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Rolos de Papel e Suportes

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Limpeza de mãos e uso diário em 
oficina.

✓ Formato ideal para oficinas, 
clinicas, ginásios, lares, creches, 
etc.

✓ Maior durabilidade.

Rolo de Papel Premium 135mts

Rolo de papel para limpeza de superfícies e mãos ideal para remover sujidades de óleos, gorduras e outros 

químicos.

Folha que dupla proporciona maior resistência e absorção.

Produzido em pasta pura para uma maior durabilidade.

Não deixa resíduos após a limpeza.

Descrição do Produto

• Limpeza de mãos, absorção de substâncias derramadas, limpeza de bancadas de trabalho e ferramentas.

• Limpeza de vidros e caixilharias de alumínio, trabalhos de manutenção

Utilizações

• 580 folhas de serviço;

• Pasta pura;

• Dimensão da folha 230mmx234mm ;

• Folha dupla com picotado (corte automático);

• Certificação FSC e Ecolabel;

• Possibilidade de extração central para uso em dispensadores;

• Disponível em packs de 1 rolo.

Características

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Rolo de papel com folha dupla de 
grande resistência e absorção

✓ Não se desfaz

✓ Rolos de 300 e 400m

✓ Até 1300 folhas de serviço

Rolos de Papel Multiusos 300/400mts

Os rolos de papel de limpeza são ideais para remover sujidades de óleos, gorduras e outros químicos.

Folha dupla, proporciona maior resistência e absorção.

É o produto indicado para ser utilizado como complemento dos produtos lava mãos e sprays Pecol.

Descrição do Produto

• Limpeza de mãos, absorção de substâncias derramadas, limpeza de bancadas de trabalho e ferramentas;

• Limpeza de vidros, trabalhos de manutenção.

Utilizações

• Rolos de papel até 400m e 240mm de largura;

• Até aproximadamente 1300 folhas de serviço;

• Dimensão da folha: 330mmx235mm;

• Folha dupla com picotado (corte automático);

• Grande resistência e absorção;

• Certificação FSC;

• Disponível em packs de 2 rolos.

Características

PRODUTOS ASSOCIADOS

Lava mãos

Sabonete Líquido

Desinfetante multisuperfícies

Suporte para rolo de papel

MANUAL - DISPENSADOR

EXTRAÇÃO CENTRAL
FUNÇÃO EXTRAFUNÇÃO EXTRA
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o 
fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Rolos de Papel e Suportes

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Para limpeza de mãos e uso 
diário em oficina, em casa ou no 
escritório

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Suportes metálicos resistentes e 
funcionais

✓ Lâmina longitudinal com serrilha 
para facilitar o corte do papel

Rolo de Papel Multiusos 70mts

Rolo de papel para limpeza de superfícies e mãos, ideal para remoção de sujidades de uma forma rápida 

e eficaz.

Folha dupla, proporciona maior resistência e absorção.

Produzido em pasta pura para uma maior durabilidade.

Descrição do Produto

• Limpeza de mãos e superfícies em ambiente doméstico e no local de trabalho;

• Limpeza de vidros e caixilharias de alumínio, trabalhos de higienização de superfícies.

Utilizações

Suportes para Rolos de Papel

Os suportes para rolos de papel são produzidos em tubo metálico de forma a garantir uma maior 

estabilidade e durabilidade do produto. Ideal para utilização em oficinas, fábricas e manutenções de 

empresas.

Ambos dispõem de uma lâmina longitudinal que corta o papel na medida desejada. 

Kit de fixação já incluído no suporte de rolos de parede.

O suporte de rolos móvel transporta-se facilmente.

Descrição do Produto

• Manutenção;

• Linhas de Produção;

• Oficinas AUTO;

• W.C's;

• Outros.

Utilizações

• Produzido  em tubo metálico lacado a preto;

• O suporte de parede inclui um kit de fixação;

• Lâmina longitudinal de corte.

Características
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PRODUTOS ASSOCIADOS

Lava mãos

Sabonete Líquido

Desinfetante multisuperfícies

Suporte para rolo de papel

Características
• 280 folhas de serviço;

• Pasta pura;

• Dimensão da folha 250mmx220mm;

• Folha dupla com picotado (corte automático);

• Certificação FSC e Ecolabel;

• Possibilidade de extração central para uso em dispensadores.

MANUAL - DISPENSADOR

EXTRAÇÃO CENTRAL
FUNÇÃO EXTRAFUNÇÃO EXTRA



A ESCOLHA
DOS ESPECIALISTAS

Proteção e Segurança 032 

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o 
fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Rolos de Papel e Suportes

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Pasta pura.

✓ 10 packs com 280 folhas cada

✓ Dimensões folha 200x210mm

Toalha de Mão - Pasta Pura 20x21

Toalha de mãos fabricada em pasta pura de alta qualidade para secagem de mãos.

Descrição do Produto

• Para limpeza de mãos.

Utilizações
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PRODUTOS ASSOCIADOS

Lava mãos

Sabonete Líquido

Desinfetante multisuperfícies

Suporte para rolo de papel

Características
• Papel de pasta pura.

• Cada caixa contém 10 maços de 280 folhas cada.
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Embalagens e informação logística
As quantidades estão identificadas na tabela abaixo.

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte 
Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

SUPORTE DE PAREDE PARA ROLOS DE PAPEL

405mm

375mm

265mm

SUPORTE MÓVEL PARA ROLOS DE PAPEL

840mm

405mm 460mm

Dados técnicos

A Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua 
especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia

CÓDIGO DESCRIÇÃO DIMENSÕES Nº DE FOLHAS QTD. EMBALAGEM

002703302305 Rolo de papel azul premium 135mts 135mx234mm 580 1 Uni.

002703302301 Rolo de papel multiusos 400mts 400m x 240mm 1300 2 Uni.

002703302303 Rolo de papel multiusos  300mts 300m x 240mm 910 2 Uni.

002703302304 Rolo de papel multiusos 70mts 70mx220mm 280 1 Uni

002703302302 Toalha de mão pasta pura 20x21cm 2800 1 Uni.

002704053750 Suporte parede para rolos de papel 405mm x 375mm x 330mm --- 1 Uni.

002708004050 Suporte móvel para rolos de papel 840mm x 405mm x 460mm --- 1 Uni.
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