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CATÁLOGO

Food-Service



Preços 
Competitivos 

Conheça um pouco 
sobre nós 

Ajudamos com nossas soluções empresas a 
oferecerem um ambiente limpo e higienizado 

para conforto dos seus clientes, colaborando 
também para o armazenamento e transporte 

eficaz de alimentos.

Exelência no 
atendimento

Entrega    
altamente eficaz
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LINHA INSTITUCIONAL

CHEF ALCALINO
Dilui até - 1:30
Detergente concentrado de alto poder 
desengordurante que remove,
eficientemente, resíduos alimentares e 
gordurosos fortemente impregnados em 
diversas superfícies laváveis.

CHEF CLORADO
Dilui até - 1:100

Detergente alcalino clorado, em gel, de ampla 
aplicação, com alto poder sanitizante e 
desengordurante. Possui excelente 
rendimento e formação de espuma aderindo 
facilmente em superfícies inclinadas limpando 
e desinfetando em uma única operação.

DETERGENTE MÁQUINA DERTEX
Dilui até - 6-8 ml / Litro 
Detergente formulado para máquinas de lavar 
louças profissionais. Elaborado com matérias primas 
nobres, que removem a gordura dos alimentos e 
proporcionam eficiente limpeza das peças. Este 
detergente pode ser usado em diversas marcas de 
máquinas  automáticas  para lavar louças.

SECANTE DE MÁQUINA SECCA
Dilui até - 1:1000

Fórmula de secante para máquinas profissionais 
de lavar louças, super concentrada, elaborada 
com produtos de primeira geração, específica 
para um excelente enxágue, proporciona a 
secagem das peças deixando-as brilhantes e 
sem manchas ou marcas d’ água, e pode ser 
utilizado tanto para ciclos longos ou curtos das 
máquinas  de lavar louças.
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LINHA INSTITUCIONAL

DETERGENTE  BECKPLATER 
Dilui até - 1:30
Detergente neutro, desengordurante, indicado para 
qualquer superfície lavável. Possui alto poder de formação 
de espuma que auxilia na retirada de resíduos alimentares 
e gordurosos de origem animal ou vegetal; também é de 
fácil enxágue. Contém tensoativos biodegradáveis que não 
agridem ao meio ambiente.

DETERGENTE NEUTRO
Diluição - pronto uso
Detergente neutro, desengordurante, indicado para 
qualquer superfície lavável. Possui alto poder de 
formação de espuma que auxilia na retirada de resíduos 
alimentares e gordurosos de origem animal ou vegetal; 
também é de fácil enxágue. Contém tensoativos 
biodegradáveis que não agridem ao meio ambiente.

DETERGENTE BECKER PINE
Dilui até - 1:500

Detergente com aroma de Pinho. Eficiente 
na remoção de gorduras e para a limpeza 
sanitária em geral. Apresenta excelente 
rendimento.

KLYO DESENGRAXANTE
Dilui até - 1:20

Detergente à base de tensoativos biodegradáveis que 
dissolvem e limpam rapidamente graxas, óleos, fuligens, 
sem danificar o substrato ou a tinta das superfícies 
tratadas. Possui agente antiredepositante que impede 
que a sujeira se deposite, durante a limpeza. Não 
necessita da utilização de solventes clorados e 
desengraxantes derivados do petróleo, e isto torna sua 
utilização segura para o usuário e o meio ambiente.
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LINHA INSTITUCIONAL

KLYO LIMPA INOX
Dilui até - 1:20

Limpador de manchas, sujeiras em peças de 
inox. Não deixa película gordurosa. Possui 
agentes especiais de alta tecnologia em sua 
composição  que impedem que as sujidades e a 
oxidação se depositem novamente, durante o 
processo de limpeza.

KLYO LIMPA ALUMÍNIO
Dilui até - 1:10
Indicado para remoção de manchas e 
sujeiras em peças de alumínio. Limpa e dá 
brilho em uma única operação. Prático, 
possui tensoativos biodegradáveis.

REMOVIC DESINCRUSTANTE
Diluição - pronto uso 
Limpador desincrustante ácido com ação bactericida 
que limpa, desinfeta e desodoriza. Remove manchas e 
incrustações de calcário e marcas de ferrugem 
presentes em vasos sanitários e mictórios, sem danificar 
as louças sanitárias. Sua fórmula equilibrada 
permanece mais tempo na superfífície, pois é composto 
por inibidores de corrosão e agentes dispersantes.

MULTIUSO
Diluição - Pronto Uso

Detergente elaborado com componentes 
especiais que limpam e desengorduram 
com o máximo de eficiência. Contendo uma 
ótima fragância. Variação - 500 ml / 5L



DESINFETANTE 5L
Diluição : Pronto uso

Para limpezas em geral. Dissolve 
sujeiras e gorduras. Ação 
bactericida.

CLORO ALVEJANTE
Variedade: cloro / hipoclorito 5 %
Para clareamento e desinfecção de 
ambientes, superfícies e objetos. 
Ação desinfetante, bactericida e 
germicida. Cloro ativo.

DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO
Dilui até - 1:200  Embalagem - 1L / 5L

Pode ser diluído em água antes do seu uso, na proporção 
de 1 parte de produto para até 199 partes de água, com 
um tempo de contato de até 10 minutos, sobre a 
superfície a ser limpa e se necessário passe um pano 
úmido para retirada do excesso de produto. É indicado 
para  desinfecção de superfícies contaminadas como 
pisos em geral, ralos, vasos sanitários, latas de lixo, 
maçanetas, telefones, balcões, etc.. Lavanda campestre

DESINFETANTE  NEUTRALIZADOR 
CONCENTRADO
Dilui até - 1:20
Desinfetante perfumado eficaz contra germes e 
bactérias e contém em sua fórmula 
neutralizador de odores que ajuda com o mau 
cheiro.   De baixo poder espumante, não requer 
enxágues prolongados. Nas versões: floral, mata 
atlântica. 

LINHA INSTITUCIONAL
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LINHA INSTITUCIONAL

EMBALAGEM DE ALUMÍNIO
Variedade: 200gr 500gr 750gr 1150gr 

1500gr
Embalagem manual de alumínio uma boa 
opção de embalagem para manter a 
temperatura e ideal para refeição.         
Caixa- 100 unid

EMBALAGEM RETANGULAR 
PRAFESTA
Variedade: 250ml 500ml 750ml 1 L 1,5 L
A linha de Potes da Prafesta, é ideal para o 
armazenamento de alimentos. Ideais para 
Freezer e Micro-ondas, os potes PP são 
altamente resistentes e vedam muito bem.  
Caixa - 144 unid

QUENTINHA DE ALUMÍNIO
Variedade: n8 máquina/manual  n9 
máquina/manual 
Quentinha de alumínio uma boa opção de 
embalagem para manter a temperatura. Tem a 
opção de máquina para os que têm o 
equipamento para fechamento e a manual para 
os demais. Caixa - 100 unid

EMBALAGEM REDONDA 
PRAFESTA

Variedade: 145ml 250ml 350ml 500ml 1000ml
A linha de Potes da Prafesta, é ideal para o 
armazenamento de alimentos. Ideais para 
Freezer e Micro-ondas, os potes PP são 
altamente resistentes e vedam muito bem. 
145 Caixa - 600 unid  250 / 350 Caixa - 432 unid   
500 Caixa - 288 unid   1000 Caixa - 192 unid
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LINHA INSTITUCIONAL

MARMITEX ISOPOR
Variedade: n8 850ml  n9 1150ml 

Marmitex isopor ideal para 
refeições, sopas e caldos. Ideal para 
manter a temperatura do conteúdo. 
Fardo - 100 unid

ESTOJO ISOPOR 
Variedade: pequeno /médio / grande
Estojo isopor ideal para  a manutenção 
da temperatura do conteúdo. Muito 
utilizado para refeição, yakisoba, batata, 
espetos e outros. Cx- 100 unid

BANDEJA ISOPOR
Variedade: b1 b2 b3   
Bandejas de isopor são muito 
utilizadas para servir petiscos, e em 
paradarias para frios, pães, salgados e 
outros. Fardo- 400 unid     

HAMBURGUEIRA ISOPOR
Variedade: médio / grande

Hamburgueira isopor ideal para  a 
manutenção da temperatura do conteúdo. 
Muito utilizado para hamburguer, yakisoba, 
batata e outros. Fardo- 400 unid



di
sp

en
se

rs

09

LINHA INSTITUCIONAL

SABONETEIRA DESC LINE
Variedade: sabonete liquido

Nossa saboneteira tem o design 
diferenciado, e serve tanto para o refil de 
sabonete 800 ml quanto parar o de 5 litros, 
porém se for o de 5 litros tem que 
adicionar o reservatório.

DISPENSER ROLÃO DESC LINE
Variedade: Papel higiênico rolão
Nosso dispenser além de ter um lindo design é 
muito funcional para locais que tem tráfego 
intenso de pessoas. Estima-se que o rolão 
economiza 60% em relação ao rolo 
convencional.

DIPENSER TOALHEIRO DESC LINE
Variedade: Para papel interfolha  
Nosso dispenser de papel tolha interfolhado conta 
com um belo design, e serve papra qualquer tipo de 
papel tolha interfolhado. contamos também na 
nossa linha com o auto-corte, que é para papel tolha 
bobina. 

DISPENSER CAI CAI DESC LINE
Variedade: Papel higiênico cai cai

Nosso dispenser conta com um belo design 
o papel cai cai é bem sofisticado. estima-se 
que o caicai economiza 33% em relação ao 
rolo convencional.



PAPEL HIGIÊNICO 
ROLÃO

Variedade: 100% celulose / luxo / branco
Higiênico rolão, papel bastante usado em 
locais com alto tráfego, traz uma grande 
economia para o estabelecimento. Necessita 
de  dispenser.  Pacote - 8 rolos c/ 300 mts 

PAPEL HIGIÊNICO CAI CAI
Variedade: 100 % celulose -folha simples / 
folha dupla  
Papel altamente sofisticado, traz 
economia em relação ao higiênico 
tradicional de 30 metros. Necessita de 
dispenser. Caixa - f. simples 8000 unid 
Caixa - f dupla 6000 unid   

PAPEL TOALHA INTERFOLHA
Variedade: 100% celulose / luxo / branco

 Papel mais comum para a secagem de 
mãos. Econômico e eficiente o interfolhado 
necessita de dispenser. Caixa - 4. 800 unid 
ou pacote c/ 800 grs

PAPEL TOALHA BOBINA 
Variedade: 100% celulose / luxo / Branco
Papel bobina usado principalmente para 
secagem de mãos. Necessita o dispenser 
para papel bobina. Também usado para 
secagem de fritura tornando mais barato  
que o papel toalha de cozinha normal. 
Caixa- 6 rolos c/ 200 mts 

LINHA INSTITUCIONAL
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LINHA INSTITUCIONAL

COPO LISO LINHA POST MIX
Variedade: 330ml 440ml 550ml 770ml 

Copo pp ideal para servir bebidas, 
principalmente chopp pois o copo tem uma 
tarja de indicação de ml o que é ideal para o 
colarinho.  Caixa -1000 unid / Apenas o 770 
Caixa - 500 unid

COPO TÉRMICO ISOPOR 
Variedade: 120ml 180ml 240ml 300ml 360ml 480ml  
500 ml
Copo isopor ideal para  a manutenção da 
temperatura do conteúdo. Muito utilizado para café, 
capuccino, açaí, sorvete e outros.  Caixa -1000 unid  
Apenas o 500 Caixa - 500 unid

COPO DESCARTÁVEL 
TRADICONAL
Variedade: 50ml 80ml 100ml 200ml 300ml 400ml            
500ml  
Copo tradicional com frisos, é o copo mais 
comercializado na atualidade. Tem um ótimo 
custo/benifício. Pode colocar líquidos quentes e 
gelados.

COPO LINHA PREMIUM
Variedade: 200ml 300ml

Copo semi-acrílico com uma ótima 
aparência , ideal para servir drinks e 
bebidas quentes como whiskey, vodka, gim 
e  outros. Caixa- 1000 unid
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LINHA INSTITUCIONAL

SACO PARA TALHER PAPEL
Variedade: branco ou kraft 

Saco para talher de papel muito utilizado 
por restaurantes refinados. 
Ecologicamente correto uma ótima 
solução para substituir o de plástico. 
Pacote - 500 unid 

SACOS DE PAPEL 
MONOLUCIDO
Tamanho: 1/2 kg / 1 kg / 2 kg / 3 kg / 5 kg
Variedade: Branco / Pardo
Saco papel muito utilizado para colocar 
hambúguer, salgados, pão, entre outros. 
Ecologicamente correto uma ótima solução 
para substituir o de plátsico. Pacote - 500 unid    

SACO KRAFT S.O.S. 
Variedade: tamnhos M / G / GG
Execelente escolha ecológica para substituir as 
sacolas convencionais. Esse tipo de saco kraft é 
usado mundialmente para envio de lanches, 
inclusive no Brasil por grandes franquias como Mc 
Donalds. Pacote - 50 unid 

PAPEL ACOPLADO BRANCO
Tamanho: 30X40 cm

Papel acoplado muito utilizado para a 
embalagem de frios, hamburgueres, sanduíches e 
outros. Ele é altamente recomendado para esses 
produtos, pois contém uma pelicula na parte 
interna que é anti-gordura e faz com que o papel 
não perca sua integridade.  Caixo - 400 unid 



EMBALAGEM PET 
DOCE QUADRADO

Variedade: somente essa opção
Embalagem muito usada em 
confeitarias e       mercearias com 
porções pequenas de doces, torta, 
pavê, frutas e etc. Caixa- 300 unid

EMBALAGEM PET DOCE 
REDONDO
Variedade:  somente essa opção
Embalagem  muito utilizada por 
confeitarias,  lanchonetes, bistros. Para 
alocar gelatinas, saladas de frutas, 
doces, tortas, pavês. etc. Caixa- 300 unid

EMBALAGEM PET 
RETANGULAR

Variedade: S-08 / S-10 / S-13/ S-18 / S-20 
Embalagens para diversos usos, muito 
utilizada para salgados, tortas salgadas, 
pão de queijo, sonhos, para frutas entre 
outros. Muito utilizada por padarias, 
lanchonetes, conveniências.  Caixa- 100 
unid

EMBALAGEM PET FATIA DE 
TORTA
Variedade: somente essa opção
Embalagem  ideal para transportar fatias de 
bolo, tortas (salgadas e doces). Muito 
utilizadas por fábricas de bolos, padarias, 
bistrôs, entre outros.  Caixa- 100 unid

LINHA INSTITUCIONAL
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LINHA INSTITUCIONAL

VASSOURA CASA E RUA 
PIAÇAVA

Variedade: Somente essa opção 
Com cerdas super resistentes, é indicada 
para limpeza de áreas externas. 
Diferente das tradicionais vassouras de 
piaçava natural, suas cerdas não soltam e 
não quebram.

PÁ DE LIXO
Variedade: coletora / jeitosa
A Pá  de lixo coletora tem  a vantagem 
do seu cabo ser longo e não ter a 
necessidade de ficar abaixando além 
de ser dobrável e o lixo não ficar 
caindo com o movimento da pá.

VASSOURA NOVIÇA DE NYLON
Variedade:  Somente essa opção
Ideal tanto para pisos internos como para pisos 
externos. Com cerdas plumadas, captura 
melhor a sujeira e permite maior área de 
varrição.

RODO BORRACHA DUPLA
Variedade: 30cm / 40cm / 50cm

Possui borracha dupla em EVA  que adere 
melhor na superfície a ser limpa, puxando 
mais água e secando melhor. Adepto de um 
sistema eficiente que fixa o pano, reduzindo 
o tempo de limpeza e já vem com cabo 
próprio. O rodo conta com duas borrachas, 
para prolongar sua durabilidade.



ESPONJA DUPLA FACE
Variedade: 3m / bettanin 

Vantagem de ser uma esponja de uso 
profissional, com um custo baixo  e um 
ótimo retorno. Pacote - 10 unid

SACO ALVEJADO 
Variedade:  combate / especial / 
plus / top
A vantagem do saco alvejado, é o 
rodo conseguir entrar no saco e 
ter uma usabilidade melhor e 
funcional. Pacote - 5 unid

PANO MULTIUSO PERFEX
Variedade: azul / verde / laranja

 O pano multiuso, sem dúvida, é uma mão na 
roda para quem precisa fazer limpeza. Ele serve 
tanto para higienizar a pia da cozinha quanto 
para tirar poeira de móveis. Além disso, seu 
material sintético ajuda a reduzir o esforço na 
execução da tarefa, ganhando mais tempo 
durante a limpeza. Rolo - 300 mts / Rolo - 30 mts 
/ Pacote - 5 unid

FIBRA ESPONJAÇO
Variedade: 3m / bettanin
Indicado para limpeza pesada.
Gorduras e sujeiras aderidas. 
Benefício especial, possui manta 
grossa e aberta, que diminui acúmulo 
de alimentos e evita o empastamento 
da superfície. 3M Pacote - 5 unid   
Betanin Pacote - 10 unid

LINHA INSTITUCIONAL
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LINHA INSTITUCIONAL

BALDE ESPREMEDOR PROF.
Variedade: 20 lts / 33 lts

Limpa com eficiência, sem a necessidade de 
panos. Previne o acúmulo de bactérias, 
protegendo o ambiente e o profissional de 
limpeza. É ergonômico, dando mais conforto 
ao funcionário e prevenindo lesões.

BALDE C/ ESCORREDOR 14 LTS
Variedade: Somente essa opção 
Limpa com eficiência, sem a necessidade de 
panos. Previne o acúmulo de bactérias, 
protegendo o ambiente e o profissional de 
limpeza. Aumenta a produtividade da equipe.

LIXEIRA RETANGULAR C/ PEDAL
Variedade: 20 lts / 30 lts / 60 lts / 100 lts

Versátil e com excelente custo-benefício, a lixeira 
com pedal  proporciona o melhor em higiene ao 
permitir que seu pedal plástico acione a tampa, 
não havendo a necessidade de contato direto 
com o lixo. Facilmente higienizada e conta com a 
tampa que veda totalmente o interior.

MOP ÚMIDO 
Variedade: mop rosca / mop presilha
Os refis em microfibra  são indicados para a 
higienização em geral e principalmente em 
restaurantes, pois apresentam excelente 
absorção e alto poder para retirar líquidos  
e sujidades.
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LINHA INSTITUCIONAL

TOUCA DESCARTÁVEL
Variedade: tnt / nyon (rede)

As toucas de proteção capilar são utilizadas 
nas cozinhas industriais, panificadoras, 
indústria de alimentos, refeitórios e em 
toda área que necessite proteção dos 
cabelos. A touca de proteção serve tanto 
para proteger o usuário quanto o produto 
manuseado. Pacote - 100 unid 

AVENTAL PROFISSIONAL
Variedade: Napa / descartável (plástico)
Ideal para proteger o trabalhador e suas 
vestimentas em atividades que envolvem 
um grande volume de água. Também é 
utilizado para evitar o contato com a 
umidade ou produtos químicos.

BOTA DE BORRACHA 
Variedade: 37 a 44 

Os calçados de segurança são essenciais 
para garantir a segurança dos trabalhadores. 
Escolher o EPI adequado para cada tipo de 
risco é fundamental para assegurar a 
eficiência do produto. Ideal para 
profissionais de cozinha pois é ntiderrapante 
e proporciona conforto e proteção.

LUVA DESCARTÁVEIS 
Variedade: procedimento c/ pó / vinil s/ pó / 
nitrílica preta / luva de plástico / luva térmica
Tipos de luvas utilizadas em estabelecimentos da 
área de alimentação: Luva descartável de vinil, 
plástica ou látex: utilizadas na manipulação de 
alimentos; ... Luva de borracha: recomendada 
para atividades de manejo com lixo; Luva 
térmica: recomendada para evitar queimaduras 
ao tocar superfícies quentes. Caixa - 100 unid 



SACOLA CAMISETA
Variedade: 25x35 / 30x45 / 38x48 / 40x50 / 

50x60 / 60x75 / 80x 1,00
Sacolas muito utilizadas por qualquer 
estabelecimento que comercialize algum tipo de 
mercadoria. Existem as sacolas de mileiro que 
vem com 1000 unidades e é um pouco mais 
fina, e as sacolas de kg que vem por peso no 
entanto é mais resistente.

SACO PLÁSTICO DE BAIXA
Variedade: 15x20 / 18x25 / 20x30 / 30x40 / 40x60 / 
50x70 / 60x90 
O saco de baixa densidade é um saco mais grosso, 
que tem como objetivo armazenar carnes, gelo, 
legumes e etc. É muito utilizado como saco para 
vácuo exatamente por ser mais denso. 
15x20/18x25/20x30/30x40/40x60 pacote - c/ 1kg   
50x70/60x90 pacote - c/5 kg

SACO P/ LIXO PRETO
Variedade: 20 lts / 40 lts / 60 lts / 100 lts / 200 lts / 

240 lts / 300 lts
Saco de lixo que trabalhamos é de altíssima 
qualidade. Trabalhamos com a fábrica Plastimaq, 
que é referêcia no mercado, pois tem uma 
resistência altissíma por conta de um aditivo que 
colocam no saco ficar mais elástico. Contamos 
com várias gramaturas (espessura) em nossa 
linha. Pacote - 100 unid

SACO P/ LIXO TRANSPARENTE
Variedade: 60 lts / 100 lts / 200 lts / 300 lts
Saco de lixo que trabalhamos é de altíssima 
qualidade. Trabalhamos com a fábrica 
Plastimaq, que é referêcia no mercado, pois 
tem uma resistência altissíma por conta de 
um aditivo que colocam no saco ficar mais 
elástico. Contamos com várias gramaturas
(espessura) em nossa linha. Pacote - 100 unid

LINHA INSTITUCIONAL
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LINHA INSTITUCIONAL

FILME PVC 
Variedade: 40 cm x 11 micras / 28cm x 300mts

Papel filme ou plástico filme é um dos 
materiais mais úteis quando pensamos em 
armazenamento e conservação de alimentos 
Por ser muito aderente, o plástico filme retira o 
ar da embalagem e conserva muito bem os 
alimentos.

PAPEL ALUMÍNIO 
Variedade: 30cm X 7,5 mts / 30cm X 100mts
O alumínio é extensamente utilizado para 
proteção, armazenamento, conservação e 
preparação de alimentos e bebidas. Ele 
conduz extremamente bem o calor e 
economiza energia para preparar e servir 
alimentos quentes e frios.  30x7,5 Caixa- 25 
unid  / 30x100  Caixa - 6 unid

BOBINA TÉRMICA ECF 
Variedade: 0,80 X 30 mts 

Bobina térmica, geralmente usada para 
emitir cupons fiscais ou não,  assim 
como comandas para a cozinha ou 
fechamento de conta.  Caixa- 30 unid

BOBINA PICOTADA 
Variedade: 20X30 / 25X35 / 30X40 / 40X50 / 40X60
Feita para conservar os alimentos por mais 
tempo, de forma higiênica e saudável. Todas as 
bobinas picotadas são fabricadas a partir de 
matéria prima virgem. Existe a mais fina e a mais 
reforçada de quilo.



Abaixo algumas empresas que 
ajudamos com nossas soluções 


