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Ref.: 7724010207

Ref.: 7724000004
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Ref.: 7724000005

Ref.: 7724210507

Lleixius

SANT MATEU

PI

Aigua destil·lada

Lleixiu d'ús alimentari

Lleixiu en pastilles

NEUTREX
Lleixiu

Aigua desionitzada indicada per a
bateries de cotxe, planxes de vapor, reg
de plantes, etc.

Apte per a la desinfecció de l’aigua de
consum, fruites i verdures, neteja
d’utensilis de cuina, desinfecció de
superfícies.

Comprimits efervescents, netejador amb
alliberadors de clor. Ús exclusiu
professional.

Ideal per a un rentat perfecte i sense
trencaments gràcies a la seva fórmula amb
fibra-protector, elimina taques difícils i
recupera el blanc original de la roba.

Format: 2 l 8 u.

Ref.: 7724000006

Ref.: 7724000008

Ref.: 7724110507

Format: 1 kg 300 u.

FLOQUET

Ref.: 7724000007

Format: 1 l 15 u.

Format: 5 l 3 u.

SANT MATEU

Lleixiu

Format: 5 l 3 u.

Lleixiu

Salfumant

Format: 1 l 15 u.

Format: 2 l 6 u.

Format: 1 l 15 u.

Format: 2 l 6 u.

Potent netejador i desinfectant de superfícies.

Ref.: 7723000039

BALNIC

L'ESPURNA
Lleixiu amb detergent

Elimina la brutícia d'una sola passada i
sense necessitat d'aclarir. Proporciona
una lluentor en tot el bany i un agradable
olor a net.

Ref.: 7724120507

Ref.: 7723000056

Idoni per a la desinfecció i neteja de banys i superficies.

Format: 5 l 3 u.

Lleixiu amb detergent
Format: 5 kg

Proporciona neteja i desinfecció profunda,
eliminant les males olors. No apte per a la
desinfecció de l'aigua de begudes.

BALNIC
Detergent neutre cítric
Format: 5 kg

Format: 5 kg

Insecticida neteja terres

Netejador amb protecció contra els
insectes. Ideal per a cafeteries, restaurants,
escoles, lavabos, magatzems, ... Per a tot
tipus de terres. Agradable olor a lavanda.

Netejador que elimina a l'instant
qualsevol tipus d'insecte deixant un
fresc aroma a lavanda. Protegeix durant
15 dies.

Ref.: 7723000037

Format: 750 ml

KH-7

BALNIC

SANI

Netejador de cuines

Detergent amoniacal

Netejador neutre desinfectant

Elimina la brutícia amb facilitat sense
necessitat d'aclarir, deixa les superfícies
brillants i un agradable perfum a llimona.

Elimina les males olors deixant ambients
i sensacions més agradables. Pensat per
a sales de festa, comerços, bars,
restaurants, etc.

Neteja i desinfecció de terres, parets,
sostres, mobiliari, dipòsits i recipients;
utensilis i petit material.

Ref.: 7723000051

BALNIC
Netejador de banys
Format: 5 kg

Ref.: 7723000046

Format: 5 kg

Format: 5 kg

Ref.: 7723000001

Format: 5 l

KH-7
Format: 1 l

Elimina eficaçment les restes de calç i brutícia. Indicat per a la neteja diària de sanitaris,
aixetes i rajoles. No cal aclarir amb aigua.

Ref.: 7723000011

KH-7 DESIC

Insecticida neteja terres
Format: 5 l

Perfecte per a tot tipus de superfícies rentables en general, terres, parets, cuines, sanitaris,
plàstics, mobles sintètics. Amb bioalcohol. Neteja i desgreixa a fons, sent innocu per les
mans.

Ref.: 7723000047

KH-7

Ref.: 7723000007

Detergent neutre floral
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Ref.: 7723050507

Ref.: 7723000033

Ref.: 7723000002

Neteja general

Netejador de banys
Format: 5 l

Elimina la brutícia d'una sola passada i
sense necessitat d'aclarir. Proporciona
una lluentor en tot el bany i un agradable
olor a net.

Neteja general
Ref.: 7723000044

Ref.: 7723000012
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BALNIC

DOMESTOS

Desincrustant antical

Gel antical per a W.C.

Especial per a cromats, acers inoxidables
i porcellanes en general. No s'oxida ni
taca. Apte per a aixetes, banyeres,
dutxes, lavabos, etc.

Ofereix una desinfecció total en banys,
cuines i terres. Té tots els beneficis del
lleixiu convencional i a més, l'ús freqüent
preveu les obstruccions de les canonades.

Ref.: 7723000005

Ref.: 7723000035

Ref.: 7723000042

Format: 750 ml

Format: 1 l

BALNIC
Format: 5 kg

Desengreixant planxes / forn
Format: 6 kg

Format: 1 l

Neteja de planxes de cuina, forns i
fregidores. S'elimina fàcilment aclarint
amb abundant aigua i amb l’ajuda d’un
drap.

Ref.: 7723000049

Ref.: 7723000008

Ideal per a cuines, filtres d'aire, sanitaris, acer inoxidable, terres molt bruts, tapisseries de
skay... Cal sempre esbandir després de l'ús.

Ref.: 7723000009

Desengreixant professional

KH-7
Desengreixant
Format: 5 l

Desengreixant amb polvoritzador
Format: 750 ml

Desengreixant recanvi
Format: 750 ml

Elimina a fons i sense esforç tot tipus de greixos, olis i brutícia incrustada. Apte per a la neteja i desgreixatge de superfícies en contacte amb
aliments. Es pot utilitzar a sobre de la roba. Cal sempre esbandir després de l'ús.

BALNIC

Ref.: 7723000506

Ref.: 7723000004

Ref.: 7723000036
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KH PROFESSIONAL

Multiusos netejavidres

Multiusos netejavidres amb polvoritzador

Format: 5 kg

Format: 1 l

Format: 5 l

Elimina el greix i la brutícia d'una sola
passada sense necessitat d'aclarir i
deixant les superfícies brillants.

Ref.: 7723000006

Producte multisuperficies, no deixa vels ni residus, seca ràpidament i és fàcil d’eliminar quan
es neteja. Ideal per a netejar vidres, superfícies d'acer inoxidable polit, esmaltades o de
porcellana.

Multisuperfícies i vidres

PRO INOX
Abrillantador d'acer inoxidable +
polvoritzador
Format: 50 cl 5 u.

Especial per a acer inoxidable i altres superfícies
metàl·liques, així com esmaltades o de porcellana.
Polvoritzar directament sobre la superfície a netejar.

ECO

Ref.: 8389000009

Ref.: 7723000013

Ref.: 7723000014

ECO

GREEN CLEANER
Netejador neutre ecològic

Multiusos netejavidres ecològic

Fabricat amb ingredients naturals. Perfecte
per a tot tipus de superfícies rentables en
general, terres, parets, cuines, fustes,
marbre, superfícies plàstiques...

Elaborat amb matèries primeres naturals
100% biodegradables. Ideal per a netejar
vidres i superfícies d’acer inoxidable pulit i
esmaltades, i també d’altres tipus.

Format: 5 kg

Format: 1 l

Polvoritzador

Ref.: 7725000008

Ref.: 7725000016
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Ref.: 7725000007

Ref.: 7725000015

Detergents

ELENA

BALNIC

COLON

Detergent líquid tèxtil per a rentadora

Gel professional

Detergent en pols professional

Detergent en pols professional

Detergent molt concentrat, apte per a la
neteja de tot tipus de peces com
tovalloles, jocs de taula, fibres sintètiques.
Útil tant per a roba blanca com de color.

Eficaç per a roba blanca i de color. Útil per a
qualsevol tipus d'aigua (en aigües dures
aplicar un 25% més). Ideal per a rentats en
màquines petites o bugaderies d'autoservei.

Amb pH redu t sense problemes en el rentat
de llenceria, estovalles i roba en general. Es
pot fer servir en un ampli marge de
temperatures. Té microesferes activadores.

Gran poder sobre qualsevol tipus de
brutícia. Rentat de roba en general, amb
pH redu t sense problemes en el rentat
de llenceria, estovalles, ...

Ref.: 7725001007

Format: 7,037 kg 135 dosis

Ref.: 7725151025

Format: 9,375 kg 166 dosis

Format: 9 l

Ref.: 7725000013

Format: 5 kg

BALNIC

FLOR

QUANTO

Suavitzant concentrat tèxtil

Suavitzant professional per a la roba

Suavitzant professional per a la roba

Per a màquina industrial, dosificació manual
o en sistema automàtic. Elimina l'electricitat
estàtica, evita les olors desagradables
deixant una gran suavitat en els teixits.

Evita l’electricitat estàtica i facilita el
planxat. Perfum agradable. Elevat poder
bacteriostàtic i asèptic. Es fa servir sobre
qualsevol tipus de fibra tèxtil.

Facilita el planxat, evita l’electricitat
estàtica en les fibres, allarga la vida útil
dels teixits. Idoni per qualsevol tipus
d’aigua. Perfum molt agradable.

Format: 10 kg

Ref.: 7723000010

Format: 5 kg

KH-7
Llevataques amb polvoritzador
Format: 750 ml

Rendiment especialment alt en les
taques que contenen algun tipus de greix,
no fa malbé la roba i respecta els colors.
Aplicar directament sobre el teixit.

Format: 10 kg

Ref.: 8385170024

PLA

VILEDA

Baieta universal en rotllo

Baieta absorbent en rotllo

Baieta punt blau en rotllo

Camussa groga

Tela sense teixir, alta durabilitat,
resistent als detergents alcalins i
compostos clorats. Activitat antibacteriana certificada.

Tela sense teixir amb fibres absorbents que
proporcionen la capacitat de retenir líquids.
Incorpora partícules de plata que impedeixen
el creixement i la proliferació de bacteris.

Gran poder d'absorció. Delicada però
amb gran resistència en l'arrossegament. De gran durada.

Suau per a tot tipus de superfícies en sec,
humit o moll. Ondulada i amb microfibres
per a una neteja més gran.

Format: 34 x 400 cm

Ref.: 8385000024

Format: 20 x 300 cm, 3 kg

Ref.: 8385000016

Format: 60 x 400 cm, caixa 12 u.

Ref.: 8385000009

Format: 42 x 800 cm, caixa 5 u.

Ref.: 8385000001

VILEDA

Ref.: 8385000010
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Ref.: 8385130024

Ref.: 8385210024

Baietes

PLA

VILEDA

CHICOPEE

Baieta groga en rotllo

Baieta microfibra blava

Lavette super baieta blava

Duradry baieta microfibra blava

Tela sense teixir, 100% microfibra. Ideal
sistema preimpregna. Es pot fer servir en
sec, humit o moll.

Baieta multiús rentable de gran
gramatge. Amb qualitats anti-bacterianes i certificació FCC (Food Contact
Clearance).

100% microfibra. Neteja sense esforç
qualsevol superfície. Gran capacitat
antibacteriana. Llarga vida útil.

Ref.: 8385000007

Format: 34 x 40 cm, 5 u.

Format: 51 x 36 cm, 10 u.

Ref.: 8385000011

de

Ref.: 8385000023

Multiús, apta per a tot tipus
superfícies. Ideal per a cuines.

Format: 38 x 40 cm, 5 u.

Ref.: 8385000012

Format: 40 x 600 cm

CHICOPEE

PLA

Baieta especial màquines de cafè

Drap de reixeta blanc

Drap de vaixella blau

Drap blanc sanefa blava

Alt gramatge i gran durabilitat. Certificada per a resitir la calor fins a 250 ºC.

Neteja de tot tipus de superfícies. Gran
absorció. Fàcil d'escórrer i utilitzar.

Drap de sarja.

Drap de 100% cotó sense costures.
Pretallat. Molt resistent i absorvent. No
deixa borrissol.

Format: 43 x 32 cm, 10 u.

Format: 40 x 40 cm, pack de 12 u.

ROLL DRAP
Format: 55 x 55 cm, pack de 12 u.

Format: 40 x 64 cm, 10 u.

Guants

Ref.: 8385000006

Ref.: 8385000017
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RUBBEREX

SANTEX

Guants de nitril talla M

Guants de nitril talla M

Satinat. Resistents a productes químics, gran durabilitat.

Un sol ús. Extra sensibles tant en humit com en sec.

Ref.: 8385000005, 8385000004 o 8385000003

Format: 100 u.

Ref.: 8385000022, 8385000021 o 8385000020

Format: 1 parell

SANTEX
Guants de vinil color blau talla L, M o S

Guants de vinil talla L, M o S

Un sol ús. Molt sensibles al tacte. Ofereixen confort i elasticitat.

Elàstics, confortables i tacte molt fi, s'adapten a les mans per a un millor maneig de les
eines de treball i dels materials a utilitzar. Hipoal·lergogens.

Format: 100 u.

Format: 100 u.

Fregalls

Ref.: 8383000001

Ref.: 8383000007

Ref.: 8383050024
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SCOTCH BRITE

PLA

Fregall verd en rotllo

Fregall extra verd en rotllo

Fregall verd + esponja

Per a la brutícia més difícil, dins i fora de
la cuina. Molt durador i flexible. Es pot
utilitzar amb productes químics de
neteja.

Perfecte per a la brutícia més difícil. Molt flexible.

Ideal per eliminar la brutícia en general.
Més comoditat i suavitat per les mans.

Format: 2,5 x 10 x 15 cm 12 u.

Format: 14 x 600 cm

Ref.: 8383000008

Format: 13,4 x 600 cm

VILEDA
Miraclean esponja
Format: 12 u.

Ref.: 8383000006

Ref.: 8383170024

Ideal per eliminar taques i brutícia difícil més ràpidament i amb menys esforç. Es pot rentar
amb aigua. 100% de resina de melamina.

SCOTCH BRITE

PLA

Fregall d'acer inoxidable

Fregall d'acer inoxidable

Format: 40 g 12 u.

Idoni per a la neteja de la brutícia difícil d'olles, cremadors, graelles, barbacoes, Resistent
i durador. Compatible amb productes químics de neteja.

Format: 40 g 12 u.

Metàl·lic, amb forma de bola. Perfecte per a la brutícia més incrustada.

Ref.: 8387000009
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Ref.: 8387000011

Ref.: 8387050001

Ref.: 8387000008

Estris de neteja

PLA

VILEDA

PLA

Pal de fregar o d'escombra

Baieta de pal de tires absorbents

Baieta de pal de tires absorbents

Baieta de pal de cordons de cotó

Pal de rosca metàl·lic pintat.

Millors resultats de fregat. Higiènica i
duradora. Mida domèstica.

De gran absorció i resistència. Neteja i
eixuga amb profunditat. Tires de fibres
sintètiques amb estampat de quadres.

Color cru.

Ref.: 8387230001

PLA

VILEDA

PLA

Cubell rectangular + escorredor

Pal de fregar o d'escombra

Pal d'alumini d'escombra

Pal de rosca metàl·lic pintat.

Pal d’alumini anoditzat de doble rosca.

Format: 150 x 2,2 cm, 291 g

Ref.: 8387130001

Facilitat per escòrrer la baieta del pal de
fregar. Material polipropilè.

Ref.: 8387000010

Format: 140 x 2,2 cm

Ref.: 8387000012

Format: 15 l

VILEDA

LEOPARDO

PLA

Raspall de manteniment

Raspall d'escombra bicolor

Recollidor d'escombraries

Acabat de gran qualitat. Excel·lent
resistència a la flexió i als residus.

Ideal per
exteriors.

Format: 180 g
a

escombrar

interiors

Format: 200 g

Ref.: 8387000003

Format: 115 g

Format: 130 g

Ref.: 8387000015

Format: 140 x 2,2 cm, 222 g

i

Per la seva forma ajuda a recollir la
brutícia amb facilitat. Material plàstic.

Ref.: 8387000024

Ref.: 8387000001

Ref.: 8387000022

Ref.: 8387000026
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PLA
Pal d’alumini recobert de polivinil amb
doble rosca.

Estructura metàl·lica zincada.

Format: 100 x 12 cm, 645 g

Format: 47 x 15 cm, 255 g

100% polièster microfibra.

Ref.: 8387000014

Ref.: 8387000002

Bastidor plegable i mopa microfibra

Format: 75 x 12 cm, 629 g

Ref.: 8387000016

Bastidor de mopa fix

Format: 140 X 2,2 cm, 205 g

Ref.: 8387000027

Pal de mopa vermell

PLA
Recanvi de mopa

Format: 100 x 15 cm, 492 g

Format: 75 x 15 cm, 383 g

Format: 45 x 12 cm, 200 g

Format: 45 x 15 cm, 238 g

PLA
Format: 47 x 15 cm, 70 g
Material microfibra. Plegable.

Ref.: 8387000018

Ref.: 8387000020

Ref.: 8387000017

Ref.: 8387000025

Material cotó. Color cru. Es pot rentar.

LEOPARDO
Esprai mopa

Plomall d'estruç

Escombreta W.C. amb suport

Aerosol especial que ajuda a eliminar la
brutícia i donar lluentor al terra.
Repel·leix la pols i no rellisca.

Mànec de fusta i plomes de color gris
fosc.

Soport plàstic, fibra de PVC. Color blanc.

Format: 1 l.

Ref.: 7731000008

Ref.: 7731000007

Ambientadors i insecticides 12

BALNIC

MOJITO AIR

Ambientador

Ambientador

De gran concentració i aroma a brisa marina,
oferint ambients més agradables i eliminant
males olors. Aplicació mitjançant pulverizador o
dosificat automàtic en les instal·lacions d'AACC.

Pensat per a tot tipus de locals on es
necessiti un ambient agradable. Purificador de gran concentració i exquisida
aroma a menta fresca.

Ref.: 7731000014

Ref.: 7731000015

Ref.: 7731130007

Format: 1 l

Ref.: 7731000013

Format: 5 kg

ZELNOVA
Coopermatic Platinum ambientador
marí (per dispensador ZELNOVA)
Format: 250 ml

Coopermatic Platinum ambientador fruits
tropicals (per dispensador ZELNOVA)
Format: 250 ml

Coopermatic Platinum ambientador N.R.
for home (per dispensador ZELNOVA)
Format: 250 ml

Coopermatic ambientador lavanda
(per dispensador JOFEL)
Format: 250 ml

Ref.: 7731000001

Ref.: 7731000009

Ref.: 7731090007

Recanvi ambientador del difusor automàtic d'aerosols FRESH AIRE COOPERMATIC, també es pot utilitzar manualment.

ZUM

ZELNOVA

FRUIT FLY NINJA

Insecticida eficàcia durant un any
Format: 650 ml

Coopermatic insecticida
(per dispensador JOFEL)

Trampa per a mosques de la fruita

Laca insecticida de llarga persistència
que actua per contacte. Perfecta per al
control d'insectes reptants, amb doble
efecte insecticida: de xoc i residual.

Aerosol
eficaç
contra
mosques,
mosquits, vespes i tot tipus d'insectes
voladors en un espai de fins a 170 m3.

100% natural. Fluid orgànic i envàs
biodegradable.

Format: 250 ml

Format: 3 x 5 cm

Ref.: 7727000006
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Ref.: 7727030407

Ref.: 7727051007

Ref.: 7727000022

Neteja vaixelles

BALNIC

CORAL

MISTOL

XIROI

Rentavaixelles manual

Rentavaixelles manual professional

Rentavaixelles

Rentavaixelles especial

Detergent líquid neutre d’aplicació
manual. Ideal per a cuines, plats, cassoles,
armaris de cuina, parets de taulells, etc…
Color verd amb olor a llimona.

Detergent líquid neutre amb alt contingut en
tensioactius. Gran poder desgreixador. Autoassecament ràpid que garanteix lluentor sense petjades.
Per a fer servir amb tot tipus d’aigües. Color verd.

Detergent líquid amb tensioactius
ràpidament biodegradables. Amb nova
fórmula activa contra els greixos i el midó
amb enzims actius.

Ref.: 7727000023

Format: 3,5 l

FAIRY

BALNIC

Ultra rentavaixelles

Rentavaixelles automàtiques aigües
dures

Format: 820 ml, 8 u.

Format: 6 kg

Detergent líquid antigreix concentrat.

Format: 5 l 3 u.

Ref.: 7727000025

Format: 10 kg

Ref.: 7727000003

Format: 5 kg

Rentavaixelles automàtiques aigües
semidures
Format: 6 kg

Ref.: 7723000040

Ref.: 7727000024

Ref.: 7727000001

Detergent concentrat alcalí i exent de fosfats. Biodegradable. Color groc sense olor.

FINISH

BALNIC

Rentavaixelles

Abrillantador rentavaixelles

Desincrustant rentavaixelles

Detergent en pastilles “tot en un” amb
acció de prerentat única. Acabat lluent.

Fàcilment soluble i escuma controlada.Elimina les taques degudes a gotes
d'aigua i facilita l'assecat de la vaixella.
Color blau.

Detergent àcid de baixa escuma. No és
agressiu amb les juntes de cautxú,
plàstic i no ataca els metalls. També
actua com a desoxidant.

Format: 25 + 10 u.

Format: 5 kg

Format: 6 kg

Ref.: 7729000002

Ref.: 7729000001

Sal rentavaixelles

SAL COSTA
Sal descalcificadora en pastilles

Sal descalcificadora en tabletes

Pastilles el·lipsoïdals d’aprox. 25 x 15 mm.

Tabletes rodones de diàmetre 25 mm i
altura aproximada de 18-19 mm.

Ref.: 7729052525

Ref.: 2101000023

Format: 25 kg

Ref.: 7729072525

Format: 25 kg

POLASAL

BRAS DEL PORT

TRAMPOLÍN

Sal descalcificadora en pastilles

Sal descalcificadora grossa

Sal descalcificadora en pastilles

Sal humida. Granulometria de 30 mm a
0,5 mm.

100% natural, sense aditius de cap tipus.
Compactat de forma biconvexa amb
dimensions 23 x 13 x 23 mm.

Format: 25 kg

Ref.: 7729032021

Compactat de forma biconvexa amb
dimensions 23 x 13 x 23 mm.

SAL GARCÍA
Sal descalcificadora en pastilles

Sal descalcificadora en gra

Compactat de forma biconvexa amb
dimesions 23 x 13 x 23 mm.

Sal grossa.

Format: 2 kg 10 u.

Format: 25 kg

Ref.: 7729012021

Format: 25 kg

Format: 2 kg 10 u.
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Ref.: 7411000001

Ref.: 7411070326

Cel·luloses industrials

TORK

GC

Cel·lulosa industrial 2 capes

Ecologic+ cel.lulosa industrial 2 capes
Format: 400 m 2 u.

Format: 600 m 2 u.

Certificat EU-ECOLABEL / PEFC. Gramatge 19,5 g. Fabricat en cel·lulosa reciclada i ecològica.

Ref.: 7407000007

Ref.: 7407190226

Papers higiènics

GC
Ecologic+ paper higiènic Jumbo 2 capes

Ecologic+ paper higiènic Jumbo Compac 2 capes

Format: 200 x 90 mm, 173 m 18 u. 865 serveis

Format: 200 x 90 mm, 124 m 18 u. 620 serveis

Ref.: 7407030226

Ref.: 7407000009

Eco. Certificat EU-ECOLABEL / PEFC. Gramatge 16,8 g. Paper tissú amb unió CONFORDECO. Fabricat amb l’última tecnologia aportant més suavitat i cos.

GC
Ecologic+ paper higiènic 2 capes

Paper higiènic 2 capes

Eco. Certificat EU-ECOLABEL / PEFC. Gramatge 16,8 g. Paper tissú amb unió CONFORDECO. Fabricat amb l’última tecnologia aportant més suavitat i cos.

Certificat EU-ECOLABEL / PEFC. Gramatge 16 g. Paper tipus pasta amb unió
CONFORDECO. Fabricat amb l’última tecnologia aportant més suavitat i cos.

Format: 109 x 90 mm, 35 m 12 u.

Format: 109 x 90 mm, 18 m 12 u.

TORK

GC

Paper higiènic gegant 2 capes

Paper higiènic Premium 4 capes

Format: 195 x 90 mm, 180 m 12 u.

Format: 130 x 96 mm, 19,5 m, 8 u. 150 serveis

Ref.: 7407000010

Eco. Certificat EU-ECOLABEL. Gramatge 16 g.

GC
Ecologic+ paper higiènic 2 capes

Format: 260 x 110 mm, 190 m 12 u.
Eco. Certificat EU-ECOLABEL. Gramatge 16,8 g. Paper tissú amb unió CONFORDECO.
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Ref.: 7407000002

Ref.: 7407190227

Papers higiènics

Ref.: 8381000018
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Ref.: 8381055521

Ref.: 8381000013

Ref.: 8381000003

Bosses de plàstic

VILEDA

LA ROSA

Bosses d'escombraries negres

Bosses d'escombraries blanques

Bosses d'escombraries autotancament

Bosses d'escombraries autotancament

Material bàsic polietilè amb matèries
primeres reciclades, densitat mitja.

Resistència tipus estàndar.

Plàstic de densitat mitja que proporciona
una resistència més gran. Facilita i agilitza
el procés del tancament de la bossa,
optimitzant la seva capacitat. Color gris.

Material bàsic polietilè amb matèries
primeres reciclades, densitat mitja. Amb
antidegoteig i perfumades. Color blau.

Ref.: 8381000019

Bosses d'escombraries verdes

Bosses d'escombraries vermelles

Bosses d'escombraries blaves

Format: G-120, 85 x 105 cm 10 u.

Format: G-120, 85 x 105 cm 10 u.

Format: G-90, 55 x 60 cm 20 u.

Format: G-120, 85 x 105 cm 10 u.

Ref.: 8381000022

Format: G-70, 55 x 60 cm 30 u.

Ref.: 8381000020

Format: G-60, 45 x 47 cm 25 u.

Ref.: 8381000021

Format: G-60, 52 x 60 cm 25 u.

Bosses d'escombraries grogues
Format: G-120, 85 x 105 cm 10 u.

Ref.: 8381000023

Ref.: 8381000012

Ref.: 8381000002

Material bàsic polietilè amb matèries primeres reciclades, densitat mitja.

THE KING
Bosses d'escombraries negres

Bosses industrials d'escombraries

Material bàsic polietilè amb matèries
primeres reciclades, densitat mitja. Amb
antidegoteig. Ús domèstic i industrial.

Alta resistència. Color negre.

Format: G-130, 85 x 105 cm 10 u.

Format: G-140, 85 x 105 cm 10 u.

Bosses "camiseta"

Format: G-60, 35 x 50 cm 200 u.

Ref.: 8394000001

Contenidor mòbil sense tapa

Format: 80 x 50,5 x 52,5 cm 100 l

Tapa de contenidor mòbil groc, blau, beix o verd

Disseny integrament de polietilè, resistent a la oxidació, als abonyegaments i a les rascades.
Amb nanses integrades per a facilitar la manipulació i dues rodes a la part del darrera.

Material polietilè.

Ref.: 8394000009

Ref.: 8394000008

Format: 50,5 x 52,5 cm

Contenidor mòbil sense pedal

Pedal per a contenidor mòbil de 120 l

Material polietilè d’alta densitat i parts metàl·liques d’acer galvanitzat. Amb dues rodes a
la part del darrera i tapa integrada.

Material acer zincat.

Format: 120 l
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Ref.: 8394000002, 8394000003, 8394000004 o 8394000005

Contenidors deixalles

Línia mans

Ref.: 7721000001

Ref.: 7721000007

Ref.: 7721000002
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BALNIC

IPSILAR

Gel rentamans

Escuma de mans

Crema de mans

Sabó neutre per a la neteja de mans, ús professional, amb poder
suavitzant i asèptic. Color blau cel i agradable perfum natural. No
fa malbé els dosificadors. Biodegradable.

Escuma activa amb tensioactius suaus i dermocompatibles d’alta qualitat i d’efecte sinèrgic. Sense
parabens ni sals inorgàniques. De fàcil esbandit.

Ingredients d’alta qualitat. Protegeix la pell d’agents
agressius deixant una agradable sensació de suavitat i
subtil aroma. PH neutre. Bossa tancada, no es pot
manipular.

Format: 800 ml

Ref.: 7401000000

Format: 800 ml

Ref.: 7721051101

Format: 5 kg

PURELL

GC

Recanvi de sabó

Mocadors 2 capes

Gel hidro-alcohòlic sense fragància. Elimina els gèrmens, base
biològica, ingredients d’origen sostenible.

Gramatge 16 g.

Ref.: 7721000009

Format: 100 u.

Ref.: 7721010107

Format: 1,2 l

PROHIMA

LUXURY WIPE

Tovalloletes amb colònia de llimona

Tovalloletes de llimona

Tovalloleta humida ideal per fer servir després dels àpats, per
refrescar, netejar o desgreixar les mans.

Amb teixit microperforat, per servir fredes o calentes.
Tovalloleta humida per refrescar, netejar o desgreixar
les mans després dels àpats.

Format: 100 u.

Format: 200 u.

Ref.: 8389000001

Ref.: 8389010001
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Ref.: 8389000006

Ref.: 8389270001

Dispensadors

JOFEL

COOPERMATIC

GC

IPSILAR

Dispensador ambiental automàtic

Dispensador automàtic + recanvi
Platinum ambientador lavanda

Dosificador de gel

Dosificador d'escuma

Format: 250 x 126 mm, 1 l

Ref.: 8389000003

Ref.: 8389000008

Conjunt difusor més càrrega.

Format: 900 ml
vàlvula

Dispensador per a sabó amb disseny
modular. Amb bombes intercambiables,
dipòsit per reomplir o utilitzar amb
cartutxos. Color blanc.

de

IPSILAR

GC

Dosificador de crema metàl·lic

Dispensador de tovalloles
Format: 120 x 265 x 330 mm

Format: 135 x 285 x 375 mm

Personalitzable,
material
“anti-petjades”.
Mecanisme Brightwell. Amb bombes i accessoris
intercambiables, dipòsit per reomplir o utilitzar
amb bosses o cartutxos. Funciona amb piles.

Material acer inoxidable brillant.

Material plàstic ABS brillant. Color blanc.

Dispensador d'eixugamans de plàstic
Format: 240 x 255 x 365 mm

Material metall epoxi de plàstic. Color
fume.

Ref.: 8389110001

Ref.: 8389090001

Ref.: 8389000004

Format: 255 x 130 x 120 mm, 650 ml

Ref.: 8389050001

Material ABS. Amb
seguretat. Color blanc.

Ref.: 8389000010

Format: 250 ml

Dispensador amb difusor. Color blanc.

Ref.: 8389030001

Format: 250 ml

GC
Dispensador d’eixugamans mini

Dispensador de paper higiènic industrial
Format: 120 x 255 x 263 mm

Format: 120 x 255 x 263 mm

Material polipropilè. Color fume.

Metàl·lic amb recobriment. Color blanc.

Material acer inoxidable brillant.

Format: 270 x 150 mm

Polaris dispensador higiènic
Format: Ø284 x 170 mm

Fabricat en policarbonat.

Ref.: 7409110224
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Ref.: 7409000005

Ref.: 8389000005

Eixugamans

GC
Dispensador de cel·lulosa de peu

Eixugamans Eco 2 capes

Eixugamans Eco 2 capes

Material ABS amb acer inoxidable 304.

Certificat EU-ECOLABEL. 70% PEFC.

Certificat EU-ECOLABEL. 70% PEFC. Gramatge
19,50 g. Paper reciclat tisu amb unió llisa més gofrat
de vores.

Ref.: 7409230226

Ref.: 7409000001

Format: 350 x 215 mm, 180 m 6 u.

Ref.: 7409130224

Format: 300 x 199 mm, 135 m 6 u.

Format: 345 x 450 x 975 mm

GC
Eixugamans Eco xtrasec 2 capes

Mini eixugamans ADD pasta Eco 2 capes

Tovalloles de mà

Certificat EU-ECOLABEL. 70% PEFC. Gramatge
19,50 g. Paper reciclat tisu amb unió XTRASEC: extra
suavitat, comoditat i resistència.

Gramatge 19 g. Paper tipus pasta amb la unió ADD
SYSTEM.

Gramatge 19 g. Paper tipus pasta amb unió XTRASEC:
extra suavitat, comoditat i resistència. Empaquetat
100% tancat, màxima higiene.

Format: 200 x 200 mm, 60 m 6 u.

GC
Eixugamans 2 capes blau

Format: 235 x 200 mm, 106 m 6 u.

Ref.: 7409100224

Format: 200 x 230 mm, 196 serveis 20 u.

Ref.: 7409000002

Ref.: 7409000008

Format: 300 x 200 mm, 143 m 6 u.

TORK
Eixugamans 2 capes Nature
Format: 106 m 6 u.

Gramatge 19,5 g.
Gramatge 19 g.
Paper tipus tisu amb unió ADD SYSTEM: més resistència, volum i esponjositat.
Certificat contacte alimentari PEFC.
Certificat EU-ECOLABEL.

Eixugamans 2 capes

Format: 195 x 205 mm, 175 m 6 u.
Certificat EU-ECOLABEL.

COMPLEMENTS

Gots de plàstic

Ideal per a begudes fredes i tot tipus
d'esdeveniments a l'aire lliure o en
entorns on el vidre resulta perillós.
Fabricat en polipropilè. Pes 15 g.

Ref.: 8377000052

Format: 17 cm, 100 u.

Format: 22 cm, 100 u.

Per a tot tipus d'esdeveniments on sigui necessària una comoditat i un servei ràpid.
Perfecte per a reunions familiars, picnics, ... Color blanc.
Pes 5 g.

Ref.: 8377000054

Pes 8,3 g.

Ref.: 8377000053

Perfecte per a tot tipus de begudes calentes i fredes. Tacte suau. Lleuger. Material poliestirè
expandit. Color blanc.
Pes 2,15 g.
Pes 2,5 g.

Ref.: 8377000062

Format: 149 x 56 mm 30 cl, 500 u.

Plat de plàstic pla d'un sol ús

Format: 10 oz 28 cl, 1.100 u.

MAXI
Plat pla blanc d'un sol ús
Format: 14 cm, 240 u.

Plat fondo d'un sol ús
Format: 20,5 cm, 100 u.

Per a tot tipus d'esdeveniments on sigui necessària una comoditat i un servei ràpid.
Perfecte per a reunions familiars, picnics, ... Color blanc.
Pes 2,5 g.

Pes 6,7 g.

Ref.: 8377000061

Perfecte per a begudes fredes però
també es pot fer servir per a calentes.
Fabricat en polipropilè (PP). Color blanc.
Pes 2 g.

Ref.: 8377000044

Ref.: 8377000045

Format: 7 oz 20 cl, 1.000 u.

Got de tub transparent

Format: 20 cl, 100 u.

Ideal per a refrescs i també begudes calentes. Material polipropilè (PP). Mono ús.
Pes 4,5 g.
Pes 11,5 g.

Got foam

Got d'un sol ús

Ref.: 8377000049

Format: 100 cl, 20 paquets de 25 u.

Format: 33 cl, 40 paquets de 50 u.

Ref.: 8377000055

Ref.: 8377000014

Ref.: 8377052500

Got transparent
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Bol per a aperitiu d'un sol ús
Format: 25 cl, 144 u.

Idoni per a presentar aperitius, fruits
secs, olives, salses, llaminadures, ...
Color blanc. Pes 4,8 g.

Set de cullera + ganivet + forquilla +
cullereta + tovalló blanc d'un sol ús
Format: 250 u.
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Ref.: 8377000050

Ref.: 8377000051

Gots de plàstic

Set de ganivet + forquilla + tovalló
blanc d'un sol ús
Format: 250 u.

Tapa per a got de paper per a cafè

Tapa per a got de paper per a cafè amb llet

Tapa per a got de paper per a tallat

Format: 4 oz, 100 u.

Ref.: 8377000009

Ref.: 8377000066

Ref.: 8377000007

Per a tot tipus d'events on sigui necessària una comoditat i un servei ràpid: reunions
familiars, picnics, ... Fabricat en poliestirè (PS). Color blanc.

Format: 9 oz, 100 u.

Format: 6 oz, 100 u.

Got de paper per a cafè

Format: 4 oz 12,5 cl, 80 u.

Got de paper per a tallat

Format: 6 oz 19,2 cl, 100 u.

Ideal per a begudes calentes. Impressió externa amb disseny genèric.

Got de paper per a café amb llet
Format: 9 oz 28 cl, 50 u.

Ref.: 8377000046

Ref.: 8377000008

Ref.: 8377000006

Ref.: 8377000065

Tapa amb orifici. Perfecta per a begues calentes.

Paletina per a cafè

Format: 90 mm, 2.500 u.
Material poliestirè transparent.

Ref.: 8377000037

Ref.: 8377000036

Envàs amb frontissa de polipropilè (PP)

Envàs amb frontissa de polietilè (PET)

Format: 15,8 x 19,8 cm 100 cl, 50 u.

Format: 14 x 17 cm 75 cl, 50 u.

Perfecte per a guardar menjar, envasar o presentar
aliments. Especialment indicat per a microones.
Material polipropilè ultra transparent.

Ideal per a guardar menjar, envasar o presentar
aliments. Irrompible. No apte per a microones.

Format: 9,5 x 12,4 cm 25 cl, 50 u.

Envàs amb frontissa de polietilè (PET)
Format: Ø13,5 x 5 cm 37 cl, 50 u.

Ref.: 8377000057

Ref.: 8377000070

Envàs amb frontissa de polipropilè (PP)
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Ref.: 8377000067

Envasos d’un sol ús

Salsera blanca + tapa transparent de poliestirè (PS) i
polietilè (PET)
Format: Ø6 x 4,3 cm 6 cl, 50 u.

Tancament hermètic. Ideal per a salses, amaniments i
líquids. Un sol ús.

Idoni per a presentar amanides, macedònies i plats freds.
No apte per a microones.

Format: Ø21 x 5,7 cm, 125 u.

De cartró amb impressió de disseny genèric a una cara.

Superfície impermeable plastificada per la seva cara no
impresa. Apta per a escalfar al forn. Un sol ús.

Safata d'alumini

Tapa per a safata d'alumini

Apta per a temperatures des de -40ºC fins a +400ºC. Útil
tant per congelar com per escalfar els aliments.

De cartró amb impressió de disseny genèric a una cara.

Ref.: 8377000058

Safata rodona d'alumini

Format: 135 x 185 mm, 100 u.

Format: Ø21 x 5,7 cm 170 cl, 125 u.
Perfecta per a pollastre i tot tipus de menjar precuinat.
Manté l’escalfor, apta per al forn. Un sol ús. 10,7 g.

Ref.: 8377000030

Ref.: 8377000027

Format: 194 x 144 mm (33 mm alt.), 100 u.

Ref.: 8377000059

Tapa rodona per safata d'alumini

Format: 115 x 140 mm, 100 u.

Ref.: 8377000026

Apta per a temperatures des de -40ºC fins a +400ºC. Útil
tant per congelar com per escalfar els aliments.

Tapa per a safata d'alumini

Ref.: 8377000072

Format: 147 x 123 mm (40 mm alt.), 100 u.

26

Ref.: 8377000029

Safata d'alumini

Ref.: 8377000028

Ref.: 8377000025

Envasos d’un sol ús

Safata d'alumini

Tapa per a safata d'alumini

Safata d'alumini

Apta per a temperatures des de -40ºC fins a +400ºC.
Útil tant per congelar com per escalfar els aliments.

De cartró amb impressió de disseny genèric a una cara.

Per a escalfar i congelar els plats. Apta per a temperatures
des de -40ºC fins a +400ºC.

Format: 226 x 176 mm (35 mm alt) 100 u.

Format: 219 x 170 mm, 100 u.

Format: 398 x 338 mm (alt. 5 mm) 48 u.

VILEDA

MIKRAL

Caixa per a pizza

Film transparent

Film transparent

Microcanal, material cartonet. Mono ús.

Ús general. Fabricat en PVC proporcionant
una gran adherència i facilitat de
manipulació. Per a temperatures entre
-70ºC i +60ºC. 10 micres d'espessor.

Perfecte per a la conservació d’aliments.

Format: 30 cm x 250 m

Format: 45 cm x 250 m

Ref.: 8355000004

Format: 30 cm x 300 m

Ref.: 8355000003

Format: 33 x 33 cm, 50 u.

CELLOFIX
Paper vegetal per a forn en rotllo

Paper vegetal per a forn

Antiadherent i resistent a la calor. Recobert amb parafina per
ambdues cares.

Fulls individuals. Antiadherent i resistent a la calor. Recobert
amb parafina per ambdues cares.

Paper d'alumini

Format: 11 micres, 30 cm x 200 m
Gran resistència. Caixa dispensadora amb serra de tall.

Ref.: 8355000010

Format: 40 x 60 cm, 39 g 500 u.

Ref.: 8355000009

Format: 39 g, 5 m

Paper d'alumini

Format: 11 micres, 40 cm x 200 m

Ref.: 8355000011
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Ref.: 8355000002

Ref.: 8355110024

Ref.: 8377000010

Film i alumini

Bossa kraft amb finestra

Bossa kraft

Format: 9 + 5 x 29 cm, 1.000 u.

Format: 18 + 10 x 50 cm, 1.000 u.

Bossa kraft amb nansa

Format: 14 + 7 x 24 cm, 1.000 u.

Format: 26 + 14 x 32 cm, 250 u.
Un sol ús. Gramatge 70 g.

Ref.: 8390000011

Un sol ús. Gramatge 35 g.

Ref.: 8377000060
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Ref.: 8390000010

Ref.: 8390000009

Ref.: 8390000008

Ref.: 8390000007

Consumibles hostaleria

Pinça agafa-estovalles blanca

Bossa negra per a vi

Fabricada en poliestirè. Fàcil de posar i
treure. Pes 4,2 g.

Fabricada en polipropilè. Amb pràctica
nansa per al seu transport.

Ref.: 7409000003

Format: 16 x 40 x 10 cm, 50 u.

Ref.: 7409010225

Format: 50 u.

GC

OLIMPIC

Rotllo de cuina compac 2 capes

Rotllo de cuina 2 capes

Amb gofrat especial que garanteix una gran absorció i volum. Indicat per a netejar i assecar
cuines no industrials. Gramatge 19,5 g. Paper amb unió NEESTED.

Certificat EU-ECOLABEL. Gramatge 21,5 g. Paper amb unió NEESTED.

Format: 245 x 224 mm, 30 m 4 u.

Format: 226 x 224 mm 2 u. 45 serveis

Ref.: 8390000001

Ref.: 8390000006

Ref.: 8386000001
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SANTEX
Bloc de notes amb còpia

Paper per a cistell de fregidora

Pitet d'un sol ús

Amb original i duplicat.

Per millorar la presentació d’àpats fregits.

Material cel·lulosa absorbent i capa de polietilè
impermeable amb butxaca recollidora de líquid de 10 cm.
Color blau.

Format: 64 x 36 cm, 125 u.

Ref.: 8351000018

Ref.: 7401000030

Ref.: 7401000030
7401000031

Format: 500 u.

Format: 10 u.

SUAU

DON PALILLO

Tovallons de seda plana per a entrepans
Format: 25 x 25 cm, 750 u.

Bastonets xinesos

Format: 30 x 30 cm, 750 u.

Format: 21 cm 100 u.

Gramatge 20 g.

Ref.: 8351020000

Ref.: 8351000017

Ref.: 8351000007

Ref.: 8351110025

De bambú i envasats en paper.

DON PALILLO
Escuradents envàs ovalat

Escuradents envàs rodó
Format: 12 pots de 500 u.

Format: 25 pots de 200 u.

Rodons amb dues puntes.

Rodons tornejats.

Rodons amb dues puntes.

Format: 25 pots de 200 u.

Escuradents envasats
Format: 1.000 u.

Rodons amb dues puntes, envasats de
manera individual en plàstic transparent.
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Ref.: 8351000020

Ref.: 8351000014

Ref.: 8351000023

Ref.: 8351000022

Consumibles | Canyes

DON PALILLO
Broquetes de bambú

Pintxos de bambú "maya"

Format: 12 cm, 1.000 u.

Elaborades amb bambú d’alta qualitat i
amb una forma original donant un toc de
distinció.

Ref.: 8351000036

De fusta i cilíndrics, acabats en punta a un extrem.

Ref.: 8351000016

Forquilles de fusta

Format: 10,5 cm, 200 u.

Format: 12 cm, 200 u.

Ref.: 8351000035

Format: 12 cm, 200 u.

Ref.: 8351000034

Pintxos de bambú "estrella"

DON PALILLO
Broquetes de fusta

Format: 8,5 cm, 100 u. 24 paquets

Format: 25 cm, 100 u. 10 paquets

Ref.: 8351000013

Ref.: 8351000003

Ref.: 8351000002

Format: 10 cm, 100 u. 15 paquets
Format: 15 cm, 200 u. 15 paquets
De fusta i cilíndriques, planes en un extrem i acabades en punta a l’altre.

Envàs PVC amb expositor.

Ref.: 8351000001

Escuradents de plàstic de colors

DON PALILLO
Fantasia canyes flexibles

Format: Ø6 x 260 mm, 100 u.

Canyes amb cullera

Format: Ø6 x 200 mm, 100 u.

Idònies per a festes, events socials i tot tipus de locals d’oci.

Canyes de còctel

Canyes flexibles

Ideals per a acompanyar tot tipus de
còctels.

Perfectes per a tot tipus de begudes,
especialment les servides en got llarg.

Format: Ø6 x 150 mm, 100 u.

Format: Ø5 x 230 mm, 100 u.

Canyes
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Ref.: 8351000033

Ref.: 8351000012

Ref.: 8351000019

Ref.: 8351000011

BIO

DON PALILLO
Canyes flexibles

Canyes rectes

Format: Ø5 x 210 mm, 100 u.

Format: Ø5 x 210 mm, 225 u.

Format: Ø6 x 240 mm, 500 u.

Amb ratlles de colors.

Amb estoig dispensador.

Envàs individual plàstic transparent.

Format: Ø6 x 230 mm, 250 u.
Biodegradables i compostables.

Comestibles

Ref.: 8351000029

BIO

Ref.: 8351000031

BIO

Ref.: 8351000026

BIO

Ref.: 8351000024

BIO

SORBOS
Canyes comestibles amb sabor a
maduixa

Canyes comestibles amb sabor a
llimona

Format: Ø8 x 190 mm, 200 u.

Format: Ø8 x 190 mm, 200 u.

Canyes comestibles amb sabor a
canyella
Format: Ø8 x 190 mm, 200 u.

100% biodegradables. Envàs individual de paper reciclat antihumitat. Respecten el contingut de la beguda.

Ref.: 8351000032

BIO

SORBOS
Canyes comestibles amb sabor a
llima
Format: Ø8 x 190 mm, 200 u.

100% biodegradables. Envàs individual
de paper reciclat antihumitat. Respecten el contingut de la beguda.

Canyes comestibles amb sabor a
gingebre
Format: Ø8 x 190 mm, 200 u.

C/ Facundo Bacardí i Massó, 45 - Pol. Ind. Can Magarola · 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel.: 93 579 31 00 | comergrup@comergrup.com - www.comergrup.com

