per a Ø25 mm / 1050 mm
Material: Alumini

MÀNEC ULTRA HIGIÈNIC

MINI MÀNEC

Còmode d'usar, ﬁns i tot en
ambients freds. És més lleuger que
els mànecs de ﬁbra i és resistent als
productes químics.

Aquest mànec s'usa generalment
per a rascadors de superfícies grans
planes com ara taules...

Ref. 2962
Mida: Ø34 mm / 1500 mm
Material: Polipropilè, vidre reforçat

Ref. 2934
Mida: Per a Ø25 mm / 160 mm
Material: Polipropilè

MÀNEC ALUMINI 1025mm

MÀNEC ALUMINI 1300mm

Adequat per a la neteja on s'utilitzen
productes químics agressius.

Mànec d'alumini per a tot tipus
d'escombres i espàtules. També pot
acoblar-se a estris de neteja de
paret.

Ref. 29833
Mida: Ø31 mm / 1025 mm
Material: Alumini, polipropilè

Ref. 29353
Mida: Per a Ø31 mm / 1300 mm
Material: Alumini

MÀNEC FIBRA 1500mm

MÀNEC ALUMINI 1510mm

Les propietats del material asseguren que el mànec sigui còmode
d'usar, ﬁns i tot en ambients freds.
Resistent als productes químics.

Mànec d'alumini, Ø31 mm, 1510
mm. Per a tot tipus d'escombres i
espàtules. També pot acoblar-se a
estris de neteja de paret.

Ref. 29623
Mida: Per a Ø34 mm / 1500 mm
Material: Alumini

Ref. 29373
Mida: Per a Ø31 mm / 1510 mm
Material: Alumini

MÀNEC ALUMINI 650
Aquest model de 65 cm és
imprescindible per a tasques de
neteja que requereixin un mànec
més curt.

Ref. 2981
Mida: Ø31 mm/650 mm.
Material: Alumini, polipropilè

MÀNEC TELESCÒPIC AMB
PAS D’AIGUA I ACOBLAMENT
RÀPID
Aquest mànec extensible permet
adaptar-se a la mida desitjada.

Ref. 2973Q3
Mida: Ø32 mm / 1600 - 2780 mm
Material: Alumini
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MÀNEC TELESCÒPIC AMB
PAS D’AIGUA
Aquest mànec amb pas d’aigua
extensible pot usar-se per netejar
l'interior de dipòsits amb petits
punts d'entrada que siguin
profunds o alts.

Ref. 29735
Mida: Ø32 / 1615 - 2780 mm

ESCOMBRA DURA

ESCOMBRA ROBUSTA
Aquesta escombra està dissenyada
per a la neteja de sòls. S’utilitza per
escombrar les partícules grans.

Ref. 29203
Mida: 530 mm
Material: Polipropilè

RESPALL DE MÀ MIG

Aquesta escombra està dissenyada
per a la neteja de sòls. S’utilitza per
escombrar les partícules grans.

Raspall per a fregar, ideal per a la
neteja diària. Té un oriﬁci per
penjar-lo. Adequat per rentar els
mobles. Pot rentar-se a la
rentavaixelles.

Ref. 29203
Mida: 300 mm
Material: Polipropilè

Ref. 35873
Mida: 165 mm
Material: Polipropilè, polièster

ESCOMBRA 310mm

RASPALL M.LLARG 260

Disseny en coll recte per a la
recollida de partícules petites
d'entre màquines, equips i sota les
taules. S'usa abans del fregat.

Aquest petit i lleuger raspall
incorpora un capçal ample i un
mànec angular ergonòmic.

Ref. 31663
Mida: 310 X 60 mm
Material: Polipropilè, poliester, acer

Ref. 30883
Mida: 260 mm
Material: Polièster, polipropilè

ESCOMBRA DURA 410mm

ESCOMBRA SUAU 410 mm

Es compon de dos tipus de raspalls.
Unes dures frontal que permeten
desprendre la brutícia, i unes suaus
que són per a partícules ﬁnes.

Aquesta escombra suau és
adequada per els ambients secs.
S’utilitza per pols i coses seques.

Ref. 31743
Mida: 90 x 410 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

Ref. 31793
Mida: 65 x 410 mm
Material: Alumini

ESCOMBRA SUAU 610 mm
Es compon de dos tipus de respalls.
Unes dures frontals que permeten
desprendre la brutícia, i unes suaus
que són per a la partícules més
ﬁnes.

Ref. 31943
Mida: 70x 610 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

RASCADOR NYLON
Per rascar i desprendre la brutícia
incrustada i persistent en sòls
recoberts d'epoxi. Redueix el risc de
ratllat en superfícies delicades.

Ref. 29125
Mida: 270 mm
Material: Nylon
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RASCADOR FLEXIBLE
És ideal per buidar contenidors,
raspar els residus de les superfícies.
La mida i forma permet un accés
fàcil.

Ref. 40513
Mida: 165 mm
Material: Polipropilè

ESPÀTULA 75 mm

RASCADOR FLEXIBLE
METALL DETECTABLE
És ideal per buidar contenidors i
raspar els residus d'una varietat de
superfícies. La mida i forma permet
un accés fàcil.

Ref. 405199
Mida: 165 mm
Material: Alumini

ESPÀTULA 102 mm

Aquesta espàtula estreta permet
accedir a espais petits. Adequada
per desprendre la brutícia
persistent.

Aquesta espàtula estreta permet
accedir a espais petits. Adequada
per desprendre la brutícia
persistent. Està aﬁlada pels costats.

Ref. 40603
Mida: 75 mm
Material: Polipropilè

Ref. 40613
Mida: 102 mm
Material: Polipropilè

RASPALL FREGAR DUR 200 mm

RASPALL MA DUR 240 mm

Fibres dures inclinades per facilitar
el raspallat. En un costat de
l'escombreta, les ﬁbres són més
dures per facilitar la neteja.

Aquest raspall multiusos incorpora
raspalls amb un angle molt
pronunciat que permeten arribar
als racons.

Ref. 38903
Mida: 200 mm
Material: Polipropilè

Ref. 38923
Mida: 240 mm
Material: Polièster, polipropilè

RASPALL DE MAR DUR
Excel·lent per netejar dipòsits en
forma de caixa, ja que els respalls
angulars permeten arribar als
racons.

Ref. 38853
Mida: Ø110 mm
Material: Polipropilè

RASPALL POLS MIG
Es tracta d’un raspall per pols, amb
un mànec llis amb un disseny
ergonòmic. Els pèls de força mitjana
eliminen partícules de mida mitjana
o humida.

Ref. 45893
Mida: 330 mm
Material: Polipropilè i polièster

RASPALL POLS SUAU

RASPALL MÀ PETIT DUR

Raspall per a pols amb mànec llis de
disseny ergonòmic. Els seus ﬁls
suaus han estat dissenyats per
raspallar partícules seques i ﬁnes.

Raspall d'ungles de grans dimensions que facilita una neteja eﬁcaç
de les ungles. Fines per accedir a la
zona de sota les ungles.

Ref. 45873
Mida: 330 mm
Material: Polipropilè i polièster

Ref. 64403
Mida: 130 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer
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RASPALL DE MA SUAU 330 mm

RASPALL DE MA DUR 330 mm

Raspall de mà suau, adequat per
netejar taules i altres equips. L’aigua
es manté en el raspall i això
assegura un bon efecte de rentat.

Convenient per fregar taules i
màquines. L'angle del respall ajuda
a arribar als racons.

Ref. 41673
Mida: 330 mm
Material: Polipropilè i polièster

Ref. 41693
Mida: 330 mm
Material: Polipropilè i polièster

RASPALL LLARG MIG 415 mm

RASPALL LLARG MIG 415 mm DUR

El mànec llarg permet que
l'operador arribi a l'interior de les
zones inaccessibles. Les seves ﬁbres
semidures crea una acció de rentat
eﬁcaç.

El mànec llarg permet que l'operador
arribi l'interior de les zones inaccessibles.Les seves ﬁbres dures crea una
acció de rentat eﬁcaç.

Ref. 41823
Mida: 415 mm
Material: Polipropilè i polièster

Ref. 41863
Mida: 415 mm
Material: Polipropilè i polièster

RASPALL CURT SUAU 270 mm

RASPALL CURT DUR 270 mm

La seva adherència és molt còmode
i les seves ﬁbres són semidures.
S'utilitzen per a la neteja de tots els
tipus d'equips.

La seva adherència és molt
còmode i les seves ﬁbres són dures.
S'utilitzen per a la neteja de tots els
tipus d'equips, taules.

Ref. 41943
Mida: 270 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

Ref. 41923
Mida: 270 mm
Material: Polièster, polipropilè

RASPALL ESTRET DUR

RASPALL UNIVERSAL

Aquest raspall incorpora uns
ﬁlaments molt durs que el fan ideal
per a la neteja de la brutícia
persistent en espais estrets.

Aquest raspall incorpora un capçal
estret i petit. L'angle elevat del
mànec facilita una neteja ràpida i
eﬁcaç.

Ref. 41953
Mida: 300 mm
Material: Polipropilè, polièster

Ref. 42873
Mida: 290 mm
Material: Polipropilè, polièster

RASPALL DE MÀ

RASPALL POLS SUAU

Raspall de mà, petit i compacte,
adequat per a la neteja de juntes,
tires de goma, juntes de màquines i
equips.

Raspall de mà estret i llarg, perfecte
per treure la pols de superfícies
grans. Els seus ﬁls suaus han estat
dissenyades per partícules seques.

Ref. 44013
Mida: 205 mm
Material: Polipropilè, polièster

Ref. 45823
Mida: 300 mm
Material: Polipropilè, polièster
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MÀNEC EXTENSIBLE 785 mm

MÀNEC FLEXIBLE INOX

Aquesta mànec extensible es pot
afegir a la barra ﬂexible per netejar
l'interior de canonades llargues i
també per adjuntar als raspalls.

Aquesta mànec d'extensió es pot
afegir a la barra ﬂexible per netejar
l'interior de canonades llargues i
també per adjuntar als raspalls.

Ref. 5346
Mida: Ø5 mm / 785 mm
Material: Acer inoxidable

Ref. 53515
Mida: Ø5 mm / 755 mm
Material: Acer, polipropilè

MÀNEC FLEXIBLE NYLON
Mànec per a netejatubs, el capçal
s'acobla amb una rosca. S'usa niló
per evitar danyar les superfícies
interiors delicades com per
exemple el vidre.

Ref. 53525
Mida: Ø6 mm / 1505 mm
Material: Nylon, polipropilè

ESCOMBRETA MIG Ø12 mm

ESCOMBRETA MIG Ø60 mm
Raspall per a mànecs ﬂexibles. Es fa
servir per a la neteja de canonades
llargues, en les indústries làctiques.

Ref. 53563
Mida: Ø60 mm / 200 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

ESCOMBRETA MIG Ø40 mm

Raspall per a mànecs ﬂexibles. Es fa
servir per a la neteja de canonades
llargues, en les indústries làctiques.

Raspall per a mànecs ﬂexibles. Es fa
servir per a la neteja de canonades
llargues, en les indústries làctiques.

Ref. 53543
Mida: Ø12 mm / 200 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

Ref. 53683
Mida: Ø40 mm / 200 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

ESCOMBRETA MIG Ø60 mm

RASPALL FLEXIBLE 530 mm

El de major diàmetre de la sèrie. Els
ﬁlaments van acoblats a un mànec
retorçat d'acer inoxidable que el fa
resistent als productes químics.

Raspall usat principalment amb un
mànec telescòpic per a la neteja de
canonades elevades. Aquest model
suau és adequat per la pols.

Ref. 53703
Mida: Ø60 mm / 510 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

Ref. 53713
Mida: 530 mm
Material: Polipropilè i polièster

ESCOMBRETA DURA Ø10 mm

ESCOMBRETA MIG Ø20 mm

El netejatubs de menor diàmetre de
la sèrie, és adequat per a la neteja
de canonades petites. Els ﬁlaments
van acoblats a un mànec retorçat.

Netejatubs per a la neteja de
canonades petites i espais molt
estrets. Els ﬁlaments van acoblats a
un mànec.

Ref. 53753
Mida: Ø10 mm / 480 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

Ref. 53763
Mida: Ø20 mm / 500 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer
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ESCOMBRETA MIG Ø50 mm

ESCOMBRETA DURA Ø40 mm

Netejatubs per a la neteja de
canonades petites i espais molt
estrets. Els ﬁlaments van acoblats a
un mànec retorçat.

Netejatubs per a la neteja de
canonades petites i espais molt
estrets. Els ﬁlaments van acoblats a
un mànec retorçat.

Ref. 53793
Mida: Ø50 mm / 510 mm
Material: Poliporpilè, polièster, acer

Ref. 53783
Mida: Ø40 mm / 510 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

JOC RASPALLS NETEJA

KIT RASPALLS 500

Aquest kit de raspalls va ser
dissenyat per a la neteja de les
màquines tradicionals. Els raspalls
són de diàmetres diferents per
poder arribar a tots els espais petits.

Aquest kit de raspalls va ser dissenyat
per a la neteja de les tradicionals
màquines de batuts. Els raspalls són
de diferents diàmetres i mides per
poder arribar a tots els espais petits
d'aquesta màquina.

Ref. 53575
Material: Poliporpilè, polièster, acer

Ref. 53584
Material: Polipropilè, polièster, acer

RASPALL TUBERIES DUR Ø50 mm

RASPALL TUBERIES MIG Ø77mm

S'ajusta a les rosques estàndard. El
netejatub és eﬁcaç per a la neteja
de diverses mides de tubs.

S'ajusta a les rosques estàndard. El
netejatub és eﬁcaç per a la neteja de
diverses mides de tubs.

Ref. 5380503
Mida: Ø50 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

Ref. 5380773
Mida: Ø77 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

RASPALL TUBERIES MIG Ø90 mm

RASPALL RODÓ MIG Ø90 mm

S'ajusta a les rosques estàndard. El
netejatub és eﬁcaç per a la neteja
de diverses mides de tubs.

Natejatubs que s'utilitza en la neteja
d'equips que tinguin extrems que
no es puguin assolir amb un raspall
mitjà.

Ref. 5380903
Mida: Ø90 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

Ref. 70333
Mida: Ø90 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

RASPALL RODÓ MIG/DUR Ø90 mm

FIBRA SUAU

Al no posseir unions entre el mànec i
el capçal del raspall, l'escovilló d'una
peça no té aquest freqüent punt
d'acumulació de brutícia.

Fibra de duresa tova neteja abrasiva,
ideal per a la neteja de greix en
superfícies llises. No està aprovada
per FDA.

Ref. 5381903
Mida: Ø90 mm
Material: Polipropilè

Ref. 5525
Mida: 245 mm
Material: Barreja de polièster
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FIBRA SEMI DURA

FIBRA DURA

Fibra de duresa mitjana abrasiva,
ideal per treure marques en parets i
sòls. No està aprovada per FDA.

Fibra molt dura per la brutícia molt
incrustada. No s’ha d'usar en
superfícies delicades com acer
inoxidable i panells ISO.
No està aprovada per FDA.

Ref. 5524
Mida: 245 mm
Material: Barreja de polièster

Ref. 5523
Mida: 245 mm
Material: Barreja de polièster

PORTAFIBRA

PORTAFIBRA TERRA

Excel·lent estri per a la neteja de
parets i dipòsits. Té un mecanisme
de clip en acer inoxidable molt
robust.

Excel·lent estri per a la neteja de
parets i dipòsits. Coll giratori que
permet a l'usuari netejar sota
d'equips o dalt d'extractors.

Ref. 55103
Mida: 235 mm
Material: Polipropilè, acer, nylon

Ref. 55003
Mida: 235 mm
Material: Polipropilè, acer, nylon

BROTXA SUAU 30 mm

BROTXA SUAU 50 mm

El respall molt ﬁ i suau facilita
l'aplicació en, per exemple adob,
ou... Alternativament, el raspall es
pot utilitzar per a la neteja.

El respall molt ﬁ i suau facilita
l'aplicació en, per exemple adob,
ou... Alternativament, el raspall es
pot utilitzar per a la neteja.

Ref. 5552303
Mida: 30 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

Ref. 5552503
Mida: 50 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

BROTXA SUAU 70mm
El respall molt ﬁ i suau facilita
l'aplicació en, per exemple adob, ou...
Alternativament, el raspall es pot
utilitzar per a la neteja en detall.

Ref. 5552703
Mida: 70 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

RECOLLIDOR I ESCOMBRA
Recollidor de polipropilè amb
mànec llarg i escombra. Aquest kit
permet de treure la brutícia del sòl
ràpidament i sense necessitat
d'inclinar-se.

Ref. 559518
Mida: 985 mm
Material: Polipropilè

CUBELL 12 L

CUBELL 6 L

Per guardar ingredients o com a
contenidor de solucions químiques
per a la neteja. La boca no goteja i el
mànec d’acer inoxidable és higiènic i
robust.

Per guardar ingredients o com a
contenidor de solucions químiques
per a la neteja. La boca no goteja i
el mànec d’acer inoxidable és
higiènic i robust.

Ref. 56863
Mida: 330 x 330 x 340mm, 740 mm
Material: Polipropilè, acer

Ref. 56883
Mida: 270 x 258 x 275 mm, 295mm
Material: Polipropilè, acer
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TAPA CUBELL 6 L

TAPA CUBELL 12 L

Tapa útil per evitar vessaments del
contingut de la galleda. Porta un
sistema de clip incorporat que ajuda
a assegurar la tapa.

Tapa útil per evitar vessaments del
contingut de la galleda. Porta un
sistema de clip incorporat que
ajuda a assegurar la tapa.

Ref. 56893
Mida: 250 x 20 x 270 mm, 290 mm
Material: Polipropilè

Ref. 56873
Mida: 310 x 40 x 325 mm, 350 mm
Material: Polipropilè

PALA ERGONÒMICA 1140 mm

PALA ERGONÒMICA 1310 mm

Pala higiènica robusta dissenyada
per ser utilitzada en contacte directe
amb aliments. Ve amb un mànec
reforçat.

Pala higiènica robusta dissenyada
per ser utilitzada en contacte
directe amb aliments. Ve amb un
mànec reforçat.

Ref. 56003
Mida: 380 x 340 x 90 mm, 1140 mm
Material: Polipropilè, alumini

Ref. 56013
Mida: 380 x 340 x 90 mm, 1310 mm
Material: Polipropilè, alumini

PALA ERGONÒMICA 1110 mm

PALA ERGONÒMICA 1040 mm

Pala higiènica robusta dissenyada
per ser utilitzada en contacte
directe amb aliments. Ve amb un
mànec reforçat.

Aquesta pala està totalment
modelat i higiènic. Lleuger i
durador.La superfície llisa fa que
sigui molt fàcil de netejar.

Ref. 56103
Mida: 340 x 270 x 75 mm, 1110 mm
Material: Polipropilè, alumini

Ref. 56253
Mida: 327 x 271 x 50 mm, 1040 mm
Material: Polipropilè, alumini

RECOLLIDOR 330 mm

CULLEROT 2 L

Recollidor amb una vora aﬁlada per
facilitar la recollida eﬁcaç de
partícules d'aliments. La junta del
coll és molt robusta.

Aquest model en mida gran permet
recollir uns 2 litres de producte i la
seva part posterior elevada diﬁculta
la sortida del producte recollit.

Ref. 56603
Mida: 330 mm
Material: Polipropilè

Ref. 567099
Mida: 285 mm, 2 L
Material: Polipropilè

CULLEROT 1 L

CULLEROT 0,5 L

Aquest model en mida gran
permet recollir uns 1 litre de
producte i la seva part posterior
elevada diﬁculta la sortida del
producte recollit.

Aquest model en mida gran permet
recollir uns 0,5 litres de producte i la
seva part posterior elevada diﬁculta
la sortida del producte recollit.

Ref. 56753
Mida: 285 mm, 1 L
Material: Polipropilè

Ref. 56773
Mida: 175 mm, 0,5 L
Material: Polipropilè
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CULLEROT 2 L

CULLEROT 1 L

Cullerot rodó de disseny ergonòmic
és lleuger i durador. Està dissenyat
amb una esquerda d'abocament a
banda i banda per a més comoditat.

Cullerot rodó de disseny ergonòmic
és lleuger i durador. Està dissenyat
amb una esquerda d'abocament a
banda i banda per a més comoditat.

Ref. 56823
Mida: 250 mm, 2L
Material: Polipropilè

Ref. 56813
Mida: 190 mm, 1 L
Material: Polipropilè

AGITADOR MANUAL 1200 mm

RASCADOR AMB MÀNEC

Aquest producte es fa servir per
remoure aliments a temperatures
inferiors a 100 ° C. Incorpora un
mànec amb un adherència suau i
còmode.

Aquest producte es fa servir per
eliminar restes d'aliments de
dipòsits abans de començar el
procés de neteja. La seva construcció rígida és útil quan cal fer pressió
en dipòsits profunds.

Ref. 70105
Mida: Ø31 mm / 1200 mm
Material: Polipropilè

Ref. 70115
Mida: 220 mm
Material: Poliamida i nylon

AGITADOR AMB FORATS 1200 mm

AGITADOR 890 mm

Aquest producte es fa servir per
remoure aliments a temperatures
inferiors a 100 ° C. Incorpora un
mànec amb un adherència suau i
còmode.

Gràcies al niló resistent a la calor,
l'usuari pot remoure el producte
mentre està calenta. La resistència a
la calor només s'aplica al contacte
amb els aliments, i no amb els
metalls.

Ref. 70105
Mida: Ø31 mm / 1200 mm
Material: Polipropilè

Ref. 70075
Mida: Ø31 mm / 890 mm
Material: Poliamida

RASPALL TANCS DUR 205 mm

RASPALL MIG TANCS 205mm

Raspall ovalat dur, eﬁcaç per a la
neteja de l'interior de grans dipòsits
industrials. Les vores arrodonides
són per netejar els costats.

Adequat per a la neteja de tancs,
cisternes de drenatges. Es pot
utilitzar amb un mànec .

Ref. 70373
Mida: 205 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

Ref. 70393
Mida: 205 mm
Material: Polipropilè, acer

RASPALL DUR 245 mm

RASPALL C/PAS AIGUA 355 mm

Especialment dissenyat per a neteja
de zones més petites. En pressionar
aquest raspall contra el terra permet
la neteja de cantonades.

Aquest raspall manual d'aigua
s'utilitza per al rentat de botes.
L'aigua corre pel centre del raspall i
surt per forats entre els ﬁls.

Ref. 70443
Mida: 245 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

Ref. 70563
Mida: 335 mm
Material: Polipropilè, poliester, acer
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RASPALL TANCS PAS D’AIGUA
SUAU

RASPALL ANGULAR MIG 265 mm

És molt suau per a superfícies
delicades i per la pols. Amb el seu
disseny amb aigua, es pot rentar
després de la espumació.

Adequat especialment per a la
neteja de l'espai entre el terra i la
paret. També pot ser utilitzat en la
neteja sota de les màquines.

Ref. 70673
Mida: 240 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

Ref. 70473
Mida: 265 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

RASPALL C/PAS AIGUA MIG

ESCOMBRA MIG 300 mm

Raspall amb pas d’aigua, ideal per
la seva utilització en zones molt
brutes com escorxadors i indústria.

Escombra de ﬁls extrallargs per
fregar. Permet accedir a l'espai
entre rajoles. És adequada per a tot
tipus de sòls en zones mullades.

Ref. 70433
Mida: 270 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

rRef. 70683
Mida: 300 mm
Material: Polipropilè, polièster, ace

RASPALL PARETS DUR 305 mm

RASPALL DUR 470 mm

Raspall ample per fregar, ideal per a
la neteja de zones grans i molt
brutes en la indústria alimentària.

Raspall ample per fregar, ideal per a
la neteja de zones grans i molt
brutes en la indústria alimentària.

Ref. 70603
Mida: 305 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

Ref. 70623
Mida: 470 mm
Material: Polipropilè, polièster, acer

RASPALL UST FREGAR DUR 400 mm

EIXUGADOR MÀ GOMA 245 mm

Disenyat per fregar la brutícia en sòls
texturitzats i en superfícies llises en
zones d'alt risc. La posició dels
ﬁlaments, permet l'eliminació eﬁcaç.

Eixugador de mà completament
modelat amb vora suau i ﬂexible
que neteja ràpid i fàcil,deixant les
superfícies netes i seques.

Ref. 70643
Mida: 400 mm
Material: Polièster, vidre, polipropilè

Ref. 70643
Mida: 245 mm
Material: Polipropilè, goma

EIXUGADOR GOMA 400 mm

EIXUGADOR GOMA 500 mm

De goma molt suau i eﬁcaç, el que
garanteix una neteja eﬁcaç dels
pisos i altres superfícies. La goma és
angulada per facilitar la neteja.

De goma molt suau i eﬁcaç, el que
garanteix una neteja eﬁcaç dels
pisos i altres superfícies. La goma és
angulada per facilitar la neteja.

Ref. 71403
Mida: 400 mm
Material: Polipropilè, goma

Ref. 71503
Mida: 500 mm
Material: Polipropilè, goma
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EIXUGADOR U/HIGÈNIC 600 mm

EIXUGADOR U/HIGÈNIC 700 mm

De goma molt suau i eﬁcaç, el que
garanteix una neteja eﬁcaç dels
pisos i altres superfícies. La goma és
angulada per facilitar la neteja.

De goma molt suau i eﬁcaç, el que
garanteix una neteja eﬁcaç dels
pisos i altres superfícies. La goma és
angulada per facilitar la neteja.

Ref. 71603
Mida: 600 mm
Material: Polipropilè, goma

Ref. 71703
Mida: 700 mm
Material: Polipropilè, goma

EIXUGADOR GOMA 405 mm

EIXUGADOR GOMA 505 mm

Es pot moure amb facilitat per les
potes de les taules i equips. Té una
fulla doble no porosa i és eﬁcaç per
a l'eliminació d'aigua.

Gràcies al seu disseny de fulla doble
de goma no porosa, és eﬁcaç per a
l'eliminació d'aigua de tot tipus de
sòls: rajoles, epoxi, ciment.

Ref. 77123
Mida: 405 mm
Material: Polipropilè, goma

Ref. 77133
Mida: 505 mm
Material: Polipropilè, goma

EIXUGADOR HIG 605 mm

EIXUGADOR HIG RECANVI 700 mm

Aquest eixugador és eﬁcaç per a
l'eliminació d'aigua de tot tipus de
sòls. És amb fulla doble de goma no
porosa. Útil en grans instal·lacions.

És eﬁcaç per a l'eliminació d'aigua de
tot tipus de sòls. És possible treure la
fulla per facilitar la neteja i
reemplaçar-la quan estigui gastada.

Ref. 77143
Mida: 605 mm
Material: Polipropilè, goma

Ref. 77153
Mida: 700 mm
Material: Polipropilè, goma

RECANVI EIXUGADOR 400 mm

RECANVI 2K 500 mm

Recanvi d’eixugador de 400mm.

Recanvi d’eixugador de 500 mm.

Ref. 77323
Mida: 400 mm
Material: Poliporpilè, goma

Ref. 77333
Mida: 500 mm
Material: Polipropilè, goma

RECANVI 2K 600 mm

RECANVI 2K 700 mm

Recanvi d’eixugador de 600 mm.

Recanvi d’eixugador de 700 mm.

Ref. 77343
Mida: 600 mm
Material: Polipropilè, goma

Ref. 77353
Mida: 700 mm
Material: Polipropilè, goma
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EIXUGADOR NEOPRÈ 400 mm

EIXUGADOR NEOPRÈ 500 mm

Aquests eixugadors són els més
eﬁcaços de la gamma. Per a tot
tipus de sòls, ja que la goma
permet arribar als racons del sòl.

Aquests eixugadors són els més
eﬁcaços. Per a tot tipus de sòls, ja
que la goma suau permet arribar a
tots els racons del sòl.

Mida: 400 mm
Material: Polipropilè, goma

Ref. 77533
Mida: 500 mm
Material: Polipropilè, goma

Ref. 77523

EIXUGADOR NEOPRÈ 600 mm

EIXUGADOR NEOPRÈ 700mm

Aquests eixugadors són els més
eﬁcaços. Per a tot tipus de sòls, ja
que la goma suau permet arribar a
tots els racons del sòl.

Aquests eixugadors són els més
eﬁcaços de la gamma. Per a tot
tipus de sòls, ja que la goma permet
arribar a tots els racons del sòl.

Ref. 77543
Mida: 600 mm
Material: Polipropilè, goma

Ref. 77553
Mida: 700 mm
Material: Polipropilè, goma

RECANVI NEOPRÈ 400 mm

RECANVI NEOPRÈ 500 mm

Recanvi d’eixugador de 400 mm.

Recanvi d’eixugador de 500 mm.

Ref. 77729
Mida: 400 mm
Material: Polipropilè, neoprè

Ref. 77739
Mida: 500 mm
Material: Polipropilè, neoprè

RECANVI NEOPRÈ 600 mm

RECANVI NEOPRÈ 700 mm

Recanvi d’eixugador de 600 mm.

Recanvi d’eixugador de 700 mm.

Ref. 77749
Mida: 600 mm
Material: Polipropilè, neoprè

Ref. 77755
Mida: 700 mm
Material: Polipropilè, neoprè

PISTOLA D’AIGUA
És regulable i permet esbandir
parets i superfícies de treball. La
pistola té una ﬂetxa que pot
determninar la direcció de
polvorització d'aigua.

Ref. 93243
Material: Llautó, goma, acer

MANGUERA AIGUA CALENTA
Per neteja amb aigua a una
temperatura màxima de 70 ° C.
Mànega de PVC de 1/2 "llista per al
seu ús. Inclou ﬁltres per aixeta
d'aigua de 1/2 ", 3/4" i M22.

Ref. 93353
Mida: 1/2" / 10000 mm
Material: PVC, llautó
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MANGUERA AIGUA FREDA

MANGUERA AIGUA FREDA

Per a la neteja on l'aigua freda
s'utilitza en un màxim de 40 °C. Per
aixetes d'aigua de 1/2 ", 3/4" i M22.

Per a la neteja on l'aigua freda
s'utilitza en un màxim de 40 °C. Per
aixetes d'aigua de 1/2 ", 3/4" i M22.

Ref. 93315
Mida: 1/2" / 10000 mm
Material: PVC, llautó

Ref. 93325
Mida: 1/2" / 15000 mm
Material: PVC, llautó

SAFAREIG AMB DESGUÀS

SUPORT PARET MANGUERA

Safreig de polietilè d’alta desnitat
amb desguaç.

Tot l’acer inoxidable. Suport per a la
instal·lació de la mànega o la neteja
del jardí. 1,5 mm de gruix. Amplada
per a col·locació de canonades: 20
cm.

Ref. 81291111
Mida int: L.910, A.500, h.285 mm
Material: Polietilè d'alta densitat

Ref. 9348
Mida: 29 x 21 cm
Material: Acer inoxidable
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material d’envasat
TAPA 67 PP

TAPA 95 ENVÀS SELLAT

Tapa idonea per al contacte
alimentari d’acord amb les directives
europees.

Tapa de terrina, idoneïtat per al
contacte alimentari d’acord amb les
directives europees.

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: Diàmetre exterior Ø 67 mm
Format: Transparent
Unitats per caixa: 2.760 unitats

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: Diàmetre exterior 97 Ø
Format: Blanc i transparent
Unitats per caixa: 2.304 unitats

TAPA 95 REENTRANT

TAPA 125 PVC

Tapa de terrina, idoneïtat per al
contacte alimentari d’acord amb
les directives europees.

Tapa idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les directives
europees.

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: Diàmetre exterior 97 Ø
Format: Blanc i transparent
Unitats per caixa: 2.304 unitats

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: Diàmetre exterior Ø 125 mm
Format: Blanc
Unitats per caixa: 500 unitats

TAPA 116 ENVÀS SELLAT

TAPA 116 REENTRANT

Tapa de terrina, idoneïtat per al
contacte alimentari d’acord amb les
directives europees.

Tapa de terrina, idoneïtat per al
contacte alimentari d’acord amb
les directives europees.

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: Diàmetre exterior 118,2 Ø
Format: Transparent
Unitats per caixa: 1.320 unitats

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: Diàmetre exterior 118,2 Ø
Format: Blanc i transparent
Unitats per caixa: 1.320 unitats

TERRINA 80/67

TERRINA 100/67

Terrina, idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les directives
europees.

Terrina, idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les
directives europees.

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 67,7 X 50,9 mm
Format: Transparent
Capacitat: 95 ml
Unitats per caixa: 1.960 unitats

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 67,7 X 61,5 mm
Format: Blanc
Capacitat: 140 ml
Unitats per caixa: 1.960 unitats

TERRINA 110/67

TERRINA 111/66

Terrina, idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les
directives europees.

Terrina idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les
directives europees.

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 67,7 X 72,6 mm
Format: Transparent
Capacitat: 150 ml
Unitats per caixa: 1.960 unitats

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 111 x 66 mm
Format: Transparent
Capacitat: 600 ml
Unitats per caixa: 1.296 unitats
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TERRINA 111/95

TERRINA 120/67

Terrina, idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les
directives europees.

Terrina, idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les directives
europees.

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 94,2 X 37,0 mm
Format: Blanc
Capacitat: 165 ml
Unitats per caixa: 1.860 unitats

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 67,7 X 70,0 mm
Format: Transparent
Capacitat: 160 ml
Unitats per caixa: 1.911 unitats

TERRINA 151/95
Terrina, idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les
directives europees.
Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 94,2 X 44,5 mm
Format: Transparent
Capacitat: 210 ml
Unitats per caixa: 1.180 unitats

TERRINA 231/95
Terrina idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les
directives europees.
Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 94,2 X 58,6 mm
Format: Blanc
Capacitat: 300 ml
Unitats per caixa: 1.500 unitats

TERRINA 251/95
Terrina idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les
directives europees.
Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 94,2 X 70,3 mm
Format: Blanc
Capacitat: 315 ml
Unitats per caixa: 992 unitats

TERRINA 401/95
Terrina idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les
directives europees.
Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 94,2 X 105,2 mm
Format: Blanc / Transparent
Capacitat: 440 ml
Unitats per caixa: 1.015 unitats

TERRINA 201/95
Terrina idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les
directives europees.
Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 94,2 X 65,5 mm
Format: Blanc
Capacitat: 270 ml
Unitats per caixa: 992 unitats

TERRINA 231/116
Terrina idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les directives
europees.
Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 108 X 45 mm
Format: Blanc
Capacitat: 340 ml
Unitats per caixa: 836 unitats

TERRINA 251/116
Terrina idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les directives
europees.
Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 116,2 X 50,5 mm
Format: Blanc
Capacitat: 350 ml
Unitats per caixa: 1.100 unitats

TERRINA 401/116
Terrina idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les directives
europees.
Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 108 X 69 mm
Format: Transparent
Capacitat: 524 ml
Unitats per caixa: 820 unitats
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TERRINA 501/95

TERRINA 500/116

Terrina idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les
directives europees.

Terrina idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les
directives europees.

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 94,2 X 121,8 mm
Format: Blanc
Capacitat: 550 ml
Unitats per caixa: 754 unitats

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 100,8 X 98 mm
Format: Blanc
Capacitat: 630 ml
Unitats per caixa: 800 unitats

TERRINA 501/116

TERRINA 751/116

Terrina idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les directives
europees.

Terrina idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les
directives europees.

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 108 X 82 mm
Format: Blanc
Capacitat: 613 ml
Unitats per caixa: 800 unitats

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 108 X 116 mm
Format: Blanc / Transparent
Capacitat: 750 ml
Unitats per caixa: 740 unitats

TERRINA 1000/125

SAFATA 250 PP

Terrina idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les
directives europees.

Safatata idoneïtada per al contacte
alimentari d’acord amb les directives
europees.

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 68,5 X 74 mm
Format: Blanc
Capacitat: 1 L
Unitats per caixa: 348 unitats

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 138 x 96 x 30 mm
Format: Transparent
Capacitat: 20 ml
Unitats per caixa: 1.400 unitats

SAFATA 500 PP

AGRUPADOR 2U

Safatata idoneïtada per al contacte
alimentari d’acord amb les
directives europees.

Agrupador idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les directives
europees.

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 167,5 x 119,5 x 40 mm
Format: Transparent
Capacitat: 500 ml
Unitats per caixa: 1.400 unitats

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 144 x 145 x 10mm
Format: Transparent
Unitats per caixa: 3.024 unitats

AGRUPADOR 4U
Agrupador idoneïtat per al contacte
alimentari d’acord amb les
directives europees.
Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: 144 x 145 x 10mm
Format: Transparent
Unitats per caixa: 1.440 unitats

BASE TERRINA 111/66
Base de terrina per al contacte
alimentari d’acord amb les
directives europees.

Material: Polipropilè + antiestàtic
Mides: Diàmetre exterior Ø 121 mm
Format: Transparent
Unitats per caixa: 1.296 unitats
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DISC 69 PP/PS

DISC 73 PS/ BL

Tapa circular d’alumini per
termosellat.

Tapa circular d’alumini per
termosellat.

Material: Alumini
Unitats per caixa: 2.000 unitats o 1
2.000 unitats

Material: Alumini
Unitats per caixa: 2.000 unitats o
12.000 unitats

DISC 116,5 PP-PS/ BL

BOSSA PER ENVASAT AL BUIT

Tapa circular d’alumini per
termosellat.

Bosses de plàstic d’un sol ús per
envasat al buit.
Dues mides disponibles.

Material: Alumini
Unitats per caixa: 2.000 unitats o
12.000 unitats

Mida: 20x25cm. / 25x35cm.
Material: Polipropilè

FILM MICROPERFORAT

GALLEDA I TAPA

Film microperforat per a l’envasat i
conservació de formatges.

Mida: 0,3 m d’amplada x 1000 m long.
Perforat: 20 µm .
Gramatge: 18,2 gr/m²
Material: Polipropilè

Mides int: 215 x 170 mm
Capacitat: 5,5 L
Color: Blanc
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CAIXÓ RANURAT
Dimensió ext: L.600, A.400, h.90 mm
Pes: 1 kg
Capacitat: 19 L
Color: Blanc
ref. 1794

CAIXÓ RANURAT
Dimensió ext: L.600, A.400, h.120 mm
Pes: 1,150 kg
Capacitat: 20 L
Color: Blanc, gris
ref. 1793

CONTENIDOR CILÍNDRIC
Dimensió ext: D.525, h.525 mm
Pes: 3,70 kg
Capacitat: 75 L
Color: Blanc
ref. 81071110

CAIXÓ RANURAT
Dimensió ext: L.600, A.400, h.90 mm
Pes: 1,485 kg
Capacitat: 23 L
Color: Blanc, gris
ref. 1795C

CUBELL INDUSTRIAL
Dimensió ext: D.665, h.485 mm
Pes: 2,980 kg
Capacitat: 75 L
Color: Blanc
ref. 1148

CONTENIDOR CILÍNDRIC
Dimensió ext: D.420, h.540 mm
Pes: 2 kg
Capacitat: 50 L
ref. 81081110
Color: Blanc

CAIXA RANURADA
Dimensió ext: L.600, A.400, h.300 mm
Pes: 2,350 kg
Capacitat: 60 L
Color: Blanc
ref. 1819

CONTENIDOR CILÍNDRIC
Dimensió ext: D.520, h.720 mm
Pes: 5,50 kg
Capacitat: 110 L
ref. 81061110

CONTENIDOR CILÍNDRIC
*OPCIÓ DE TAPA
Dimensió ext: D.420, h.445 mm
Pes: 1,700 kg
Capacitat: 40 L
ref. 81091110
Color: Blanc
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*OPCIÓ DE PEDAL

CUBELL INDUSTRIAL
Dimensió ext: D .540, A.475, h.475 mm
Pes: 9,825 kg
Capacitat: 120 L
Color: Verd i gris
ref. KA120

CAIXÓ RANURAT
Dimensió ext: L.600, A.400, h.120 mm
Pes: 1,150 kg
Capacitat: 20 L
Color: Blanc, gris
ref. 1793

CUBELL INDUSTRIAL
Dimensió ext: D.290, h.310 mm
Pes: 0,790 kg
Capacitat: 13 L
Color: Blanc
ref. 1003

CAIXÓ RANURAT
Dimensió ext: L.600, A.400, h.200 mm
Pes: 1,750 kg
Capacitat: 40 L
Color: Blanc
ref. 1796

CUBELL INDUSTRIAL
Dimensió ext: D.300, h.280 mm
Pes: 0,815 kg
Capacitat: 13 L
Color: Blanc
ref. 1061

CUBETA RECTANGULAR
Dimensió ext: L.600, A.400, h.90 mm
Pes: 0,840 kg
Capacitat: 15 L
Color: Blanc
ref. 1546

*OPCIÓ DE PEDAL

CUBELL INDUSTRIAL
Dimensió ext: D.420, h.375 mm
Pes: 1,550 kg
Capacitat: 35 L
ref. 1619
Color: Blanc

CUBELL ESCOMBRARIES
Dimensió ext: L.545, A.475, h.670 mm
Pes: 8,400 kg
Capacitat: 60 L
ref. KA60
Color: Gris

CUBELL ESCOMBRARIES
Dimensió ext: L.515, A.450, h.935 mm
Pes: 8,500 kg
Capacitat: 80 L
Color: Gris
ref. KA80
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CAIXA PARETS I FONS LLIS
Dimensió ext: L.600, A.400, h.200 mm
Pes: 2,200 kg
Capacitat: 40 L
ref. 1816
Color: Blanc, Gris

CAIXÓ EMMAGATZEMATGE

CUBETA 2 RODES FIXES 2 GIR.
Dimensió ext: L.800, A.600, h.460 mm
Pes: 7,150 kg
Capacitat: 14 L
Color: Blanc
ref. 3166

CAIXÓ EMMAGATZEMATGE

Dimensió ext: L.800, A.600, h.430 mm
Pes: 5,250 kg
Capacitat: 155 L
ref. 3164
Color: Blanc

Dimensió ext: L.800, A.600, h.330 mm
Pes: 7,150 kg
Capacitat: 120 L
Color: Blanc
ref. 3160

CUBETA EMMAGATZEMATGE

CUBETA EMMAGATZEMATGE

Dimensió ext: L.395, A.295, h.165 mm
Pes: 0,800 kg
Capacitat: 12 L
ref. 1195
Color: Gris

Dimensió ext: L.395, A.295, h.215 mm
Pes: 1,020 kg
Capacitat: 15 L
ref. 1196
Color: Gris

CAIXÓ EMMAGATZEMATGE
Dimensió ext: L.800, A.600, h.230 mm
Pes: 3,000 kg
Capacitat: 80 L
ref. 3163
Color: Blanc

CUBETA RANURADA
Dimensió ext: L.400, A.300, h.126 mm
Pes: 0,800 kg
Capacitat: 11 L
Color: Blanc
ref. 3285

CUBETA EMMAGATZEMATGE
Dimensió ext: L.595, A.395, h.165 mm
Pes: 1,540 kg
Capacitat: 25 L
ref. 1197
Color: Gris
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CAIXÓ EMMAGATZEMATGE
Dimensió ext: L.595, A.395, h.215 mm
Pes: 1,830 kg
Capacitat: 35 L
ref. 1198
Color: Blanc, gris

CUBETA RECTANGULAR

CAIXÓ EMMAGATZEMATGE
Dimensió ext: L.595, A.395, h.320 mm
Pes: 2,350 kg
Capacitat: 55 L
Color: Blanc, gris
ref. 1199

CUBETA RECTANGULAR

Dimensió ext: L.350, A.235, h.73 mm
Pes: 0,265 kg
Capacitat: 3 L
Color: Blanc
ref. 1478

Dimensió ext: L.435, A.285, h.80 mm
Pes: 0,475 kg
Capacitat: 5 L
ref. 1543
Color: Blanc

PALET RECICLAT 3 TRAVESSERS

CONTENIDOR GRAN VOLUM

Dimensió ext: L.1200, A.800, h.160 mm
Pes: 16 kg
Carga estàtica: 5000 kg
ref. HR1
Color: Negre

Dimensió ext: L.1200, A.1000, h.630 mm
Pes: 36 kg
Capacitat: 520 L
ref. 1163
Color: Gris

CUBETA RECTANGULAR
Dimensió ext: L.300, A.205, h.60 mm
Pes: 0,190 kg
Capacitat: 2 L
Color: Blanc
ref. 1472

CUBETA RECTANGULAR
Dimensió ext: L.540, A.385, h.80 mm
Pes: 0,800 kg
Capacitat: 10 L
Color: Blanc
ref. 1545

CARRO GALVANITZAT 110L

ref. 82210000
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ref. 82300000

ref. 82310000

REIXA 25/31 FILS

CARRO GALVANITZAT 50L

CARRO GALVANITZAT 40L

BASE RODANT PER REIXES

BASE RODANT 2 FIXES
2 GIRATORIES

Dimensió: L.630, A. 510 mm
Pes: 5 kg
Material: Inox
ref. 0800530

BASE RODANT
Dimensió int: L.325, A.492 mm
Pes: 0,475 kg
Material: Galvanitzat
ref. 80071000

Dimensió ext: L.620, A.420 mm
Pes: 3,050 kg
ref. 10007
Color: Vermell, verd, blau, groc

TERRA ANTILLISCANT
Dimensió int: L.500, A.500, h.25 mm.
Pes: 1,100 Kg.
Color: Blanc, Blau, Gris, Vermell
ref. C50/25L

Dimensió: L.630, A. 510 mm
Pes: 2 kg
ref. 0800502
Material: Inox

BASE RODANT
Dimensió ext: L.620, A.420 mm
Pes: 4,650 kg
Color: Blanc
ref. 30002

BIDONS DE PLÀSTIC
Bidó de plàstic espectialitzat en transport
d’aliments.
Formats: 5/ 10/ 20/ 40 Kg

SUPORT ESTANTERIA
BOMBA PER A BIDÓ
ref. 0800540

Bomba per bidons de 24 - 25 kg
ref. 0801006
Material: Plàstic

Facilitat i rapidesa de muntatge.
Material inoxidable fabricat amb estructura d'alumini anoditzat especial que la fa
resistent al fred i a la calor.

Color: Blau
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CONJUNT COMPLET 3 NIVELLS
I RODES

CONJUNT COMPLET 3 NIVELLS
385 mm

CONJUNT COMPLET 3 NIVELLS
555 mm

Prestatgeries inoxidables amb una estructura
d'alumini anoditzat que les fa resistents
suportant des de -30ºC ﬁns a + 75ºC.
Molt robustes i resistents amb una capacitat
de càrrega per prestatgeria de 150 kg.

Prestatgeries
inoxidables
amb
una
estructura d'alumini anoditzat que les fa
resistents suportant des de -30ºC ﬁns a +
75ºC. Molt robustes i resistents amb una
capacitat de càrrega per prestatgeria de
150 kg.

Consultar mides disponibles

Consultar mides disponibles

Prestatgeries
inoxidables
amb
una
estructura d'alumini anoditzat que les fa
resistents suportant des de -30ºC ﬁns a +
75ºC. Molt robustes i resistents amb una
capacitat de càrrega per prestatgeria de
150 kg.

CONJUNT COMPLET 4 NIVELLS
385 mm

CONJUNT COMPLET 4 NIVELLS
555 mm

CONJUNT COMPLET 5 NIVELLS
385 mm

Prestatgeries inoxidables amb una estructura
d'alumini anoditzat que les fa resistents
suportant des de -30ºC ﬁns a + 75ºC.
Molt robustes i resistents amb una capacitat
de càrrega per prestatgeria de 150 kg.

Prestatgeries inoxidables amb una estructura
d'alumini anoditzat que les fa resistents
suportant des de -30ºC ﬁns a + 75ºC.
Molt robustes i resistents amb una capacitat
de càrrega per prestatgeria de 150 kg.

Consultar mides disponibles

Consultar mides disponibles

Prestatgeries
inoxidables
amb
una
estructura d'alumini anoditzat que les fa
resistents suportant des de -30ºC ﬁns a +
75ºC. Molt robustes i resistents amb una
capacitat de càrrega per prestatgeria de
150 kg.

Consultar mides disponibles

Consultar mides disponibles

ESTANTERIA T6

CONJUNT COMPLET 5 NIVELLS
555 mm
Prestatgeries inoxidables amb una estructura
d'alumini anoditzat que les fa resistents
suportant des de -30ºC ﬁns a + 75ºC.
Molt robustes i resistents amb una capacitat
de càrrega per prestatgeria de 150 kg.

Consultar mides disponibles

Facilitat i rapidesa de muntatge.
Molt robustes i resistents amb una capacitat de càrrega per prestatge de 150 kg i
total per conjunt prestatgeria de 420 Kg.
Prestatges amb un disseny especial que
dóna gran robustesa a la mateixa i fa que el
suport sobre la prestatgeria sigui molt
ferma i resistent.

Dimensió int: L.655, A.555 mm
Color: Blau
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insectocutors

AJ12000

AJ23510

- Cilíndric i amb reixa metàl·lica.
- Incorpora 1 tub de llum ultraviolada de
11W i cobreix aproximadament 125 m².
- Incorpora safata inferior per recollir els
insectes voladors i evitar que caiguin a
terra.
- Funciona amb voltatge de 220 / 230V.

- Fabricat en acer inoxidable d'alta
qualitat i resistència.
- Potència: 15W (1 tub), cobrint aproxima
dament 200 m².
- Els elimina en entrar en contacte amb
la reixeta interior carregada elèctrica
ment.

AJ80000

AJ36000

- Carcassa exterior d'acer inox d'alta
qualitat i resistència.
- Safata inferior extraïble, suportant
làmina adhesiva oculta recanviable.
- Tub de 15 W ultraviolada.
- Classe I i homologat CE.
- Àmbit d'actuació 50 metres quadrats.
- Senzill, pràctic, econòmic i silenciós.
- Interruptor ON / OFF.

- Els insectes són atrets per la font de
llum i aspirats.
- Corrent d'aire per ventilador que els
absorbeix.
- Silenciós i ecològic de 20/25 m2 de
cobertura.
- Sense productes químics.
- Reduït volum, lleuger i fàcilment
transportable.
- No produeix espurna ni descàrrega
elèctrica.

AJ60000
- Carcassa exterior decorativa en ABS,
abatible i lluminosa.
- Estructura metàl·lica que suporta
carcassa i làmina adhesiva.
- 2 Tubs x 15W ultraviolats.
- Cobreix aproximadament 50 m².
- Baix consum i funciona amb endoll.

AKJ2000
- Làmina adhesiva de cartró per
exterminador standard d'insectes
- Durada aproximadament 30 dies.
- Va col·locada en un perﬁl i queda
amagada a la vista.
- Fàcil col·locació i extracció de l'aparell
- La làmina incorpora paper protector
per evitar qualsevol contacte amb la
mà.
- La làmina té un plec per facilitar la
seva col·locació.
Format: 24 làmines per caixa
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BOTA FOCA ALTA

BOTA AIGUA BAIXA

BOTA OLIVA PUNTERA

Botes d'aigua altes especials per
indústria i alimentària. Ofereixen una
excel·lent resistència al greix,
detergents i desinfectants tals com
lleixius, amoníacs...

Botes d'aigua de mitja canya per
indústria i alimentària. Ofereixen una
excel·lent resistència al greix,
detergents i desinfectants tals com
lleixius, amoníacs...

Botes d'aigua amb una alta resistència
als hidrocarburs i als àcids. A més es
tracta d'una bota professional còmoda
i lleugera. La seva sola és antilliscant i
té absorció a la zona del taló.

Talles: Consultar talles
Composició: PVC + cautxú nitril
Altura: 40 cm
Color: Blanc
Protecció: Sense protecció
Ref. TP01BA

Talles: Consultar talles
Composició: PVC + cautxú nitril
Altura: 30 cm
Color: Blanc
Protecció: Sense protecció
Ref. TP01BB

Talles: Consultar talles
Composició: PVC
Altura: 40 cm
Color: Blanc
Protecció: Amb protecció
Ref. TP01S3

BOTA ESCARCHA AMB PUNTA

BOTA ALTA PUNTERA

BOTA ALTA

És una bota ideada per ambients en
què el fred és present (recomanat per
a ambients ﬁns -25ºC). Té unes
característiques de resistència enfront
d'agents químics excepcionals.

Té les mateixes característiques que el
model Foca Blanca però amb l'afegit
d'un protector de turmells i una puntera
de seguretat que et protegeix davant
de caigudes de pesos de ﬁns a 25 kg.

Botes d'una gran ﬂexibilitat amb alta
resistència i comoditat a l'usuari.
Incorporen sola antilliscant per una
adherència òptima.

Talles: Consultar talles
Composició: Polioretà
Altura: 40 cm
Color: Blanc
Protecció: Amb protecció
Ref. TP01SA

Talles: Consultar talles
Composició: PVC + cautxú nitril
Altura: 40 cm
Color: Blanc i negre
Protecció: Amb protecció
Ref. TP01S4 / TP02PP

Talles: Consultar talles
Composició: PVC
Altura: 40 cm
Color: Verd
Protecció: Sense protecció
Ref. TPOIVA

BOTES SEGURETAT ARES PLUS

SABATES SEGURETAT AMIL PLUS

Botes de seguretat per al treball
d'excel·lent confort i durabilitat, són
unes botes lleugeres, àgils i còmodes.
Ofereixen una elevada seguretat (amb
parts no metàl·liques).

Sabates de seguretat negres amb
puntera i plantilla sintètiques metall
free. Calçat de seguretat lleuger
gràcies a la seva puntera composite
no metàl·lica.

BOTA VERDA PRADO
Botes d'aigua impermeables amb sola
marró antilliscant. Bota d'aigua
tèrmica protecció tèrmica de ﬁns a
-25ºC. Apta per a usos laborals i/o
activitats d'oci tipus pesca, muntanya...
Talles: Consultar talles
Composició: Polioretà
Altura: 40 cm
Color: Verd
Protecció: Opció amb o sense
Ref. TPB0110

Talles: Consultar talles
Composició: pell ﬂor impermeable
Color: Negre i taronja
Protecció: Amb protecció
Ref. TP40BS

Talles: Consultar talles
Composició: Sabates pell ﬂor amb
una sola de Kevlar premsada.
Color: Negre
Protecció: Amb protecció
Ref. TP4701K
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BOTA SEG. PELL HIDROFUGADA
Bota industrial hidrofugada model
Adrados.
Talles: Consultar talles
Composició: Pell ﬂor hidrorrepelent,
folre transpirable amb elevada
permeabilitat al vapor i plantilla de
teixit tèxtil anti-perforació.
Color: Negre
Protecció: Amb protecció
Ref. TP4070

BOTA BAIXA PUNTERA LEVANTE

BOTA SEG. PONIENTE BLANCO

Bota de seguretat impermeable PERF
Tornat High S3 SRC amb puntera de
seguretat metall free, plantilla
transpirable amb memòria i sola
antilliscant.

Talles: Consultar talles
Composició: pell microﬁbra impermeable
Color: Blanc
Protecció: Amb protecció
Ref. TPBM00954

Talles: Consultar talles
Composició: poliuretà expandit de
doble densitat
Protecció: amb protecció
Ref. TPBPERFTH

SABATES AMB VELCRO

Mocassí de seguretat blanc amb
tractament contra olis i combustibles.
Mocassí de treball blanc amb puntera
de protecció no metàl·lica.

Sabates de seguretat blanques ideal
per alimentària, amb puntera de
protecció que resisteix a 200J. Amb
resistència a la penetració i absorció
d'aigua a la pell.

Talles: Consultar talles
Composició: pell microﬁbra impermeable
Color: Blanc
Protecció: Amb protecció
Ref. TPM00952

Talles: Consultar talles
Composició: pell microﬁbra impermeable
Color: Blanc
Protecció: Amb protecció
Ref. TPM0162

SABATES THUNDER
Sabates de seguretat de PERF amb
protecció S1P SRC, serratge gris
resistent i teixit transpirable "Fresh
Tech" per portar-les tot l'any.
Talles: Consultar talles
Composició: folre interior de poliamida
transpirable i plantilla interior de
poliuretà
Color: Negre i marró
Protecció: amb protecció
Ref. TPM0110112

BOTA TORNADO HIGH

Botes de seguretat blanques ideal per
alimentària, amb puntera de
protecció que resisteix a 200J. Amb
resistència a la penetració i absorció
d'aigua a la pell.

PANTALLA FACIAL

SABATES DE SEGURETAT
Sabates de pell ﬂor hidrofugada de
color negre amb puntera i plantilla
d'acer.
Talles: Consultar talles
Composició: Pell ﬂor hidrorrepelent,
folre transpirable amb elevada
permeabilitat al vapor i plantilla de
teixit tèxtil anti-perforació
Color: Negre
Protecció: Amb protecció
Ref. TP1026

GRANOTA

Pantalla facial amb banda de goma
ajustable per a subjecció al cap. Banda
d'escuma interior. Excel·lent cobertura
frontal i lateral (pantalla de 180º). Alta
protecció davant impactes, partícules,
esquitxades, etc. D'acord amb EN 166
CE

Coll tipus camisa i tancament de
cremallera amb la incorporació d'una
solapa protectora. Amb dues
butxaques davant amb cremallera,
dues darrere amb botons i dos al lateral
amb velcro.
Cintura ajustada, ideal per portar eines.

Composició: Policarbonat
Ref. LBFACE001001

Talles: Consultar talles
Composició: 100% cotó
Color: Blau i verd
Ref. TPG13GV8X
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IMPERMEABLE

ULLERES PROTECCIÓ SIBOL

Gavardina impermeable fabricada amb
niló/PVC i disponibles en color blau o
verd. Vestuari impermeable ﬂexible i
confeccionats amb poliamida.

Resistent a impactes de baixa energia
(impactes a 45 metres per segon). Visió
lateral. Patilles extensibles i contornejades.

Talles: Consultar talles
Composició: Poliamida
Color: Blau o verd
Ref. TPI13I48X

PANTALÓ
Confeccionat amb ﬁl de 195 gr.
Amb goma elàstica a la cintura.
Es poden rentar amb lleixiu i ﬁns a 85º.

Talles: Consultar talles
Composició: ﬁl de 195 gr
Color: Blanc
Ref. TS078W023

GORRA TUAREG
Barret tipus tuareg amb reixeta a la part
superior del cap i en la part posterior.
100% poliamida i transpirable.

Talles: Consultar talles
Composició: plàstic / poliamida
Color: Blanc
Ref. G140000229

Composició: Policarbonat
Ref. TPU782

ANORAC BORELA
Jaqueta encoixinada tipus caçadora
amb tanca de cremallera, que està
protegida amb una tapeta amb ﬁxació
per punts de velcro. Té dues butxaques
de plàstic.
Talles: Consultar talles
Composició: teixit exterior: 35% PU el
65% PA.
Composició folre: 55% polioleﬁna
Color: Blanc
Ref. TSA05BOREAL

DEVANTAL TPU CREUAT

VESTIT AIGUA VERD
Roba d'aigua impermeable completa
tipus enginyer, compost per una
jaqueta totalment impermeable i uns
pantalons d'aigua resistents i ﬂexibles.
Resistent a l'esquinçament, amb
costures cosides i termo-segellades.
Amb ventilació dorsal.
Talles: Consultar talles
Composició: PVC
Color: Verd i blau
Ref. TPV13V

BATA LLARGA
Confeccionat amb ﬁl de 195 gr.
Bata llarga amb coll solapa i tres
butxaques.
Es poden rentar amb lleixiu i ﬁns a 85º.

Talles: Consultar talles
Composició: Fil de 195 gr
Altura: Màniga llarga i curta
Color: Blanc
Ref. TSC007MC

GUANTS LATEX GRIP

Fins a un 60% més lleugers, material
lliure de porus, resistents a la llum; no
s'altera el color. Resistents al fred i a la
calor: -40º C - + 110º C.

Guants de Làtex sense pols, ultra
resistens sense esteril·litzar.
Amb puny llarg per a protecció dels
canells.

Talles: Talla única
Mida: 110 x 75 cm / 120 x 75 cm
Composició: TPU
Color: Blanc, blau i verd
Ref. DAV110X75 / DAV12075

Talles: Consultar talles
Composició: Latex
Unitats: 50 unitats
Color: Blau
Ref. CVGGLN27
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GUANTS NITRIL 100
Color blau no estèril, sense pols.
Excel·lent disseny anatòmic i ergonòmic.

Talles: Consultar talles
Composició: Folre bàltic i poliuretà
Unitats: 100 unitats
Color: Blau
Ref. CVGGNN

GUANTS BICOLOR-ECOBIC

GUANTS HI-LO

GUANTS SUPER OIL

Guants de 40 cm de llarg antilliscant i
amb folre per fer-los més confortables i
per a una major absorció de la suor.
Permeten un ús alimentari i també
estan tractats químicament per a una
millora del rendiment.

Excel·lent resistència a una àmplia
gamma de productes químics,
incloent-hi hidrocarburs i alguns
solvents. Superfície granular a la zona
de treball del guant per aconseguir
una adherència extra. Excel·lent
resistència mecànica.

Talles: Consultar talles
Composició: Neoprè
Color: Negre
Ref. TPHILO

Talles: Consultar talles
Composició: Cotó i PVC
Color: Blau
Ref. TPG39

MANIGUETS PLÀSTIC

Guant polivalent gràcies al barrejat de
làtex natural amb neoprè. El neoprè
garanteix un màxima adherència en
qualsevol circumstància. Interior de
làtex natural amb ﬂocat de cotó.

Maniguets d’un sol ús fabricat en
plàstic polietilè amb elàstic en els
extrems, en colors blanc o blau. Per
cobrir o protegir de brutícia la zona
compresa des del canell ﬁns al colze.

Talles: Consultar talles
Composició: 50% neoprè i 50% làtex
Color: Blau i groc
Ref. TP21BI

Talles: Talla única
Composició: Polietilè
Unitats: 100 unitats
Color: Blau
Ref. CVMANRCM0001BI

MANIGUETS VINIL
Maniguets de vinil, impermeable.
Amb punys de neoprè resistents a
l'aigua que l’aïlla de la humitat.
Longitud: 50 cm. Venut per la parella.

Talles: Talla única
Composició: Vinil i neoprè
Color: Verd
Ref. AP0801030

MASCARA 2 PLECS

MASCARA SOL ÚS

Peücs d’un sol ús fabricat en plàstic
polietilè, amb textura en la superfície per
augmentar l'adherència i elàstic en
l'obertura per al seu millor ajustament.

Mascareta tres capes d'un sol ús
fabricada amb tres capes de teixit no
teixit de polipropilè, amb adaptador
nasal i ajust al capdavant per gomes o
cintes.

Mascareta cònica amb forma de
petxina, fabricada d'una capa
gruixuda de polipropilè. Disposa
d'una goma per ajustar al capdavant i
un clip metàl·lic per subjectar al nas.

Talles: Talla única
Composició: Polietilè
Unitats: 100 unitats
Color: Blau
Ref. CVRCZ06BI

Talles: Talla única
Composició: Polipropilè
Unitats: 100 unitats
Color: Blau i blanc
Ref. TPM800003

Talles: Consultar talles
Composició: Poliporpilè
Unitats: 50 unitats
Color: Blanc i blau
Ref. CVMRMA005AI

PEÜCS PLÀSTIC
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GORRO SOL ÚS

DEVANTAL ALIMENTARI

Barret sol ús circular fabricat amb teixit
no teixit de polipropilè i elàstics en el
perímetre per al seu ajust al capdavant
de l'usuari. Permet la total transpiració
del cabell.

Davantal blanc utilitzat en la indústria
alimentària. Fabricat en elastòmer, és
resistent als greixos animals, a la sang,
als productes de manteniment
comuns. Molt suau.

Talles: Consultar talles
Composició: Propilè
Unitats: 100 unitats
Color: Blanc i blau
Ref. CVGRGO001BI

Talles: Talla única
Composició: Polietilè
Color: Blanc
Ref. AP0800600

BATA UN SOL ÚS VELCRO
Bata de visita per protegir la roba de
l'usuari. De polietilè (PE) i amb velcro
com a sistema de tancament.

Format: Paquets de 50 unitats
Color: Blanc, blau i verd
Ref. CVRBT006BI

BATA UN SOL ÚS BOTONS
Bata de visita sol ús per protegir la roba
de l'usuari. De polipropilè (PP) i amb
botons com a sistema de tancament.

Format: Paquets de 10 unitats
Color: Blanc
Ref. CVDRDE005BI
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