
PRODUCTES DE NETEJA

RENTAVAIXELLES  MÀQUINA

PLS011 LAVAMATIC

PLS013 LAVAMATIC ALUMINO

PLS009 SUPER LAVAMATIC

PL001-B DETERGENT MÀQUINES AIGÜES DURES

PLS061 SALLÓSPHERE SUN especial per a cristalleria

PLS062 BLOCKMATIC

ABRILLANTADOR  I ANTICAL MÀQUINA 

PL001-AB ABRILLANTADOR VINFER

PLS012 BRILLAMATIC

Detergent especial pel rentat de vaixelles en màquines automàtiques. La seva 
fórmula d'alta concentració en secretants, complexants i tensioactius, 
desincrusta, desengreixa i neteja sense ratllar ni entelar la vaixella. Deixant-la 
impecable. No deixa restes salines en la màquina, protegint-la de la cal.
Envàs: de 6 quilos-12 quilos-30 quilos.

Detergent especial pel rentat de cristalleria i vidre en màquines automàtiques. 
La seva fórmula d'alta concentració en secretants, complexants y tensioactius, 
desincrusta, desengreixa i neteja sense ratllar ni entelar la vaixella, 
especialment el vidre, deixant  la cristalleria impecable i brillant sense restes d' 
incrustacions. No deixa restes salines a la màquina, protegint-la de la cal.
Envàs: de 6 quilos-13 quilos

Detergent líquid especial pel  rentat de la vaixella i la cristalleria en màquines 
rentavaixelles. Elimina fàcilment la brutícia més incrustada.
Especialment formulat per aigües dures (>40ºF). Temperatura òptima de treball 
55-65ºC V 5 0 2 : Especialment  formulat per treballar en aigües semi dures (fins 
a 30°F).
Envàs: 10 L i 5 L.

Mitjançant un sistema de dosificació controlada SallóSphere® es dissol paulatina 
i uniformement, garantitzant una concentració òptima de tots els ingredients en 
cada rentada. Gracies al seu embalatge i la seva tapa dosificadora assegura la
seva dissolució i dosificació rentat a rentat. Gran qualitat de rentada en tota 
mena d'aigües, i un altíssim rendiment. Més de 200 rentats, per cada 
SallóSphere®. Envàs: Caixes de 6 spheres de 375 gr.

Detergent sòlid compacte en bloc. Producte superconcentrat polivalent, d'alta 
eficàcia i rendiment. Indicat pel rentat de tota mena de vaixelles, cristalleries, 
coberteries i utillatge alimentari. Apte per a tota mena d'aigües. Conté additius 
anticalcaris

Producte per l'esbandit i abrillantat automàtic de la vaixella i la cristalleria. 
Acabat perfecte, oferint una superfície seca i brillant que impedeix la formació 
de marques. Envàs: 5 L, 10 L y 20 L Unitats x caixa: 4(5L)

Abrillantador especial d'alt rendiment per màquines automàtiques. Elimina les 
restes de sals i prevé la re deposició de partícules a la vaixella, deixant-la brillant 
i lluent. Envàs: 5 L, 11 L y 25 L Unitats x caixa: 4(5L) CAT

Detergents pel rentat de vaixelles, cristalleríes, cuberteríes i estris en màquines 
profesionals. Fórmules d'alta concentració en segrestrants, complejants i
tensioactius que desincrusten, desengreixen i netegen sense ratllar, ni entelar. 
No deixen restes salins en la màquina. Proteiigeixen d' incrustacions de caçl.
Envàs: de 11 quilos-30 quilos.



PL003 DEXCAL

PLS017 DESIN 2000

RENTAVAIXELLES MANUAL

PL005 RENTAVAIXELLES DOBLE LIS I MEL

PL006 RENTAVAIXELLES TRIPLE LIS I MEL

PL005-A RENTAVAIXELLES SUPERLAY

PL004 LA ESPIGA

PL005-W LAVAVAJILLAS MANUAL WINS LITRO

PLS001 DETERNET PLUS

PLS024 DETERNET SANITISER

PLS057 DETERNET D-50

Producte desincrustant àcid per mantenir les condicions higièniques  i 
desincrustar la cal i les restes orgàniques acumulats en màquines rentavaixelles.
Envàs de 5 quilos.

Desincrustant àcid especial. Neteja i assegura la protecció de tota mena de 
màquines o superfícies afectades per incrustacions calcàries degudes a la 
duresa de les aigües o a l'acció dels detergents.

Pel  rentat manual de vaixelles. Amb DUES vegades més de matèria activa que 
un rentavaixelles convencional. . Incorpora agents suavizants i emolients, per 
això  no irrita ni reseca les mans..
Envàs: 5 L      Unitats x caixa: 4(5L)

Rentavaixelles manual de triple concentració. Detergent pel rentat manual de 
vaixelles. Te TRES vegades més de matèria activa que un rentavaixelles 
convencional.
Envàs: 5 L      Unitats x caixa: 4(5L)

Detergent ideal pel  rentat manual de vaixelles i parament de cuina.
el seu alt poder detergent i escumant permet un rentat eficaç, desengreixant i 
eliminant les brutícies més persistents.
Envàs: 5 litres.

Detergent superconcentrat amb pH neutre pel rentat manual de vaixelles i tot 
tipus d'utensilis de cuina i parament. Desengreixa i neteja fàcilment, aconseguint 
un efecte auto secant i abrillantador. 
Envàs: de 5 quilos Unitats x caixa: 4(5kg).

Detergent especial  bactericida pel rentat manual de vaixella, maquinària, 
instrumental  i utillatge de la industria alimentaria. Detergent neutre camb acció 
desengreixant per aplicar en multi superfícies alimentaries. Producte testat 
científicament contra la Salmonel·la.
Envàs: de 5 quilos Unitats x caixa: 4(5kg).

Detergent hiper concentrat con pH neutre pel rentat manual de vaixelles i tot 
tipus de utensilis de cuina i parament. Desengreixa i neteja fàcilment, 
aconseguint un efecte auto i abrillantador. Forma una alta escuma activa que a 
la seva vegada protegeix les mans. Hiperconcentrat pH neutre
Envàs: de 5 quilos caixa 4(5kg).Envàs: de 1 Kg caixa 15(1kg)

Econòmic pel rentat a ma de vaixelles. Desengreixant. Molt escumant. Perfumat 
amb aroma de llimona. Color groc.
Envàs: 5 L Unitats x caixa: 4(5L)

Detergent pel rentat manual de la vaixella.Per a totes les superfícies i materials
netejables amb aigua. ütil per a tots els estris de cuina, vaixelles, cristalleries i 
encimeres . D'elevat poder desengreixant.
Envàs: 5 litres. Unitats per caixa: 4 (5L)



PL008-A LA OCA VAIXELLES

PL009 LA OCA ULTRA

PL137 LA OCA MANZANA

DESENGREIXANTS

PL100 DESENGREIXANT CODI ENERGIC

PL101

PL145 DESENGREIXANT ENÈRGIC CODINA

PLS032 BACTEL

PLS025 DECAFORN

PLS048 DESENGRAS SK200

PLS003 DESENGRAS X

Detergent pel rentat a ma de vaixelles, vasos, cristalleries i utensilis de la llar. 
Desengreixant. Molt escumant. Agradablement perfumat.
Envàs: 3 L Unitats x caixa: 4(3L)

Molt concentrat pel rentat a ma de vaixelles, vasos, cristalleries, utensilis de la 
llar, etc. El primer en rendiment, desengreixant, suavitat i estalvi. Molt 
escumant. Rendeix fins  4 vegades més que altres rentavaixelles.
Botella 1 litre. Caixa de 15 unitats.

Fòrmula molt equilibrada amb gran poder de dissolució de tot tipus de greixos 
adherides sobre qualsevol superfície o teixit.  Per la neteja de cuines, forns, 
cremadors, campanes extractores de fums, parrilles, planxes, fregidores, 
paelles, cassoles, rajoles, banys, vidres, plàstics, Superficies esmaltades...
Envàs de 5 Litres.

Poder de dissolució professional  de tot tipus de greixos adherits sobre qualsevol 
superfície o teixit. Apropiat per la neteja de cuines, forns, parrilles, cremadors, 
campanes extractores, banys, rajoles, etc... i en les robes de teixits tacades d'oli, 
greixos, suor, etc.
Botella de 750 ml.

Bactel  és un desengreixant enèrgic multi superfícies de baixa escuma amb acció 
bactericida i fungicida. Especialment indicat per la neteja y desinfecció de 
campanes extractores, filtres, fogons, cuines, taules, rajoles, sanitaris, 
mostradors, barres, bancades de treball, armaris i tot tipus de superficies que 
puguin estar en contacte amb aliments. Recomanat per la neteja d'instrumental, 
maquinària i utillatges alimentaris de tall, mescla i elaboració d'aliments per 
neteges intermèdies.
Envàs de 5 Litres.

Detergent desengreixant especial per la neteja i rentat de forns, convecció, 
vapor, mixtos, auto netejables. la seva fórmula  d'alta concentració en 
segrestants, complexants i dispersants, desincrusta i neteja sense ratllar ni 
entelar les superficies internes d 'acer polit.
Garrafes de 11,2 quilos.

Desengreixant formulat per una eficaç neteja de qualsevol tipus de mobiliari i  
utillatges de cuines industrials: forns, campanes, fogons, planxes, filtres, 
extractors, terres yi parets. Sense necessitat de temperatura.
Envàs de 5 quilos.

Concentrat pel rentat a mà de vaixelles, cristalleries, estris de la llar, etc... Evita 
que proliferin gérmens  i bacteris en el fregall. Agradable i higienizant aroma a 
poma verda. Botella 1 litre. Caixa de 15 untats.

Desengreixants alcalins formulats amb disolvents i emulgents de greixos. No 
aplicar a sobre l'alumini.
Desengreixant enèrgic per la cuina. Desincrusta i disol els greixos secs no 
recremats, en encimeres, taules ii superfícies en general.
Utilització: Aplicar pur o diluit fins el 5% depenent del grau de brutícia, 
pulveritzar, deixar actuar, fregar i esbandir abundantement amb aigua.
garrafes de 5kg garrafas de 11kg



PLS007 POWERGRAS

PL028 SUPERTAX

PL029 SUPERTAX H

DESINFECTANTS

PL042-B CODI CLEANER DESINFECTANT BACTERICIDA

PLS006 BIIOCLOR 70H

PLS044 SANIKYRA

PL021 DEOCLOR

PLS001 GERMINEX

Desengreixant de rotunda energia en front de  totes les brutícies que es desitgin 
eliminar en campanes, filtres, cuines, etc. Pot diluir-se en una proporció de 1 a 9 
parts d'aigua.
Envàs de 5 quilos.

Desengreixant alcali amb alt poder d'eliminació de greixos incrustats i 
recremats. Indicat per la neteja de greixos persistents en forns, cuines, planxes I
parrilles. No utilitzar en superficies d'alumini. És obligatori utilitzar equips de 
protecció.
Envàs de 5 quilos.

Netejador desinfectant. Bactericida. Per  terres, cuines, banys, calçat esportiu , 
cubells de brossa, roba . Producte ecològic.
Envàs de 1 litre. Caja 15 uts (1 L)

Desinfectant de fruites I verdures. Additiu desinfectant d'alta concentració, 
estabilitzat I depurat per processos de potabilització d'aigua. El seu alt contingut 
en clor actiu garantitza un procés higienitzant complet.
Envàs garrafa de 5 quilos.

Producte que incorpora una mescla de lleixiu d'alta concentració i detergents. 
Útil per aquelles superfícies on es requereixi  la combinació de desinfecció i 
detergència.

És un producte biocida tècnic i específic netejador multi superfícies pel seu us en 
la industria alimentària i ambiental  amb un ampli espectre bactericida i 
fungicida.
Envàs: Garrafa de 5 lts..

Desengreixants alcalins formulats amb disolvents i emulgents de greixos. No 
aplicar a sobre l'alumini.
Desengreixant enèrgic altament alcali. Desincrusta, decapa i neteja greixos 
recremats en filtres, forns, fogons, plantxes i cuines industrials.
Utilització: Plantxes: aplicar pur i esbandir abundantement  amb aigua. Filtres i 
estriss: diluir al 20% i deixar en inmersió durant 12 hores. Esbandir
abundantement amb aigua.caja de 4 garrafas de 6kg
121601 garrafas de 12kg

Detergent clorat per la neteja i blanqueig de superfícies estables al clor. Producte 
viscos per fácilitar la manipulació sense goteig. Productes formulats a base 
Hipoclorito Sódico o Ácido Dicloroisocianúrico.
Envàs: garrafa de 5 Qgs.



LLEIXIUS

PL020 LLEIXIU LEP SUPERIOR

PL020-B LLEIXIU ALIMENTÀRIA APTA PER LA DESINFENCCIÓN D'AIGUA DE BEGUDA

NETEJADORS BANYS

PL025 VINFER V60 BANYS

PLS031 DESINQUAD

PRODUCTES ANTICAL

PL703 NETEJADOR LEP ANTICAL

PLS036 FRESH 4 EN 1 PULVERITZADOR 750 cc.. *

NETEJA TERRES

PLS010 FREGASOL FRESH

PLS021 PINEX

PLS022 LINOTEX

PLS019 CERALAX

Desinfectant de 40 Grs de clor actiu per banys , terres etc.
La propietats de la lleixiu son coneguts per tots i és un producte molt usat per 
netejar i a més s'aprofiten les seves propietats desinfectants.
Envàs: 5 L Unitats x caixa: 3(5L)

Desinfecció d'aigua de beguda. Dosis recomanada 25 cc. por m3 d'aigua. 3 gotes 
per litre d'aigua i esperar 30 minuts abans del seu consum.
Envàs: 1L Unitats x caixa 15, 5 L Unitats x caixa: 3

Producte concentrat de caràcter àcid, desincrustant de cal, restes salines, 
incrustacions orgàniques e inorgàniques en inodors, lavabos, banys i aixetes. 
Envàs de 1 Qg.

Netejador desincrustant per banys.
Envàs de 750mm.

És un producte , especialment indicat per la neteja de banys  . Neteja, 
abrillanta, desincrusta la cal i la brutícia sense necessitat d'esbandir.
Envàs de 750 ml.

Elimina la cal. Abrillanta l'inoxidable i aixetes cromades, bronze, coure.
Envàs de 1 lt..

Cera auto brillant i auto emulsionable per superfícies plàstiques, terres de gres, 
ceràmics i de marbre. Conserva, abrillanta i protegeix, deixant una fina capa 
polimèrica anti lliscant i un perfum de fruites amb notes cítriques. Utilitzar 
diluída. Tot tipus de terres
Envàs de 5 qgs.. Caixes 4 unitats 5KS.

Netejador amb bioalcohol  i amoníac. De fácil esbandit.
Netejadors generals amoniacals amb oli de pi. Gran poder desengreixant, 
desodoritzant e higienizant. Indicats per superfícies amb alto grau de brutícia: 
banys, cuines, terres; rajoles, sanitaris, piques, etc.
Envàs: garrafa 5 Qgs. Caixa de 4 garrafes.

Sabons netejadors hidratants i protectors per superfícies i mobiliari defusta i 
parket. Màxim brillo natural i hidratació gracies a la seva alta concentració en oli 
de llinossa. Ideal també per mobiliari, taules, portes, mampares, plàstics, 
melamines.
Envàs: Garrafa de 5 Qgs.

Netejadors molt perfumats d'alt contingut en materia activa per la neteja de 
terres amb  alt nivell de brutícia. No ataca les superfícies plàstiques
aconseguint un efecte brillant. Indicat pel terratzo i marbre. Efecte antilliscant.
Perfum marí fresc persistent.
Envàs: garrafa 5 Qgs. Caixa de 4 garrafes



PL701 LEP FLORAL

PL010 PINO-TAX

PL012 AMONIC

PL014 SPRING

PL011 XP

NETEJA VIDRES

PLS014 CRISTALIN

PL030 VIDRISIN

DETERGENTS SUAVITZANTS I LLEIXIUS PER  ROBA

PL044 DETERGENT KLARIL

PL044-A DETERGENT  MARSELLA

PLS040 GEL ACTIVO

És un producte amb una elevada concentració de matèria activa que permet 
netejar tot tipus de terres, banys, rajoles, etc. que estiguin fortament 
engrassats.
Envàs de 5 Quilos.. Caixes 4 unitats 5QS

És una combinació suau però molt activa en front de les brutícies contingudes en 
tot tipus de superfícies como terres, banys, etc. Incorpora una mescla 
d'essències  marines de gran qualitat,amb aroma persistent  i molt agradable.
Envàs de 5 Qgs.. Caixes 4 unitats 5 Qgs.

Producte de neteja general, especialment formulat para tot tipus de superfícies 
netejables, deixant un aroma agradable a flores.
seu campo de aplicació es amplíssim, terres, paredes, cuines, sanitaris, moblés 
plàstics y de fusta y totes las superfícies en general.
Envàs de 5 Qgs.. Caixes 4 unitats 5KS.

És una combinació suau però molt activa en front de a las brutícies contingudes 
en tot tipus de superfícies como terres, banys, etc. Incorpora una essència de pi 
de gran qualitat, amb un aroma persistent i molt agradable.
Envàs de 5 qgs.. Caixes 4 unitats 5 qgs.

És una combinació suau però molt activa en a las brutícies contingudes en tot 
tipus de superfícies como terres, banys, etc. Incorpora una essència de 
Citronella de gran qualitat, con aroma persistent y molt agradable.
Envàs de 5 Qgs.. Caixes 4 unitats 5QG.

Producte especial multi usos neteja vidres con acció desengreixant y abrillantat 
de qualsevol tipus de superfície. No precisa esbandir aconseguint així mateix un 
efecte auto lliscant, filmogen y antiestàtic. Renova y recupera el aspecte original.
Envàs de 5 QG. Caixes 4 unitats 5QG.

És un producte cuidadosament estudiat per eliminar la pols i la brutícia 
acumulada en vidres, rajoles i superfícies esmaltades, Per la seva elevada 
composició alcohòlica seca ràpid sense formar vels.
Envàs de 5 QG. Caixes 4 unitats 5QG.

Detergent especial concentrat pel l rentat de tata mena de roba, blanca o de 
color.Neteja profundament la brutícia i les taques incrustades en els teixits i les 
fibres, sense fer-los malbé i respectant els colors.
Envas de 5 Qgs.

Detergent tèxtil automàtiques. Perfum floral.
Detergent avançat tecnològicament, biodegradable, exent de fosfats i de molt 
alt rendimient. 
Envas : 5 Qgs

Detergent avançat tecnològicament, biodegradable, exent de fosfats i de molt 
alt rendimient. . Evita la incrustació càlcica a les prendes mantenint els
colors originals.
Envas de 5 Qgs.



PLS056 DETERGENT EN CREMA

PLS015 DETERGENT EN POLS ELSA 

PLS051 DETERGENT EN POLS INTEGRAL F-9

PLS034 SUAVINOL LEN

PL046 SUAVITZANT DELISSE

PL022 LLEIXIU LEP NEUTRA

PL150 LLEIXIU LEP ROBA COLOR

PLS005 HUMECTIL 6000 KG

Detergent en pols complert, enzimàtic, d'alt rendiment i adequat per a tota 
mena de teixits, excepte prendes fines i  delicades que requereixen un 
tractament especial.
Sac de 10 Qgs.

Detergent d' lt contingut en materia activa amb propietats  humectants i 
emulgents. Elimina els olis i els greixos. Gràcies al seu alt contingut en solvents, 
tensoactius i  secuestrants, elimina amb facilitat les restes de matèria orgànica 
incrustats en tota mena de teixits.
Sac de 20 Qgs.

Detergent d'alta qualitat i concentració, especial pel sector profesional, indicat 
pel rentat de tota mena de teixits a qualsevol temperatura. Netaja i desengreixa 
profundament deixant un blanc lluent i eliminant les taques més resistents.
Sac de 20 Qgs.

Suavitzant concentrat, perfuma intensament tota mena de roba eliminant les 
restes del detergent i la càrrega electroestàtica. Confereix a la roba un tacte de 
gran suavitat  esponjositat. Facilita el plantxat i conserva més temps els teixits.
Envas de 5 Qgs o de 25 Qgs.

És el suaviztant ideal per tota mena de roba. Incorpora una barreja d'esencies 
naturals que dona a les prendes  un aroma i una frescor molt agradable .
Envas : 5 Qgs.

Lleixiu  especial  rentadores, roba blanca.Utilitzada per netejar i blanquejar.
Envas: 5 L Unitats x caixa: 3(5L)

Lleixiu   especial  rentadores, roba color.
Envas: Garrafa de 2 litres.

Aditiu llevataques especial per eliminar qualsevol  tipus de bruticía orgànica en 
teixits, tant sintètics com naturals.Dispersa i elimina amb facilitat 
incrustacions olèiques i greixoses. Pel seu caracter neutre, no ataca els 
teixits. Amb gran poder desengreixant.
Envàs: Garrafa 11Qgs.



ALTRES PRODUCTES DE NETEJA

PL099 AIGUA DESTIL.LADA

PL093-A DESATASCADOR CANYERIES

PL017 AMONIAC

PL110 AMONIAC PERFUMAT

PL023 SALFUMANT

PL018-A SOSA CAÚSTICA GRA O LIQUIDA

AMBIENTADORS I INSECTICIDES

PL032-B AMBIENTADOR AIR LW

PL032-F AMBIENTADOR AIR LW PULVERITZADOR 1 LITRE

PL036 AMBIENTADOR 24 HORAS

PL032 AMBIENTADOR ETERNAL 

PL032-A AMBIENTADOR LLIMONA

PL033-B AMBIENTADOR CKU

PL035 AMBIENTADOR CONC. POMA

PL032-E AMBIENTADOR COOL LADY

PL033-A AMBIENTADOR DRAKAR

PL035-A AMBIENTADOR POMA

PL033 AMBIENTADOR P.RAB.

PL032-D AMBIENTADOR ROCHAS

PLS050 AGRADALUX LV

PL039 VINFER MATÓN RÁPID

AMBIENTADORS I INSECTICIDES AUTOMÀTICS

CO018-A DISPENSADOR AUTOMATIC AEROSOL VINFER

CO085 RECANVI AMBIENTADOR ETERN, OCEAN I CK

CO087 RECANVI CÀRREGA INSECTIDIDA

Ambientador concentrat de llarga durada. Perfuma i desodoritza tot tipus 
d'ambients. Ideal per locals d'hostalería i ambients especialment carregats. 
Envas: 300 ml Unitats x caixa: 6  

Ambientador concentrat  amb  acció desodorizant i persistent. Els seus aromes 
naturals perfumant i refrescant tot tipus d``ambients sense tacar ni mollar. 
Envas: Botelles d' 1 L amb pulveritzador .Caixes de 15 unitats.
Garrafes de 5 L. Caixes de 4 unitats.

Insecticida d'us contra insectes voladors. Us per tot el públic en general. 
Desaconsellat: contra insects rastrers.
Envas: 300 ml Unitats x caixa: 6  

Insecticida indicat per combatre tot tipus d'insectes voladors, especialment 
mosques i mosquits, agradable perfum a llimona. 
Envas 750mm.

Productes amb base d'alcohol 
maceradt en las més fines i pures 
esències. Útil on es desitgi  
enmascarar un olor o perfumar 
un espai. Duració 12 hores.
Envàs de 5 Lts, 1 lt.



GEL DE MANS

PL042-B LEP NACARADO MANZANA

PL041-A SANIGEL GEL NETEJAMANS GERMICIDA

PL041-B ORANGE GEL DE MANS DESENGREIXANT

PLS030 ADHARA® MANS

PLS049 ADHARA® PRÈSSEC

PLS059 DERMIBAC

PLS1000 ADHARA FOAM

PL301 CARGA AUTOFOAM SABÓ HIDRATANT 2750 DOSIS

PLS054 MECAPASTA ABR

PL152 STAR

ACCESORIS DE NETEJA

ESCOMBRES

PL060 ESCOMBRA ECONÒMICA BARCELONA

PL061 ESCOMBRA EXTRA IBÈRICA FIBRA

Crema desengreixant  tipus cosmètica amb microgranuls. Útil pel rentat de 
mans en tallers mecànics i impremtes. Efecte suavizant i cicatrizant.
Cub de10 Qgs.

Neteja mans  amb agradable perfum i ph neutre.Producte per la neteja  i  cura 
de la pell, deixant un agradable aroma.Espuma estable i cremosa.Proporciona 
una neteja profunda.
Envàs de 5 litres. 

Gel de mans antisÈptic dermoprotector pel rentat higiènic de les mans i 
avanbraços. pH 5,5
Envàs de 5 litres. 

Gel de mans desengreixant. No incorpora disolvents. Suavitza, hidrata i elimina 
la brutícia eficazment. Útil pel seu us en tallers i industries.
Envàs de 5 litres. Caixes 4 unitats 5L

Perfum afruitat cosmètic.
Gel  cosmètic dermoprotector pel rentat de mans.
Envàs de 5 litres.Caixes 4 unitats 5L.

Adhara® préssec és un gel cosmètic dermoprotector pel rentat del cos i el
cabell, amb Ph neutre. Neteja suau i delicadament, proporcionant un alt nivell 
d'higiène amb un delicat perfum a préssec . 
Envàs de 5 litres.Caixes 4 unitats 5L.

Producte per la desinfecció higiènica, alimentària i prequirúgica de les mans, per 
frotació. Cal esblandir.
Aplicar en la pell sana i seca.
Envàs de 5 litres.Caixes 4 unitats 5L

Pasta desengreixant de mans ideal per la seva neteja, cura i conservació. Neteja 
fácilment tota mena de greixos i olis incrustats en l'epidèrmis de les mans. No 
danya la pell, deixant posteriormente un efecte suaviztant. No reseca i te un 
gran rendiment.Pasta desengreixant de mans per a mecànics amb
microesferes.
Cubo de10 Qgs.

Espuma cosmètica dermoprotectora pel rentat de mans amb el Ph neutre. 
Caixes de 6 bosses de 800 ml.

Especialment formulat pel rentat de mans frecuent. La seva fórmula espumosa, 
densa i concentrada, de gran qualitat, està enriquida amb acondicionadors que 
suaviztan i hidratan la pell.



FREGONES

PL058 FREGONA COTÓ NORMAL 200 GRS.

PL059 FREGONA COTÓ INDUSTRIAL 270 GRS.

PL135 FREGONA FIL MICROFIBRA

PL059-A FREGONA TIRES ESTAMPADA

PL059-B FREGONA TIRES GROGA

PL136 FREGONA TIRES MICROFIBRA

PL070 CUBELL AMB ESCORREDOR EXTRA

PL184 CUBELL AMB ESCORREDOR OVAL

PALS I RECOLLIDORS

PL064 PAL METAL PINTAT 1.40 CMS

PL063 PAL ALUMINI 1,40 CMS

PL067 RECOLLIDOR AMB PAL

PL068 RECOLLIDOR METÀLIC AMB PAL

PL354 BASTIDOR MOPA 45

PL351 RECANVI MOPA 45

PL352 RECANVI MOPA 60

PL353 BASTIDOR MOPA 60

ESCOMBRETES BANY

PL091 ESCOMBRETA WC GALICIA ECO

PL091-A ESCOMBRETA WC MARBELLA

BAIETES

PL141 BAIETA BLANCA MULETON 45 X 45 P/12

PL120 BAIETA ECOLÒGICA ECO

PL198-A BAIETA MICROFIBRA GROGA P/12

PL198 BAIETA MICROFIBRA BLAVA P/12

PL198-R BAIETA MICROFIBRA ROSA P/12

PL198-V BAIETA MICROFIBRA VERDA P/12

PL053 BAIETINA EXTRA

PL092 ROTLLO BAIETA GROGA

PL077 ROTLLO BAIETA QUADRES 8MTS

PL079 ROL DRAP

REIXETES

PL054 REIXETA BLANCA PAQUET 12 UTS.

PL055 REIXETA BLANCA EXTRA PAQUET 12 UTS.

PL056 ROTLLO REIXETA BLANCA 3 QUILOS

PL057 ROTLLO REIXETA BLAVA 3 QUILOS



ESPONGES I FREGALLS

PL251 LACITOS FREGALLS P/2 UTS

PL148 FREGALL ACER INOX. P/2 UTS

PL076 ROTLLO FREGALL VERD 6 MTS

PL084 ESPONJA FREGALL 2 UTS.

PL355 ESPONJA ALMOHADILLA SUPER

PL095 ESPONJA SALVAUÑAS

PL780 ESPONJA SALVAUÑAS SUPER

PL052 NANAS

PL087 PEDRA POMEZ

PL078 ROTLLO SPONTEX

DRAPS

PL079 ROLL.DRAP 40 X 64 R/10 UTS VORA BLAVA

PL079-N ROLL.DRAP 40 X 64 R/10 UTS NEGRO

PL079-B ROLL.DRAP 40 X 64 R/10 UTS VORA BURDEUS

PL079-A CUBI.DRAP R/12 UTS

PL081 DRAP CUINA SARGA BLAU 12 UTS

PL081-A DRAP CUINA SARGA BLANC 12 UTS

GUANTS

PL066 GUANTS GOMA TALLES P-M-G C/100 UTS

PL065 GUANTS LATEX AMB POLS TALLES P-M-G  C/100 UDS

PL065 GUANTS VINIL AMB POLS  C/100 UTS TALLES P-M-G

PL065 GUANTS VINIL SENSE POLS  C/100 UDS

PL180 GUANTS NITRIFLEX TALLES P-M-G  C/100 UTS TALLES P-M-G

PL130 GUANT NITRIL EXTRA C/100 UTS TALLES P,M,G,XL

PL129 GUANT NITRIL SENSE POLS C/100 UTS TALLES P,M,G

PL14* GUANT NITRIL NEGRO  C/100 UTS TALLES P,M,G,XL

PL161-A GUANTS POLITÈ BLOCS 100 UTS


