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Descrição Nr. Artigo  Nota

Sacos de transporte de roupa, em tecido de Poliéster 225 g/m², 

80 x 100 cm, de cor, com cordão de Poliéster e Fecho FIXLOCK cordão para 

transporte e esvaziamento costurado lateralmente.

- Formato 80 x 100 cm 12501

- Outros tamanhos disponíveis a pedido

Sacos de transporte de roupa com fundo, em tecido de Poliéster 225 g/m², 63 x 93 

cm / fundo 24 x 33 cm, de cor, com cordão de Poliéster e Fecho Fixlock, cordão 

para transporte costurado lateralmente, e cordão de esvaziamento costurado no 

fundo.

- Formato 63 x 93 cm / Fundo 24 x 33 cm 12502

- Outros tamanhos disponíveis a pedido

Sacos de tansporte TIPO LECO de Plástico-GE-trança, com cabo de retorno 

(muito rubosto)

- Tamanho 80 x 120 cm, branco 10450

- Tamanho 80 x 120 cm, de cor 10451

Sacos de transporte de roupa em forma de enrolamento em tecido Poliéster 225 

Sacos de transporte 
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Sacos de transporte de roupa em forma de enrolamento em tecido Poliéster 225 

g/m², designado e concebido e fabricado de acordo com as normas higiênicas e 

de prevenção de acidentes para o tratamento de roupa suja infecciosas dos 

hospitais e casas de repous

- Sacos de transporte de roupa em forma de enrolamento branco com duas riscas de 

cor.

12001

-Sacos de transporte de roupa em forma de enrolamento de cor com duas riscas 

escuras.

12101

Sacos para Sistemas de Transporte 

-concebidos a partir de uma amostra, desenho ou apresentação. 12550

Sacos Especiais de malha Poliéster de 6 mm para uso pessoal em casas de 

repouso, etc. 

Resistente a temperatura, ácidos, e álcalicos, 

-Com fecho de correr e cobertura zip 

-Com tecido para marcador costurado de um só lado 

-Com cordão de Poliéster e dois botões de pressão de lado em cima para prender 

no recepiente de transporte   

-Na cor branca sempre disponovel se Stock nos seguintes tamanho:

- 40 x 60 cm 15901

- 60 x 80 cm 15902

- 70 x 110 cm 15903
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Sacos de Rede 

Resistentes a lavagem (temperatura, ácidos e álcalicos) feitos de malha de 

Poliéster 6 mm, muito rubosto e doradouro. 

Disponivel em Branco e diversas  cores ( vemelho, amarelo, azul, verde, laranja, 

castanho) sempre em stock.

- tamanho 50 x 70 cm branco 15101

- tamanho 50 x 70 cm de cor 15102

- tamanho 60 x 90 cm branco 15201

- tamanho 60 x 90 cm de cor 15202

- tamanho 70 x 110 cm branco 15301

- tamanho 70 x 110 cm de cor 15303

- tamanho 80 x 130 cm branco 15401

- tamanho 80 x 130 cm de cor 15402

Descrição Nr. Artigo Nota

Fecho de Botão de Pressão 

Botão de pressão – invulcro em plástico com mola em aço inoxidavel e cordão de 

Poliéster de 600 mm de comprimento.

17101

Sistema de fecho para Sacos de Rede e Sacos de Transporte

Sacos de transporte 
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Poliéster de 600 mm de comprimento.

Fecho de Botão de Pressão numerado consecutivamente  

001 bis 100 / 001 bis 050 / 051 bis 100

Fecho de Borracha, 3-buracos, 185 mm de comprimento 

-Seguintes cores disponiveis: branco, vermelho, amarelo, azul e verde.

Fecho de Borracha, 3-buracos, 185 mm de comprimento, com numeros gravados 

consecutivamente

16204

Sacos de Rede

Fecho em Teflon costurado lateralmente 

Sacos de Rede

Fecho de Botão de Pressão encorporado  na bainha do Saco

Sacos de Rede

Fecho de Botão de Pressão preso lateralmente

Sacos de Rede

 Fecho de correr e uma protecção triangular 

Sacos de Rede

Fecho de correr protegido, tecido marcador costurado no meio, 

dois botões de pressão no topo

17102

16203

dois botões de pressão no topo
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Afinete em T extra fino; ideal para fixar peças na engomadora 32 mm comprimento / 

Box de 250 g (ca. 1200 unidades)

45100

Alfinet em T Grosso  1,2 x 50 mm – mais para fixar Revestimento de calandras e nos 

panos dos rolos / Box de 250 g

45110

Luva de Limpeza para Pressas de Egomadoras com Isolamento termico e um dos 

lados revestido com superficie de palha de aço para melhor acção de limpeza e o outro 

revestido com feltro agulhado para polir , o interior revestido a algodão.

44200

CLEANPRESS produto espesso liquido para limpeza de prensas aquecidas e 

berços 

- Lata de  1 kg 44201

Pistola de borrifar Tipi LE-A (Aluminium) 

Alte Bezeichnung : Lechler TV-0 / Aluminium

-A partir de 2 Stück 

-A partir de 5 Stück

Acessórios para Engomadoras

41130
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-A partir de 5 Stück

- Ligador para a mangueira da pistola de borrifar LE-A 41131

PTFE-HD-Mangueira de Malha de Aço Inox, cone de ambos os lados e rosca de 

acopolamento 

Nas seguintes medidas :

- ¼‘‘, 700 mm Comprimento 43105

- ¼ ‘‘, , 1100 mm Comprimento 43101

-3/8 ‘‘ , 700 mm Comprimento 43102

- ½‘‘ , 1100 mm Comprimento 43103
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