As tuas mãos cuidam do mundo,
nós cuidamos das tuas mãos

CATÁLOGO 2021
PRODUTOS PROFISSIONAIS PARA
A LIMPEZA E HIGIENE DAS MÃOS

A nossa história

A Nettuno é uma empresa italiana A nossa história começa em 1970 na província de Bergamo com Battista
líder no fabrico de lava mãos profis- Fratus, que, depois de trabalhar numa empresa química local, com todo
sionais cosméticos. o seu coração luta contra os obstáculos e dá forma e substância ao seu
sonho: criar a sua própria empresa, capaz de gerar bem-estar partilhado
através do trabalho.
Passaram mais de 50 anos desde então, anos em que a empresa agiu sempre com iniciativa e capacidade de renovação para responder aos desafios do mercado, combinando tradição e inovação e conseguindo estabelecer-se como líder no sector dos produtos lava mãos profissionais.
Hoje, a segunda e terceira gerações estão à frente da empresa, apoiadas
por uma equipa de colaboradores capazes e fiáveis que seguem o caminho traçado, intérpretes de uma visão empresarial que combina paixão,
tecnologia e capital humano, capaz de conciliar o lucro económico com a
solidariedade e a sustentabilidade territorial, valores que continuam hoje a ser
a base das decisões empresariais.
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Visão
As nossas mãos são o nosso principal instrumento e nunca nunca nos apercebemos antes da importância de cuidarmos delas.
A Nettuno é o parceiro ideal para aqueles que querem uma solução de
higiene das mãos que seja eficaz, rápida, de alta qualidade e amiga do ambiente, para aqueles que querem ter ao seu lado um fornecedor fiável para
satisfazer as necessidades dos clientes e suparaar os desafios de um mercado em constante evolução, para aqueles que acreditam que uma cultura de
higiene significa acima de tudo uma cultura de saúde.

Missão
A Proteção, a limpeza e o cuidado das mãos sempre tem sido o nosso
objectivo do nosso trabalho diário.
O fabrico de produtos com padrões de qualidade cada vez mais elevados
só é possível graças à constante inovação tecnológica, à investigação
científica contínua e ao investimento significativo na formação das pessoas
envolvidas, que representam o capital mais valioso de uma empresa. La Proteção , la limpieza y el cuidado de las manos siempre han sido los objetivos
principales de nuestro trabajo diario.
O apoio aos nossos clientes é garantido por uma rede atenta e dinâmica de
agentes e por um escritório de vendas preparado e competente, ambos em
constante diálogo com o departamento de produção, que por sua vez oparaa
em constante ligação com o laboratório de análises e o centro logístico.
Um mecanismo bem estabelecido no qual se baseia a relação de confiança
com os nossos clientes, um processo que nos motiva desde o papel de simples fornecedor até ao de parceiro de negócios.
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O programa de protecção Nettuno
O programa de lavagem e protecção das mãos Nettuno

1

2

Proteção
Antes do trabalho, espalhe o creme
barreira Nettuno nas suas mãos para
evitar que a sujidade penetre nos poros
da pele.

3

Lavagem

Cuidado

Durante o trabalho, lave as mãos com o
sabonete Nettuno mais apropriado para
as mãos com base no tipo de sujidade.

Após do trabalho, aplicar o creme
hidratante Nettuno para restaurar as
funções naturais de protecção da
epiderme.

Legenda:
CONTRA:

Graxa, óleo,
hidrocarbonetos,
grafite, ferrugem,
betume, lubrificantes

Substâncias
à base de óleo,
solúvel em água

Tinta, silicone,
esmalte, cola,
resina, relva, corantes
naturais...

Substâncias
à base de água,
insolúvel

Silicones,
Selantes,
Espuma de
poliuretano

Exposição
aos raios UV

INDICADO PARA:

Refeitórios, Escolas,
Restaurantes, Hotéis,
Comunidades em
geral

4

Hidratação
da pele

Acção
desinfectante

Todas as superficies

Industria alimentar
HACCP

Vestuário
laboral

Higiene
pessoal
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Proteção

Cremes
barrieras

Contra substâncias à base de óleo: para aplicar antes do trabalho

Protexsol Professional
pag. 28

Creme protector para as mãos contra
substâncias oleosas e gordurosas. Solúvel
em água.
Creme de barreira que actua como uma luva invisível especificamente concebida para proteger as mãos de substâncias oleosas.
Solúvel em água, Protexsol Professional contém ingredientes especiais que reduzem a capacidade de penetração
de substâncias nocivas na pele, facilitando a sua lavagem.

Proteção contra:
SUBSTÂNCIAS À BASE DE ÓLEO:
Óleo, graxa, lubrificantes, sujidade teimosa,
pó de metal, grafite, carbono, vernizes, lacas,
solventes, cola, resina, fibra de vidro.

Características:
6

Sem silicone, sem corantes, sem parabenos
Protege, hidrata e deixa a pele macia
Eficácia demonstrada por um laboratório independente
Não gorduroso nem deixa uma película de gordura residual
Dermatologicamente testado
pH 5.5

00051

Código

30700

Embalagem

00054

N° Doses

Ud/Caixa Ud/Palete

00051

Tubo de 100 ml

100

12

2160

30700

Recarga T-S800 de 800 ml para Dispensador
T-Small CON BOMBA

1000

6

432

00054

Expositor de balcão línea Protex 18 tubos (6 x Protexsol
Professional, 6 x Protexins Plus, 6 x Protexem Rinnova)

-

1

-

Contra substâncias à base de água: para aplicar antes do trabalho

Protexins Plus
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Creme protector para as mãos contra
substâncias à base de água. Insolúvel na água.
Creme barreira protectora especificamente concebido
para proteger as mãos de substâncias oleosas e
aquosas e regenerar a pele.
Insolúvel na água, Protexins Plus reduz
significativamente a maceração da pele sob vestuário
ou dispositivos individuais de segurança oclusiva.
Proteção contra:
SUSTANCIAS A BASE DE ÁGUA:
Ácido, soluções alcalínas, a base água, oleos
de corte, colorantes base água, sais e detergentes, cimento, cal, fertilizantes, roupa de trabalho oclusiva (ex. luvas látex).

00052

30800

00054

Características:
-

Código
Embalagem
Sem silicone, sem corantes, sem parabenos
Sem perfume
Tubo
de
100
ml
00052
Protege, hidrata e deixa a pele macia
Eficácia demonstrada por um laboratório independente
Recarga T-S800 de 800 ml
Não gorduroso nem deixa uma película de gordura residual 30800 para Dispensador T-Small COM BOMBA
Dermatologicamente testado
Expositor de balcão línea Protex 18 tubos (6 x Protexsol
pH 6.0
00054 Professional, 6 x Protexins Plus, 6 x Protexem Rinnova)

N° Doses Ud/Caixa Ud/Palete

100

12

2160

1000

6

432

-

1

-

Contra os raios UV: para aplicar antes do trabalho

Protexsun Protection SPF30 y SPF50
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Creme solar para rosto e corpo contra os
raios UVA e UVB.
Creme solar para proteger a pele dos raios UVA/UVB,
e prevenir queimaduras solares desagradáveis e o envelhecimento prematuro da pele. Protexsun Protection
é adequado para todos os trabalhadores expostos à radiação solar e que trabalham ao ar livre. .

00926

00298

Proteção contra:
Radiação solar, raios UVA e UVB.

30600

Características:

Código

- Factor de Protecção Solar 30 e 50
00926
- Protege contra os raiosUVA/UVB > 1/3
00298
- Ajuda a evitar queimaduras
- Previne o envelhecimento prematuro da pele
30600
- Contém glicerina, creatina e vitamina E
- Fórmula sem parabenos ne silicones
00891
- Dermatologicamente testada
- DPI em muitos países europeus, América do
00462
Norte e Austrália
- pH 5.0

00891
Embalagem

0462
N° Doses

Ud/Caixa Ud/Palete

Frasco de 250 ml com tampa clip-clap

125

12

1296

Frasco de 250 ml SPf 30 com tampa clip-clap em expositor

125

12

-

Recarga T-S800 de 800 ml para Dispensador T-Small

1000

6

432

T-Bag recarga de 3000 ml SPf 30 para Dispensador T-Big

1000

6

162

Frasco de 250 ml SPf 50 com tampa clip-clap em expositor

125

12

7

Lavagem

Lava mãos para sujidade
alta - Graxa e óleo

8

Lava mãos para sujidade alta - Graxa e óleo

MacroCream
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Creme lava mãos com microesferas vegetais
De cor avelã e com aroma frutado, o Macrocream
caracteriza-se pelas suas excelentes propriedades de
limpeza e emoliente. Contém microesferas vegetais que
conferem maior força à sua acção de limpeza.

20500

00175

00320

00324

00790

00100

00262

00263

Adequado para:
-

Mecânica e pneus
Carpintaria
Serralharia
Construção

- Agricultura e jardinagem

Características:
- Sem solventes
- Microesferas vegetais
(casca de avelã e amêndoas)
- Contém agentes amaciadores
- Recomendado para uso frequente
- Deixa a pele macia
- pH 5.5

Código

Embalagem

20500 Recarga T-S800 de 800 ml para Dispensador T-Small

N° Doses Ud/CaixaUd/Palete
250

6

432

00175 Frasco de 1000 ml com bomba doseadora

330

12

480

00320 T-Box de 3000 ml com bomba doseadora

1000

4

128

00324 T-Box de 5000 ml com bomba doseadora

1670

4

96

00790 T-Bag recarga 3000 ml para Dispensador T-Big e T-Duck

1000

6

162

00100 Cartucho de 6000 ml para Dispensador MacroSystem

1500

4

96

Poder de limpeza:

00262 T-Box de 3000 ml com bomba doseadora em Palbox

1000

32

96

Acção emoliente:

00263 T-Box de 5000 ml com bomba doseadora em Palbox

1670

24

72

MacroCream Ecolabel
Creme lava mãos certificado ECOLABEL
com microesferas vegetais

pag. 28

De cor avelã e com aroma frutado, o Macrocream
Ecolabel caracteriza-se pelas suas excelentes propriedades de limpeza e emoliente. Contém microesferas
vegetais que conferem maior força à sua acção de limpeza.

Adequado para:
- Mecânica e pneus
- Electricidade

- Agricultura e jardinagem

Características:
-

Certificado Ecolabel
Sem solventes
Microesferas vegetais (casca de avelã e amêndoas)
Contém agentes amaciadores
Recomendado para uso frequente
Deixa a pele macia
pH 5.5

00866

Código

Embalagem

00867

N° Doses

Ud/CaixaUd/Palete

Poder de limpeza:

00866 Frasco de 1000 ml com bomba doseadora

330

12

480

Acção emoliente:

00867 T-Box de 3000 ml com bomba doseadora

1000

4

128
9

Lavagem
Lava mãos para sujidade alta - Graxa e óleo

La Rossa in Crema
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Creme lava mãos com microesferas
minerais e sericina
De cor vermelha e com aroma de sândalo, La Rossa in Crema caracteriza-se pelas suas excelentes
propriedades de limpeza e amolecimento, sendo
esta última ditada pela presença de sericina, uma
proteína natural derivada da seda. Contém micropartículas minerais que conferem maior força à sua
acção de limpeza.
Adequado para:
- Mecánica
- Ferreiros

- Construção naval

Características:
-

Sem solventes
Microesferas minerais
Enriquecido com sericina, a protaina da seda
Deixa a pele macia
Com substâncias emolientes e hidratantes
pH 6.7

00724

Código

00668

00397

Embalagem

00787

N° Doses

Ud/CaixaUd/Palete

00724 Tubo de 250 ml em expositor de mostrador

150

12

768

00668 Frasco de 1000 ml com bomba doseadora

330

12

480

Poder de limpeza:

00397 T-Box de 3000 ml com bomba doseadora

1000

4

128

Acção emoliente:

00787 T-Bag recarga 3000 ml para Dispensador T-Big e T-Duck

1000

6

162

Linea Blanca Extrafluida
Creme lava mãos com microesferas
minerais e extrato de azeitona
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De cor branca gelo e com aroma a lavanda, a Linea
Blanca Extrafluida caracteriza-se pelas suas excelentes propriedades de limpeza e hidratação, graças à
presença de extracto de azeitona. Contém microgrânulos minerais que garantem uma limpeza profunda.

00585

00313

00315

Adequado para:
- Pneus
- Electrónica
- Metalurgica

- Carpintaria
- Serralharia
- Electricidade
00786

Características:
-

Sem solventes
Microesferas minerais
Enriquecido com extrato de azeitona
pH 6.7

Poder de limpeza:
Acção emoliente:
10

Código

00499

00932

Embalagem

00264
N° Doses

00265

Ud/CaixaUd/Palete

00585 Frasco de 1000 ml com bomba doseadora

330

12

480

00313 T-Box de 3000 ml com bomba doseadora

1000

4

128

00315 T-Box de 5000 ml com bomba doseadora

1670

4

96

00786 T-Bag recarga 3000 ml para Dispensador T-Big e T-Duck

1000

6

162

00499 Cartucho de 6000 ml para Dispensador MacroSystem

1500

4

96

00932 Bidão de 20 litros

6660

1

36

00264 T-Box de 3000 ml com bomba doseadora em Palbox

1000

32

96

00265 T-Box de 5000 ml com bomba doseadora em Palbox

1670

24

72

La Rossa in Pasta
Pasta lava mãos super concentrada com
microesferas minerais
De cor vermelha e com aroma a sândalo, La Rossa in
Pasta é caracterizada pelas suas excelentes propriedades de limpeza e hidratação, esta última ditada pela
presença de sericina, uma proteína natural derivada da
seda. Contém microesferas minerais que dão mais poder à sua acção de limpeza.

Adequado para:
- Mecánica
- Ferreiros

- Construção naval

Características:
-

Sem solventes
Microesferas minerais
Enriquecida con sericina, la proteína de la seda
Não entope os canos
pH 9,7

00671

Código

Embalagem

00672

N° Doses

Ud/CaixaUd/Palete

Poder de limpeza:

00671 Balde de 750 ml

30

12

432

Acção emoliente:

00672 Balde de 5000 ml

200

4

84

Linea Blanca
Pasta lavamanos blanca concentrada com
microesferas minerais
De cor branca gelo e com aroma a lavanda, a Linea
Blanca caracteriza-se pela sua fórmula rica em sabão.
Contém microesferas minerais que garantem uma acção
de limpeza profunda..

Adequado para:
- Mecánica
- Pneus

- Metalurgia
- Ferreiros

Características:
-

Sem solventes
Microesferas minerais
Contém substâncias hidratantes e emolientes
Não entope os canos
pH 9.7

00557

Código

Embalagem

00558

N° Doses

Ud/CaixaUd/Palete

Poder de limpeza:

00557 Balde de 750 ml

30

12

432

Acção emoliente:

00558 Balde de 5000 ml

200

4

84
11

Lavagem
Lava mãos para sujidade alta - Graxa e óleo

Linea Più
Pasta lava mãos tradicional com
microesferas vegetais e minerais
De cor avelã e com aroma de limão, a Linea Piú é
a tradicional massa lava mãos da Nettuno. Contém
microesferas vegetais e minerais que garantem uma
acção de limpeza profunda.

Adequado para:
-

Electricidadee
Carpintaria
Serralharia
Construção

- Canalização
- Agricultura e jardinagem

Características:
-

Sem solventes
Microesferas vegetais e minerais
Contém substâncias hidratantes e emolientes
Não entope os canos
pH 10.0

00001

Código

00002

00003

Embalagem

00004

N° Doses

Ud/CaixaUd/Palete

00001 Balde de 500 ml

20

24

720

00002 Balde de 1000 ml

40

12

432

Poder de limpeza:

00003 Balde de 5000 ml

200

4

84

Acção emoliente:

00004 Balde de 25 kg

1000

1

18

LaNumeroUno
Pasta lava mãos branca concentrada com
microesferas minerais
De cor branca gelo e com aroma a lavanda, LaNumerouno caracteriza-se pela sua fórmula rica em sabão.
Contém microesferas minerais que garantem uma acção
de limpeza profunda..

Adequado para:
-

Mecánica
Pneus
Metalurgia
Ferreiros

Características:
-

Sem solventes
Microesferas minerais
Contém substâncias hidratantes e emolientes
Não entope os canos
pH 9.7

00145
Código
00145 Balde de 4000 ml

Poder de limpeza:
Acção emoliente:
12

Embalagem

N° Doses
160

Ud/CaixaUd/Palete
4

160

Sammy 20/S
Sabão líquido extra-forte para mecânica
sem microesferas
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De cor amarelo e perfumado com essência de samambaia, o Sammy 20/S é um sabão líquido extra forte
sem microesferas. Obtido a partir de óleos vegetais,
entre os quais o derivado do coco, é parafeito mesmo
na presença de sujidade muito difícil.
Adequado para:
- Mecánica
- Metalurgia
- Ferreiros

- Costrução naval

Características:
-

Sem solventes
Sem microesferas
Elevado poder desengordurante
Contém agentes amaciadores
pH 8.7

00587

Código

Poder de limpeza:
Acção emoliente:

00847

00196

Embalagem

00171

N° Doses

Ud/CaixaUd/Palete

00587 T-Box de 3000 ml com bomba doseadora

1000

4

128

00847 T-Bag recarga 3000 ml para Dispensador T-Big e T-Duck

1500

6

162

00196 Bidão de 5000 ml

1500

4

96

00171 Bidão de 10 litros

3000

2

60

Fler A/15
Sabão líquido para uso industrial sem
microesferas
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De cor amarela e parafumado com essência de samambaia, Fler A/15 é um sabão líquido forte sem microesferas. Com uma alta concentração de substâncias
activas, é adequado para sujidade profissional média e
forte.

Adequado para:
- Mecânica e pneus
- Electrónica
- Construção

- Electricidade

00045

00016

00017

Características:
-

Sem solventes
Sem microesferas
Bom poder desengordurante
Contém agentes amaciadores
pH 6.6

Código

Embalagem

00045 Frasco de 1000 ml com bomba doseadora

Poder de limpeza:

00016 Bidão de 5000 ml

Acção emoliente:

00017 Bidão de 10 litros

N° Doses
350

Ud/CaixaUd/Palete
12

480

1500

4

96

3000

2

60
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Lavagem

Lava mãos para sujidade especiais
tintas, colas e silicones
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Lava mãos para sujidade especiais - tintas, colas e silicones

La Rossa in Gel
pag. 28

Gel lava mãos com microesferas minerais de
pedra-pomes e com sericina
De cor vermelho e com aroma de sândalo, La Rossa in
Gel caracteriza-se pelas suas excelentes propriedades de
limpeza e emoliente, esta última ditada pela presença de
sericina, uma proteína natural derivada de bichos-da-seda.
Contém um solvente específico para a remoção de tintas e
microesferas minerais derivadas da pedra-pomes, o que dá
mais força à sua acção de limpeza. É ideal para a remoção
de sujidade especial teimosa como tintas, espuma de
poliuretano, colas e silicones.
Adequado para:
- Carroçaria
- Carpintaria
- Construção

- Impressão
- Curtidor

00725

00678

00588

00788

Características:
- Com um solvente específico para remoção de tinta
- Microesferas minerais (pedra pomes)
- Contém substâncias hidratantes e emolientes
- Enriquecido com sericina, a protaina da seda
- pH 6.5
Poder de limpeza:
Acção emoliente:

Código

Embalagem

N° Doses

00725 Tubo de 250 ml em expositor de mostrador

Ud/CaixaUd/Palete

150

12

768

00678 Frasco de 1000 ml com bomba doseadora

330

12

480

00588 T-Box de 3000 ml com bomba doseadora

1000

4

128

00788 T-Bag recarga 3000 ml para Dispensador T-Big e T-Duck

1000

6

162

Lava mãos para sujidade especiais - tintas, colas e silicones

Manipulite Cremagel
pag. 28

Gel lava mãos com microesferas minerais
de pedra pomes
Excelente para a remoção de sujidades especiais
tais como tintas frescas, silicones, resinas, esmaltes
e selantes, Manipulite Cremagel é a lava mãos
universal da Nettuno. De cor branca gelo e com aroma
alaranjado, contém extractos de casca de citrinos e
micropartículas minerais derivadas de pedra-pomes
que, com a sua acção de arrastamento, conferem
maior força à sua acção desengordurante.
É ideal para a remoção de toda a sujidade,
especialmente a sujidade técnica.
Adequado para:
- Mecánica
- Construção

- Agricultura e jardinagem
00318

Características:
-

Com solventes de origem natural
Microesferas minerais (pedra pomes)
Contém agentes amaciadores
pH 6.7

Código

00791

Embalagem

00502

N° Doses

Ud/CaixaUd/Palete

00318 Frasco de 1000 ml com bomba doseadora

330

12

480

Poder de limpeza:

00791 T-Bag recarga 3000 ml para Dispensador T-Big e T-Duck

1000

6

162

Acção emoliente:

00502 T-Box de 5000 ml com bomba doseadora

1670

4

96
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Lavagem
Lava mãos para sujidade especiais - tintas, colas e silicones

Nettungel Orange
pag. 28

Gel lava mãos com microesferas minerais
com extractos de citrinos e azeitonas
Laranja de cor e aroma cítrico, Nettungel Orange
caracteriza-se pelas suas excelentes propriedades
de limpeza e emoliente. Contém solventes cítricos e
micropartículas minerais que, com a sua acção de
arrastamento, dão mais força à sua acção de limpeza. É
ideal para a remoção de sujidade técnica.

Adequado para:
- Carroçaria
- Electrónica

- Carpintaria
- Electricidade
00136

00792

00396

00500

Características:
-

Com solventes de origem natural
Microesferas minerais
Enriquecido com extracto de azeitona
Enriquecido com extracto de citrinos
pH 6.7

Código

Embalagem

N° Doses

Ud/CaixaUd/Palete

00136 Frasco de 1000 ml com bomba doseadora

330

12

480

00792 T-Bag recarga 3000 ml para Dispensador T-Big e T-Duck

1000

6

162

Poder de limpeza:

00396 T-Box de 5000 ml com bomba doseadora

1670

4

96

Acção emoliente:

00500 Cartucho de 6000 ml para Dispensador MacroSystem

1500

4

96

Toalhetes para sujidade especiais - Tintas, colas e silicones

Sendy Wipes
pag. 28

Toalhitas humedecidas extra fortes e sem
enxaguar
Toalhetes em tecido TNT humedecido com um agente
antibacteriano, adequado para remover graxa, óleo,
lubrificante, grafite, tinta, silicone e qualquer tipo de
sujidade profissional das mãos. Contêm uma carga
abrasiva muito fina que facilita a acção de limpeza.
São também adequados para a limpeza de máquinas
e suparafícies.

00087

00813

Adequado para:
- Todos os ofícios nos sectores automóvel
e industrial
Características:
-

Toalhitas em tecido não-tecido
Muito resistentes
Um lado abrasivo e um lado delicado.
Com solvente natural
Enriquecidas com hidratantes
Com aditivo antibacteriano
Testadas segundo as normas standard EN 1276
e EN 12054

00138
Código

Embalagem

00266

00267

N° Doses Ud/CaixaUd/Palete

00087 Tubo de 40 toalhitas (16x20cm)

40

6

600

Tubo de 40 toalhitas em expositor de balcão – 1
00138
expositor de 9 tubos (16x20cm)

40

9

-

00813 Balde de 100 toalhitas (26x27 cm)

100

4

160

Poder de limpeza:

00266 Tubo de 40 toalhitas em Palbox

40

105

315

Acção emoliente:

00267 Balde de 100 toalhitas em Palbox

100

30

90

16

Lavagem

Sabões para sujidade leve
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Lavagem
Sabões para sujidade leve

Puliman
pag. 28

Sabonete líquido madrepérola
Sabonete líquido branco perolado com aroma de
lavanda. Para a sujidade leve, Puliman é ideal para
escolas, escritórios e ambientes comunitários em
geral.

Adequado para:
- Escritórios
- Comunidades

00848

00260

00233

00236

Características:
-

Sem solventes
Sem microesferas
Contém agentes amaciadores
Suave fragância a lavanda
pH 6.7

Código

Embalagem

N° Doses

00260 Frasco de 1000 ml com bomba doseadora
00848

T-Bag recarga de 3000 ml para dispensador
T-Big e T-Duck

Ud/CaixaUd/Palete

500

12

480

1500

6

162

Poder de limpeza:

00233 Bidão de 5000 ml

1500

4

96

Acção emoliente:

00236 Bidão de 10 litros

3000

2

60

Puliman Ecolabel
Sabonete líquido certificado Ecolabel

pag. 28

Sabão líquido transparente com um aroma floral delicado, caracterizado por uma textura ultra-suave.
Para uso frequente e sujidade leve, Puliman Ecolabel
é ideal para escolas, escritórios e ambientes comunitários em geral.

Adequado para:
- Escritórios
- Comunidades

Características:
-

Sem solventes
Sem microesferas
Contém agentes amaciadores
Delicado aroma floral
Ecológico com certificado Ecolabel
pH 5.5

00877

Código

00878

Embalagem

00877 Frasco de 500 ml com bomba doseadora

00879

N° Doses

Ud/CaixaUd/Palete

250

12

528

Poder de limpeza:

00878 Frasco de 1000 ml com bomba doseadora

500

12

480

Acção emoliente:

00879 Bidão de 5000 ml

1500

4

96

18

Flor Soap
pag. 28

Jabón líquido leve para uso diario
Sabão líquido branco com um agradável aroma de
mel e leite. Para uso frequente e sujidade leve, Flor
Soap é ideal para escolas, escritórios e ambientes
comunitários em geral.

Adequado para:
- Escritórios
- Comunidades

Características:
-

Sem solventes
Sem microesferas
Contém agentes amaciadores
Agradable parafume a miel
pH 5.7

00057

00644

Código

Embalagem

N° Doses

Ud/CaixaUd/Palete

Poder de limpeza:

00644 Frasco de 1000 ml

500

12

480

Acção emoliente:

00057 Bidão de 5000 ml

1500

4

128

Rose Soap
Sabonete líquido delicado para uso diário

pag. 28

Sabão líquido rosa para uso frequente e caracterizado por uma textura suave e sedosa. Rose Soap
é ideal para escolas, escritórios e comunidades em
geral. Para ser utilizado com o doseador T-Small de
Nettuno.

Adequado para:
- Escritórios
- Comunidades

Características:
-

Sem solventes
Sem microesferas
Contém agentes amaciadores
Delicado aroma de mel
pH 5.7

10600

Poder de limpeza:

Código

Acção emoliente:

10600 Recarga T-S800 de 800 ml para T-Small Dispenser

Embalagem

N° Doses
1000

Ud/CaixaUd/Palete
6

432
19

Lavagem
Sabões para sujidade leve

Sendy Soap
pag. 28

Sabão líquido suave em recarga para
dispensador. Certificado Ecolabel
Sabão líquido de cor bege para uso frequente e sujidade leve, certificado Ecolabel.
Sendy Soap é adequado para escolas, escritórios
e ambientes comunitários em geral. Graças à presença de aloé vera, deixa a pele macia e aveludada. Para ser utilizado com o doseador T-Small de
Nettuno.
Adequado para:
- Escritórios
- Comunidades
Características:
-

Sem solventes
Sem microesferas
Deixa a pele macia graças ao aloé vera
Contém agentes amaciadores
Aroma floral delicado
Ecológico com certificado Ecolabel
pH 5.5

10100

Poder de limpeza:

Código

Embalagem

N° Doses

Acção emoliente:

10100

Recarga T-S800 de 800 ml para T-Small Dispenser

1000

Ud/CaixaUd/Palete
6

432

Sendy Foam
8,81

pag. 28

Adequado para:
- Escritórios
- Comunidades

Características:
-

Sem solventes
Sem microesferas
Contém agentes amaciadores
Aroma floral delicado
Ecológico com certificado Ecolabel
pH 5.5

10200

Poder de limpeza:

Código

Embalagem

N° Doses

Acção emoliente:

10200

Recarga T-S800 de 800 ml para T-Small Dispenser

2000

20

Ud/CaixaUd/Palete
6

432

Sendy Spray
pag. 28

Sabão suave spray em recarga para
dispensador. Certificado Ecolabel
Sabão líquido em spray verde com um aroma floral. Para
uso frequente e sujidade leve, Sendy Spray é ideal para
escolas, escritórios e ambientes comunitários em geral.
Para ser utilizado com o doseador T-Small de Nettuno.

Adequado para:
- Escritórios
- Comunidades
Características:
-

Sem solventes
Sem microesferas
Contém agentes amaciadores
Aroma floral delicado
Ecológico com certificado Ecolabel
Precisa de esclarecimento
pH 5.5

10300

Poder de limpeza:

Código

Embalagem

N° Doses

Acção emoliente:

10300

Recarga T-S800 de 800 ml para T-Small Dispenser

4000

Ud/CaixaUd/Palete
6

432

Sabões para sujidade ligeira

Doccia Shampoo
Sabonete de banho para corpo e cabelo

pag. 28

Sabonete de banho para corpo e cabelo adequado
para todos os tipos de pele. Ideal após o trabalho,
Doccia Shampoo deixa a pele suave e macia
graças à sua combinação única de agentes hidratantes e emolientes.

Características:
-

Sem solventes
Sem microesferas
Condicionador adicionado
Agradável perfume
pH 5.5

00612

Código

Embalagem

00612 Frasco de 500 ml com tampa clip-clap

Ud/CaixaUd/Palete
12

528
21

Lavagem

Higiene

Higiene - Com enxaguamento

Sendygien
pag. 28

Sabão líquido com acção higienizante
Sabão líquido transparente e inodoro. Sendygien, graças
à presença da OPP, nasceu como um sabão com uma
acção desinfectante eficaz, criado especificamente para
satisfazer as necessidades dos profissionais que trabalham em ambientes sujeitos à higiene e ao controlo de
qualidade dos procedimentos HACCP. Enriquecido com
emolientes, dá à pele uma agradável sensação de frescura e hidratação.
Adequado para:
- Escritórios y Comunidades
- Ambientes sujeitos aos
procedimentos HACCP

- Sector alimentar
Sector hospitalar
10400

00507

00579

00509

Características:
22

Sem solventes
Sem microesferas
Testado segundo a norma EN 12054
Contém agentes amaciadores
Com aditivo antibacteriano
Sem perfume
Sem corantes
Precisa de enxaguar
pH 6.2

Código

Embalagem

10400 Recarga T-S800 de 800 ml para T-Small Dispenser

N° Doses

Ud/CaixaUd/Palete

1000

6

432

00507 Frasco de 1000 ml com bomba doseadora

500

12

480

00579 Bidão de 5000 ml

1500

4

96

00509 Bidão de 10 litros

3000

2

60

Higiene - Sem enxaguamento

Kill Plus
Loção higienizante e hidratante para as
mãos sem álcool e sem enxaguar

pag. 28

Loção higienizante e hidratante para as mãos sem
enxaguamento. Kill Plus contém emolientes que tornam a pele macia, além de ter uma acção antibacteriana e antiviral. É sem álcool, não é inflamável e não
seca a pele, e deixa uma sensação agradável ao toque.
Além disso, não contém perfumes que possam causar
intolerância e reacções alérgicas.
A eficácia do produto é garantida pelos regulamentos
em vigor EN 12054, EN 1500, EN 14476, EN 1650.

00638

00645

00600

10500

00821

00334

Adequado para:
- Ideal para viagens e comunidade
Características:
-

Sem solventes
Sem silicone
Sem álcool
Sem perfume
Adequado para uso frequente
Adicionado com hidratante e condicionador
Com acção bactericida, virucida e fungicida
Não há necessidade de enxaguar
pH epidérmico
Dermatologicamente testado
Não inflamável

Código

Embalagem

N° Doses

00638 Spray 75 ml

Ud/CaixaUd/Palete

375

24

3360

500

24

2304

1500

12

900

2000/4000

6

432

00821 Frasco de 1000 ml con tampa

-

12

480

00334 Bidão de 5000 ml

-

4

96

00645

Spray 100 ml
( expositor de balção 24 uds. a pedido)

00600 Spray 300 ml
10500

Recarga T-S800 de 800 ml
para T-Small Dispenser (Foam/Spray)

Alcohol Gel Plus
Gel hidratante para as mãos com acção
desinfectante à base de álcool

pag. 28

Alcohol Gel Plus, graças à presença de emolientes além
de hidratar as mãos, elimina rápida e eficazmente germes e bactérias devido à presença de álcool a 70%,
deixando as mãos com uma agradável sensação de frescura e limpeza. A eficácia do produto é garantida pelos
regulamentos em vigor EN 14476.

00662

00661

10800

00659

Adequado para:
- Ambientes públicos

Características:
-

Alcóhol presente 70%
Acção virucidativa
Adicionado com ingredientes activos emolientes
Sem enxuagar
pH neutro
Dermatologicamente testado

Código

Embalagem

00662 Frasco de 100 ml com tampa flip-top
00661 Frasco de 500 ml com bomba doseadora

00675

N° Doses

Ud/CaixaUd/Palete

-

48

2280

300

12

720

10800 Recarga T-S800 de 800 ml para T-Small Dispenser

-

6

432

00659 Frasco de 1000 ml

-

12

480

00675 Bidão de 5000 ml

-

4

128
23

Cuidado

Creme reparador

Creme reparador: para aplicar depois do trabalho

Protexem Rinnova
Creme hidratante e emoliente para mãos e
rosto

pag. 28

Creme hidratante para mãos e rosto especialmente concebido para ser aplicado após o trabalho.
Graças às suas propriedades hidratantes e nutritivas, Protexem Rinnova reforça a regeneração natural da pele, prevenindo a fissura e a secura, causa
de muitas doenças profissionais da pele.

Adequado para:
- Todas as actividades

00053

Código

Características:
- 2 em 1: nutre e cuida da pele
- Efeito calmante
- Ajuda a prevenir as doenças profissionais da
pele
- Rápida absorção
- Não contem silicone
24

30900

Embalagem

00053 Tubo de 100 ml
30900

Recarga T-S800 de 800 ml
para Dispensador T-Small COM BOMBA

Expositor de balcão línea Protex 18 tubos (6 x
00054 Protexsol Professional, 6 x Protexins Plus, 6 x
Protexem Rinnova)

00054

N° Doses

Ud/CaixaUd/Palete

100

12

2160

1000

6

432

-

1

-

Detergentes
e outros produtos
Produtos de limpeza
profissional

25

Detergentes e outros produtos
Detergente para todas as superfícies

Vel Net
Detergente concentrado para superfícies e
mecânica
Detergente universal concentrado com alto poder
desengordurante contra resíduos oleosos em superfícies como máquinas-ferramentas, tampos de trabalho, instalações industriais e pavimentos, folhas
revestidas de plástico, superfícies lacadas e de alumínio.

Adequado para:
- Industria

00076

00112

Características:
-

Produto concentrado, a ser diluído
Alto poder desengordurante
Adequado para todas as superfícies
Pode ser utilizado com lavadoras e lavadores
de alta pressão

Código

Embalagem

Ud/CaixaUd/Palete

00076 Bidão de 5000 ml

4

96

00112 Bidão de 10 litros

2

60

Detergente para as roupas de trabalho

Il Lavatute
Detergente líquido para roupa de trabalho
De cor verde e com aroma de limão, Il Lavatute é
um detergente líquido específico para as roupas de
trabalho, tais como macacões, aventais, roupas de
trabalho e trapos. Especialmente criado para remover manchas de óleo, gordura e lubrificantes usados, pode ser utilizado tanto para lavagem de mãos
como de máquinas.

Adecuado para:
- Para todos os ofícios do sector industrial
e automóvel
00111

Características:
26

Alto poder de limpeza
Contra manchas de gordura e óleo
Pode ser usado à mão ou na máquina de lavar
Fragrância agradável

Código
00111 Bidão de 3000 ml

Embalagem

Ud/CaixaUd/Palete
6

144

Pano técnico para uso profissional

Blue Tornado
Pano técnico para uso profissional
Fabricado com tecnologia Airlaid, Blue Tornado é um
pano técnico muito resistente especialmente concebido para remover óleo, gordura, tinta fresca, tinta e
espuma de poliuretano das mãos e superfícies. Ideal
para uso profissional.

Adequado para:
- Todos os tipos de indústrias

Características:
-

Tecido Airlaid
Muito resistente
Absorve até 6 vezes o seu peso
Longo: 90 metros
Tamanho da folha: 270x360 mm
Nº folhas por bobina: 250
Gramada: 58 gr/mq
Não larga pelo

40001

Código

Embalagem

40001 Bobina 90mt / 250 lençóis(27 x 36 cm)

N° Doses
250

Ud/CaixaUd/Palete
2

56
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Acessórios

Dispensadores, suportes e
expositores
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Suportes de parede

Dispensador T-Wall

PATENTED

Suporte de parede para recipiente T-Box
T-Wall é o suporte de parede da Nettuno para
embalagens T-Box de 3000 e 5000 ml. Inovador,
durável, prático, higiénico e compacto, é adequado
para qualquer ambiente de trabalho.

Características:
- Higiénico e prático graças à possibilidade de
pressionar com o cotovelo
- Fácil fixação
- Resistente
- Medidas: 240 (L) x 81 (P) x 180 (H) mm
- Projetado e fabricado na Itália

00451

COMPATÍVEL COM:
-

00320 e 00324 MacroCream
00313 e 00315 Linea Blanca Extrafluida
00397 La Rossa in Crema
00502 Manipulite Cremagel
00396 Nettungel Orange
00867 MacroCream Ecolabel
00588 La Rossa in Gel
00587 Sammy 20/S

Código

Embalagem

Ud/CaixaUd/Palete

00451 T-Wall azul

1

Dispensador T-Duck

-

REGISTERED EU DESIGN

Suporte de parede para sacos e garrafas
Suporte de parede para recargas T-Bag de 3000 ml e garrafas
de 500 e 1000 ml. Inovador, robusto, prático, higiénico, compacto e atractivo, é adequado para qualquer ambiente de trabalho..
Características:
- Higiénico e prático graças à possibilidade de
pressionar com o cotovelo
- Eco sustentável, reduz a quantidade de plástico
no ambiente
- Fácil fixação
- Resistente
- Menos espaço do que um dispensador tradicional
- Medidas: 180 (L) x 85 (P) x 130 (H) mm
COMPATÍVEL COM:
00310 Cremes, géis e sabões em recarga T-Bag de 3000 ml
- 00790 MacroCream
- 00786 Linea Blanca Extrafluida
- 00787 La Rossa in Crema
- 00791 Manipulite Cremagel
- 00792 Nettungel Orange
- 00788 La Rossa in Gel
- 00847 Sammy 20/S
- 00848 Puliman
00373 Cremes, géis e sabões em garrafa de 1000 ml
00611Sabões em garrafa de 500 ml
- 00612 Doccia Shampoo
00663 Alcohol Gel Plus com redutor
- 00659 Alcohol Gel Plus

Código

0310W

00373

00611

00663
Embalagem

Ud/CaixaUd/Palete

0310W T-Duck branco com doseador para lavamãos em T-Bag

1

-

T-Duck branco para lavamãos em frasco de 500 ml e 1000 ml
00373
sem doseador

1

-

T-Duck branco com doseador (sem alavanca) para sabonetes
em frasco de 500 ml

1

-

1

-

00611

00663 T-Duck branco com doseador e redutor para Alcohol Gel Plus
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Acessórios
Dispensadores

Dispensador T-Small
Dispensador para recargas T-S800 de 800 ml
Dispensador profissional compatível com recargas
flexíveis Nettuno T-S800 de 800 ml para sabões líquidos, em espuma, em spray e desinfectantes de
mãos. Prático e fácil de utilizar, garante normas de
saúde e segurança em qualquer contexto e situação.
Características:
- 800 ml, atraente desenho e fabrico italiano
- Fácil de usar, funciona com recargas flexiveis T-S800
- Sistema de fixação Easy-Fix o que facilita a desmontagem
para manutenção.
- Forma ergonómica adequada para dispensar o cotovelo
- Sistema anti pingo
- Dimensões: 118 (L) x 130 (P) x 260 (H) mm
COMPATÍVEL COM:
90100 - 90200 - 90300 Sabões líquidos
- 10100 Sendy Soap
- 10400 Sendygien
- 10800 Alcohol Gel Plus
- 20500 MacroCream
90600 - 90700 Sabão Foam
- 10200 Sendy Foam
90400 Sabão/loção em spray
- 10300 Sendy Spray
90900 Cremes barreira e hidratantes
- 30700 Protexsol Professional (com bomba integrada)
- 30800 Protexins Plus (com bomba integrada)
- 30600 Protexsun Protection (com bomba integrada)
- 30900 Protexem Rinnova (com bomba integrada)
92500 Loção higienizante e hidratante
- 10500 Kill Plus (com impressão “Sanitizer”)

92500

90100
90600
90400
90900

Código

90200

90300
90700

Embalagem

Ud/CaixaUd/Palete

92500 T-Small branco para Kill Plus Foam

6

108

90100 T-small branco T-small branco para lava-mãos e sabões líquidos

6

108

90200 T-Small cinza T-small branco para lava-mãos e sabões líquidos

6

108

90300 T-Small preto T-small branco para lava-mãos e sabões líquidos

6

108

90600 T-small branco para sabões foam

6

108

90700 T-Small preto para sabões foam

6

108

90400 T-small branco para sabões spray

6

108

90900 T-small branco para cremes Protex (sem bomba)

6

108

Dispensador T-Small Refill
Dispensador recarregável para sabonete
Dispensador profissional recarregável adequado
para todos os tipos de sabonetes líquidos.
Prático e fácil de utilizar, garante normas de saúde e
segurança em qualquer contexto e situação.
Características:
- Capacidade do tanque: 1000 ml
- Adequado para todos os tipos de sabonetes líquidos
- Desing atractivo
- Projetado e fabricado na Itália
- Fácil de usar
- Sistema de fixação Easy-Fix o que facilita a desmontagem para manutenção
- Forma ergonómica adequada para dispensar o cotovelo
- Sistema anti pingo
- Dimensões: 118 (L) x 130 (P) x 260 (H) mm
91900
92700

COMPATÍVEL COM:
91900 92000
- 00196 e 00171 Sammy 20/S
- 00016 e 00017 Fler A/15
- 00233 e 00236 Puliman
- 00879 Puliman Ecolabel
- 00057 Flor Soap
- 00579 e 00509 Sendygien
92700
- 00675 Alcohol Gel Plus
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Código

92000

Embalagem

Ud/CaixaUd/Palete

91900 T-Small dispensador de parede 1000 ml branco

6

108

92000 T-Small dispensador de parede 1000 ml preto

6

108

92700 T-Small dispensador de parede 1000 ml branco para Alcohol Gel Plus

6

108

Dispensador T-Big
Dispensador para recargas T-Bag de 3000 ml
Dispensador profissional com alavanca de cotovelo compatível com recargas flexíveis
T-Bag da 3000 ml para cremes, géis e sabões lava mãos.
Robusto e de grande capacidade, T-Big garante normas
de saúde e segurança em qualquer contexto e situação.
Características:
-

3000 ml
Desenho industrial , criado e fabricado em Itália
Fácil de usar
Funciona com recargas flexiveis T-Bag
Robusto y resistente
Inclui alavanca de cotovelo
Sistema anti-pingos
Dimensiones: 260 (L) x 130 (P) x 470 (H) mm

COMPATÍVEL COM:
00785 Cremes e géis
- 00790 MacroCream
- 00786 Linea Blanca Extrafluida
- 00787 La Rossa in Crema
- 00791 Manipulite Cremagel
- 00792 Nettungel Orange
- 00788 La Rossa in Gel
00863 Sabões líquidos
- 00847 Sammy 20/S
- 00848 Puliman
00886 Creme solar
- 00891 Protexsun Protection SPF30

00863

00785
00886

Código

Embalagem

Ud/CaixaUd/Palete

Dispensador de parede T-Big para creme e gel

1

-

00863 Dispensador de parede T-Big Soap para sabonete liquido

1

-

00785

00886 Dispensador de parede T-Big para creme solar

Macrosystem
Dispensador de parede para cartuchos
macro de 6000 ml
Dispensador profissional compatível com cartuchos
Macro de 6000 ml.
Robusto, resistente e bloqueável, é adequado para
ser utilizado em qualquer contexto e situação.

Características:
-

Fácil de usar
Robusto y resistente
Funciona com cartuchos rígidos Macro
Equipado com fechadura
- Sistema anti pingo
- Dimensões: 210 (L) x 125 (P) x 300 (H) mm

00436

COMPATÍVEL COM:
- 00100 MacroCream
- 00499 Linea Blanca Extrafluida
- 00500 Nettungel Orange

Código

Embalagem

00436

Dispensador Macrosystem Azul

Ud/CaixaUd/Palete
1
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Accesorios
Suportes e expositores

Suportes de parede
Suporte de parede para toalhitas
Suporte de parede em aço inoxidável para toalhitas.
Fácil de montar e poupa espaço , facilita o uso das
Sendy Wipes.

Características:
- Fácil de utilizar
- Simples fixação
- Ligero

00328

COMPATÍVEL COM:
- 00813 Sendy Wipes

00327
Código

Embalagem

Ud/CaixaUd/Palete

00328 Suporte de parede en aço inoxidável

1

-

00327 Suporte de parede em aço inoxidável para bidões T-Box

1

-

Suporte Basic
Suporte metálico
Suporte metálico ideal para qualquer ambiente. A
sua leveza facilita a sua deslocação, sem nunca abdicar de um aspecto fundamental: a estabilidade.
O suporte T-Duck está incluído no código do produto.

Adequado para:
- Idóneo para entornos públicos

Características:
-

Cor preto
Peso: 2,5 Kg
Ø 41,5 x h 135 cm
Manejável
Estável

00681

COMPATÍVEL COM:

Código

- 00659: Alcohol Gel Plus 1000 ml

00681 Suporte Basic

32

Embalagem

Peso y tamaño
2,5 Kg - Ø 41,5xh135

Suporte Premium
Suporte metálico
Combinável com diferentes sistemas de distribuição, bem
como com soluções sem álcool e hidroalcoólicas, o Suporte Premium foi especialmente concebido para cobrir
todas as necessidades. Ideal para lugares movimentados
como centros comerciais, escolas, empresas, aeroportos,
hospitais, é a alternativa perfeita para aqueles que querem
combinar segurança com um toque de elegância.
Adequado para:
- Adequado para ambientes públicos
Características:
-

De cor cinza
14,6 kg
35 x 45 x h 132,5 cm
Robusto
Estável

COMPATÍVEL COM:
-

00663 T-Duck branco
00659 Alcohol Gel Plus 1000 ml
92500 T-Small branco Nettuno con bompa foam
10500 Recarga Kill Plus da 800 ml
00683 Set T-Box para Alcohol Gel Plus
00675 Bidão de 5000 ml Alcohol Gel Plus

00665
Código

Embalagem

00665 Suporte Premium

Peso y tamaño
14,6 Kg- 35x45xh132,5cm

ExpoNet e ExpoTS

170 cm

Práticos para posicionar e totalmente recicláveis, os
expositores foram especificamente concebidos para
promover a venda de produtos Nettuno e representam a solução mais eficaz para dar visibilidade no
ponto de venda.

Características:
-

42

Ajudam a aumentar as vendas
Excelente visibilidade do produto no ponto de venda
Embalagem resistente
Totalmente reciclável
Fácil montagem
Personalizável: apresentação de diferentes produtos
e formatos de acordo com as suas necessidades
(ExpoNet)
- Fácil de localizar
- Ocupa pouco espaço

m

cm

66 c

00815

Código

Embalagem

00814

Ud/CaixaUd/Palete

00815 Expositor Exponet

1

-

00814 Expositor ExpoTS para dispensador T-Small

1
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O sistema Nettuno
SCEGLI IL

SISTEMA
NETTUNO
T-BAG É O CARTUCHO
DE 3000
“RICARICA”
DA 3000 ml, “RECARGA”
PUNTA
MLDIAMANTE
A PONTODEL
DO SISTEMA
DIAMANTE
DO SISTEMA
DI
NETTUNO.
NETTUNO.
SISTEMA MAIS ECONÓMICO,
UN
SISTEMAOECONOMICO,
ECOLÓGICO E EFICIENTE.
ECOCOMPATIBILE
ED EFFICIENTE.
Permette
ridurre
di oltre 80%
Reduz o di
uso
de plástico
em l’utilizzo
embalagens
di
plastica
dell’imballaggio
primario.
primárias em mais de 80%. O T-Bag
T-Bag
utilizzata
come ricarica
pode può
ser essere
utilizado
como sia
cartucho
para
per
la
tanica
T-Box,
che
come
cartuccia
per i
o dispensador T-Big, como recarga
dispenser T-Duck e T-Big.

para a T-Box e como cartucho para o
dispensador T-Duck.

1.

RECARGA
REFILL

para

CARTUCHO
2. CARTUCCIA
para

CARTUCHO
3. CARTUCCIA
para

-80%
MENOS

PLASTICA
PLÁSTICO
IN MENO
* respeite o T-Box
SISTEMA NETTUNO
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NETTUNO
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Promo Pack Poupança
Os packs contem:

- 1 x T-Box de 3000 ml com bomba doseadora
- 2 x T-Bag recarga de 3000 ml
- 1 x T-Wall Dispenser - GRATIS

155 cm

- 1 x T-Box de 3000 ml com bomba doseadora
- 2 x T-Bag recarga de 3000 ml
- 1 x T-Wall Dispenser - GRATIS

40

cm

60 cm

00621

Características:
- Embalagem durável
- Totalmente reciclável
- Não é necessária montagem
- Produto único
- ¼ palete ,fácil de posicionar
- Ocupa pouco espaço
- Aumenta as vendas
- Óptima visibilidade no ponto de venda

00620

Código

00622

Embalagem

00616

Crt/palbox

00621 Palbox Pack Promo MacroCream

12

00622 Palbox Pack Promo Linea Blanca Extrafluida

12

Código

Embalagem

Crt/plt

00620 Pack Promo MacroCream

64

00616 Pack Promo Linea Blanca Extrafluida

64
35

Lavagens Comparativo

PASTA LAVA MÃOS

5000 ml

00003
Linea Più

0,067 €
POR LAVAGEM

200

CREME LAVA MÃOS

1000 ml

00585

Linea Blanca Extrafluida

3000 ml

00313

Linea Blanca Extrafluida

5000 ml

00315

Linea Blanca Extrafluida

0,023 €

0,020 €

0,017 €

POR LAVAGEM

POR LAVAGEM

POR LAVAGEM

330

1000

1670

AS POUPANÇAS ESTÃO
ASSEGURADAS, OLHA PARA O
NÚMERO DE LAVAGENS!
*O custo por lavagem foi calculado com base numa quantidade média utilizada para cada
produto: estima-se que cerca de 25 gramas de produto são tomadas para a pasta num balde,
enquanto que para os produtos dosáveis, o doseador entrega 3 ml de cada vez.
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NOTAS

NETTUNO SRL
Viale Industria, 16/18
24060 Castelli Calepio (BG) - Italy
Tel: +39 035 847508 - Fax: +39 035 848506
nettuno@nettuno.net - www.nettuno.net

LOGÍSTICA ITALIA
Via Lago Iseo, 23
24060 Chiuduno (BG) - Italy
Tel: +39 035 847508 - Fax: +39 035 848506

NETTUNO IBERICA SL
Av. Nísperos, 25 Naves 12-13
28350 Ciempozuelos Madrid - Spain
Tel: +34 918274104 - Fax: +34 918094689
nettuno@nettuno.es - www.nettuno.es

