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Soluções para criar espaços seguros no interior dos edifícios



Dispensadores manuais
• Compactos: para instalar em qualquer espaço por pequenho que seja.

• Higiénico: o dispensador branco / cinzento tem um botão antimicrobiano que 
impede o desenvolvimentode germes, interrompendo a cadeia de contágio.

Carga higienizante hidroalcoólica
• Higiene segura: em relação aos sistemas de reencher, fácilmente manipuláveis e 

com alto risco de contaminação por germes e bactérias, SpraySoap oferece
recargas herméticas que mantem as suas propiedades graças aos seus
conservantes.

• Secagem instantânea, sem água, para usar nas entradas de edifícios, locais, 
salas, etc.

• Económica: o sistema de dispensação optimiza o rendimento, reduzindo até 
60% o custo por uso. Desde 0,003€ por dose, o menor do mercado.

• Eficácia e fiabilidade: a válvula Clean-click incorporada garante o fornecimento
exato de sabão e evita as fugas..

SpraySoap |Solução hidroalcoólica para as mãos
Um sistema eficiente de dispensação e com menor custo por dose

Código Descrição PVR + info

07-10-000 Dispensador SS400 branco / cinzento, botão antimicrobiano 40,98 €
Ver

07-10-100 Dispensador SS400 aço inoxidável, anti-vandálico 105,02 €

07-11-300 Recarga espuma higienizante com álcool, 400 ml, 2.000 7,30 € Ver

07-42-001 Painel mural informativo “Ponto de higiene“, 25 x 50 cm 5,85 € Ver

Carga 
hermética, 

máxima higiene 

Antivandálico

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 

HIGIENE NOS EDIFÍCIOS

O painel mural “Ponto de
higiene” facilita aos utilizadores

a localização do dispensador.
PVC azul.

Ao comprar 24 recargas e 12 dispensadores SS400
branco / cinzento, dos quais 6 dispensadores são gratis

Oferta

2x1*
(dispensador) 

Pulsador
antimicrobiano



* Ao comprar 20 recargas e 10 dispensadores Flex
500, dos quais 5 dispensadores são grátis

Oferta

2x1*
(dispensador) 

Dispensador manual
• Ideal para locais aonde se requer a máxima exigência em relação ar rendimento e 

fiabilidade: escolas, universidades, vestiários, restaurantes, escritórios, etc.

• Evita a transmissão de doenças graças ao seu botão antimicrobiano.

• Desenho actual que se adapta a qualquer tipo de decoração.

Cargas
• Recargas higienizadoras sem necessidade de esclarecimento, com álcool 70% ou

sem álcool para locais aonde não é permitido o seu uso. Eliminam mais de 99,99% 
dos germes em 15 segundos.

• Herméticas e com conservantes que impedem a proliferação de germes habitual 
nos dispensadores de reenchimento.

• A espuma passa diretamente até as mãos de uma forma totalmente higiénica.

• Recargas de 500 ml, proporcionam até 1.250 lavagens por recarga.

Flex 500 |Sistema de espuma higienizadora para as mãos
Dosificação ajustável as necessidades dos seus clientes

Código Descrição PVR + info

07-50-200 Dispensador Flex 500 branco 19,08 €
Ver

07-50-202 Dispensador Flex 500 cromado 43,74 €

07-42-001 Painel mural informativo “Ponto de higiene“, 25 x 50 cm 5,85 € Ver

07-51-004 Recarga espuma higienizante sem álcool 11,03 € Ver

07-51-003 Recarga espuma higienizante com álcool 16,55 € Ver
P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 

HIGIENE NOS EDIFÍCIOS

Pulsador
antimicrobiano

Dose ajustável: 0,4 ml
/ 0,65 ml / 1ml

Mais higiénico e
económico que

os sistemas
reencher

A recarga
com álcool

70% cumpre
com a Norma 

EN14476

O painel mural “Ponto de higiene”
facilita aos utilizadores a

localização do dispensador.
PVC azul.



Dispensador automático
• Com dispensação sem contacto: reduz o risco de contaminação cruzada 

egarante uma lavagem higiénica.

• Dosificação limpa e exacta: evita os restos de sabão que deterioram o 
funcionamento do dispensador.

Cargas
• Recargas higienizadoras sem necessidade de esclarecimento: com álcool 70% 

ou sem álcool para locais aonde não é permitido o seu uso.

• Herméticas e com conservantes que impedem a proliferação de germes e 
bactérias habitual nos dispensadores para reencher.

• A espuma passa directamente desde a recarga até as mãos de uma forma 
totalmente higiénica.

• Cada recarga proporciona até 2.750 doses de espuma que reduz até 40% o 
consumo em relação a outros sistemas de dispensação.

AutoFoam |Higienizante em espuma para a higiene das mãos
Dispensação automática, sem contacto, para maior segurança

Código Descrição PVR + info

07-40-000 Dispensador AF1100 Blanco 105,66 €

Ver07-40-004 Dispensador AF1100 Cromado / negro 105,66 €

07-40-005 Dispensador AF1100 Negro pérola / negro 105,66 €

07-41-100 Recarga espuma higienizadora sem álcool, 1.100 ml, 2.750 doses 22,33 € Ver

07-41-101 Recarga espuma higienizadora com álcool, 1.000 ml, 2.500 doses 24,75 € Ver

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 

HIGIENE NOS EDIFÍCIOS

Dispensação sem
contacto, máxima

segurança em
qualquer entrada

* Ao comprar 20 recargas e
10 dispensadores AF1100,

dos quais 5 dispensadores são grátis

Oferta

2x1*
(dispensador) 

A recarga com
álcool 70%

cumpre com a
Norma EN 14476



• Compativeis com o dispensador automático AutoFoam AF1100.

• O complemento perfeito para instalar e apresentar de uma forma visível e 
higiénica os dispensadores automáticos AutoFoam em qualquer entrada de 
edifícios, estabelecimentos, salas, etc.

• Incluem etiqueta adesiva com mensagem informativo “Ponto de higiene”.

• Com bandeja de gotas para evitar que o higienizante caia ao solo 
acidentalmente ao ser aplicado nas mãos. Melhormn a imagen e previnem de 
possíveis escorregadelas ou quedas.

Pedestal informativo
• Duradouro e estável: fabricado en aço. Base de 33 cm de diâmetro.

• Altura total: 147 cm.

Painel mural informativo
• Painel de PVC en cor azul de 25 x 50 cm.

• Bandeja de aço inoxidável.

AutoFoam |Estações higienizadoras de mãos
Duas soluções desenhadas para instalar em qualquer entrada

Código Descrição PVR + info

07-43-001 Pedestal informativo com bandeja de gotas 154,50 € Ver

07-42-004 Painel mural informativo com bandeja de aço inoxidável 29,90 € Ver

Etiqueta informativa

Bandeja de gotas

Amplia base

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 

HIGIENE NOS EDIFÍCIOS

Imprescindiveis na
entrada de

edifícios, locais,
salas…



Pensada para colocar-se nos pontos de desinfeção para as 
mãos situados nas entradas dos edifícios, facilitando ás
pessoas a sua localização.

Mantem o solo limpo, livre de restos de gel que pode cair 
acidentalmente ao aplicar-se nas mãos pelos utilizadores, 
melhorando a imagen do estabelecimento e evitando 
escorregadelas e quedas.

Pode ser lavado à mão ou a máquina até 60˚C e secar na  
máquina, o que facilita a sua manutenção e garante a 
eliminação de vírus e germes.

Código Descrição PVR + info

10-11-780 Tapete “Ponto de Desinfeção”, 85 x 60 cm 70 € Ver

Tapete SaniMat Motto Plus
Sinaliza e mantem limpo o solo

Ponto de desinfeção

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 

HIGIENE NOS EDIFÍCIOS

Evite
escorregadelas e
quedas no ponto

de desinfeção

Solicite
a mensagem

“Ponto de desinfeção” 
no idioma que 

deseje o 
seu cliente



A zona desinfeção deve impregnar-se regularmente com
um produto desinfetante sem branquear, para que actúe 
sobre as solas dos sapatos eliminando qualquer substância
contaminante. 

A zona de secagem captura os restos de desinfectante e 
sujidade do exterior, mantendo os espaços
descontaminados, limpos e livres de escorregadelas ou
quedas.

Tapete SaniMat Motto Plus
O primeiro passo para controlar o vírus em qualquer espaço

Código Descrição PVR + info

20-11-777 Tapete de 60 x 85 cm “ZONA DESINFEÇÃO" 70 €

Ver

20-11-778 Tapete de 60 x 85 cm “ZONA SECAGEM" 70 €

20-11-767 Tapete de 85 x 150 cm “TAPETE DESINFETANTE” 175 €

20-11-768 Tapete de 85 x 150 cm “SEQUE AQUÍ OS SEUS PÉS” 175 €

20-11-781 Tapete de 85 x 200 cm “Desinfeção + Secagem”” 230 €

20-11-782 Tapete de 85 x 250 cm “Desinfeção + Secagem” 287 €

04-00-200 Pulverizador Desinfetante DD 465, 750 ml 9,50 € Ver

20-11-777

20-11-778

20-11-767

20-11-768

20-11-78220-11-781

Desinfectante + Secagem

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 

HIGIENE NOS EDIFÍCIOS

AUTORIZADO POR EL 
MINISTERIO DE SANIDAD

04-00-200

DD 465
Triple acción: 
bactericida,

fungicida, viricida

As mensagens de
desinfeção e de

secagem podem ir em
dois tapetes individuais

ou no mesmo tapete



Muito úteis em recepções, vestiários, acesos a cabines de
prova, ascensores, zonas de embarque, etc.
Retêm a sujidade e a humidade do exterior evitando
possíveis escorregadelass e quedas.
O texto adpta-se ás necessidades dos seus clientes.

Tapetes SaniMat Motto Plus
Sinalizam a distância de segurança e evitam quedas

Código Descrição PVR + info

20-11-773 Modelo KYD2 (85 x 20 cm) 140 €

Ver

20-11-774 Modelo KYD1 (85 x 20 cm) 140 €

20-11-769 Modelo V1 (85 X 250 cm) 290 €

20-11-770 Modelo V2 (85 X 250 cm) 290 €

20-11-771 Modelo V3 (85 X 250 cm) 290 €

20-11-772 Modelo V4 (85 X 250 cm) 290 €

20-11-773 20-11-774 20-11-769 20-11-770 20-11-771 20-11-772

Distância

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 

HIGIENE NOS EDIFÍCIOS

Se o seu cliente
preferir, temos

um modelo
personalizável

Ver

A distância de
segurança é vital

para prevenir
contagios



Graças ás suas milhares de púas flexíveis, proporciona uma ação massajante
antifatida em postos de trabalho que requerem estar muitas horas de pé.

O rebordo de 0,635 cm de altura permite que o tapete possa conter até 4 litros e 
meio de líquido desinfectante (não incluido). As púas proporcionam uma ação que 
limpa e elimina os agentes contaminantes do calçado.

Imprescindivel em acesos e zonas de empacotamento, zonas de manipulação de 
alimentos, laboratórios, linhas de montagem, estações de trabalho individual, etc. 
Limpa-se fácilmente com um jato de água quente.

Tapete desinfectante SaniTrax 346
2 en 1: função antifadiga e desinfetante

Código Descrição PVR + info

20-44-003 Tapete desinfectante SaniTrax 346 48,83 € Ver

04-00-201 Limpiador Desinfectante DD 465, garrafa de 10 L 70 € Ver
P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 

HIGIENE NOS EDIFÍCIOS

AUTORIZADO POR EL 
MINISTERIO DE SANIDAD

DD 465 
Tripla ação:
bactericida,
fungicida, 

viricida

Tapete de 61 x 81 cm

Imprescindinvel
em zonas de

manipulação de
alimentos

As ventosas da base evitaM
que o tapete alfombra se 
mova.



Desinfectante de superficies, equipamentos e utensilios.

A sua formulação combina ingredientes activos de amplo espectro bactericida, 
fungicida e viricida, eficazes frente a vírus do tipo como os coronavirus.

Homologado HA para a sua aplicação na indústria alimentar.

Segurança no uso. Não classificado como perigoso.

Para usar na indústria alimentar, hospitais, clínicas, centros de saúde, colégios e 
creches, lares, hóteis, centros de trabalho, etc.

Viricida registado e autorizado pelo Ministério de Sanidad. Norma UNE-EN 14476

Desinfectante DD 465
Tripla ação: bactericida, fungicida e viricida

Código Descrição PVR + Info

04-00-200 Desinfectante DD 465, pulverizador de 750 ml 9,50 €
Ver

04-00-201 Desinfectante DD 465, Garrafa de 10 L 70 €

AUTORIZADO POR EL 
MINISTERIO DE SANIDADO pulverizador é fornecido em caixas de 8 unidades

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 

HIGIENE NOS EDIFÍCIOS

Limpeza e
desinfeção de

superfícies,
equipamentos e

utensílios



Limpa todo o tipo de superfícies, equipamentos e utensilios 
eliminando todo tipo de germes.

Fácil aplicação: pode-se usar com pulverizador para limpar com a 
ajuda de um pano todo o tipo de superfícies, ou diluido em 20 partes 
de água para limpar os solos com esfregona.

Biogerme CD
Mantenha todas as superfícies livres de germes

Código Descrição PVR + info

04-00-203 Biogerme CD, botella de 1 L 6,00 € Ver

Fornecido em caixa de 12 garrafas com tampão pré-cintado e 12 pistolas soltas.

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 

HIGIENE NOS EDIFÍCIOS

Limpeza de
superfícies e solos



Sistema completo e eficaz para a desodorização, a higienização e a purificação do 
ar em espaços interiores graças às suas 2 tecnologías: PCO e ozono.

Programável: pode programar o equipoamento para que funcione únicamente 
com a tecnologia PCO o para combinar com o ozono, estabelecendo o alcance 
horário que se deseje para a emissão de ozono.

Para espaços com presença contínua de pessoas: tecnología PCO (Oxidação Foto 
Catalítica). Combina a ação da luz ultravioleta, os radicais hidróxilos e a ionização.

Para zonas de passagem e casas de banho: funcionamento conjunto da tecnología 
PCO e o Ozono. À ação da tecnología PCO soma o poder desodorizante e 
purificador do ozono.

Características principais::

• Ecrã LED
• Cobertura até 60 m² / 180 m³
• Consumo eléctrico: 22 W
• Fabricado em aluminio e plástico ABS.
• Instalação mural ou sobre a área de trabalho.
• Medidas: 286 (an) x 110 (prof) x 205 (alt) mm

Purificador e ozonizador Ultimate
Bem estar ambiental

Código Descrição PVR + info

13-02-050 Purificador e ozonizador Ultimate, branco 330 € Ver

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 

HIGIENE NOS EDIFÍCIOS

Higienização,
purificação e

desodorização
ambiental



Desinfeta e purifica o ar e as superfícies de espaços interiores transformando em
locais limpos, saudáveis e 100% higienizados.

Graças ao poder oxidante do ozono, elimina os maus odores, vírus, bacterias, 
fungos e microorganismos em geral.

Portátil, não requer instalação. Pode mudar de local fácilmente para realizar 
tratamentos de choque em poucos minutos.

Uso recomendado em:

 Lugares aonde permanecem ou transitam muitas pessoas: escritórios, 
comércios, supermercados, hóteis, restaurantes, lares, colégios, creches, 
ginásios, vestiários, etc.

 Veículos que transportam várias pessoas ao dia ou com turnos de condução: 
táxis, carros de aluguer, ambulâncias, autocarros, etc.

 Lugares aonde se concentram odores fortes diariamente: garagens, ofícinas, 
ármazens, espaços para fumadores, cozinhas, casas de lixo, etc.

Canhão de ozono portátil Tempest
Desinfeção e eliminação de maus odores em poucos minutos

Fabricado conforme a Norma UNE 400-201-94:
Geradores de ozono; Tratamentos de ar;
Segurança química. (Tipo C)

Código Descrição PVR + info

13-02-032 Canhão de ozono portátil Tempest, aço inoxidável 475 € Ver

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 
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Para tratamentos
de choque en 

qualquer espaço
interior, sem

presença de seres
vivos

155 x 170 x 380 mm

Para espaços
até

210 m2 / 630 m3



Desinfecta e purifica o ar e as superfícies de espaços interiores transformandol em
locais limpos, saudáveis e 100% higienizados.

Graças ao poder oxidante do ozono, elimina os maus odores, vírus, bacterias, 
fungos e microorganismos em geral evitando infeções e alergias.

Com sistema CAP: o aparelho regula o tempo de produção de ozono, sendo o seu
uso compatível com a presença de seres vivos..

Uso recomendado em...

 Lugares aonde permanecem ou transitam muitas pessoas: escritórios, 
comércios, supermercados, hóteis, restaurantes, colégios, ginásios, vestiários, 
etc.

 Lugares aonde se concentram odores fortes diariamente: garagens, oficinas, 
ármazens, espaços para fumadores, cozinhas, casas de lixo, etc.

 Espaços com pessoas vulneráveis a contrair doenças: lares, centros de saúde, 
creches, etc.

Gerador de ozono Stratus 
Desinfeta, purifica o ar e elimina os maus odores

Fabricado de acordo com a norma UNE 400-201-94: 
Geradores de ozono; Tratamento do ar;
Segurança química. (Tipo A)

Código Descrição Cobertura PVR + info

13-02-030 Gerador de ozono Stratus C20 20 m2 / 60 m3 255,00 Ver

13-02-031 Gerador de ozono Stratus C45 45 m2 / 135 m3 295,00 Ver

13-02-033 Gerador de ozono Stratus C70 70 m2 / 210 m3 390,00 Ver

Compatible 
con la 

presencia de 
seres vivos

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 
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Compacto
340 x 240 x 90 mm

Saneamento
ambiental em

qualquer espaço
interior, com

presença de seres 
vivos



Dispositivo de tratamento do ar para espaços interiores até 75 m2 / 225 m3.

Trata 8 vezes ao dia o ar do local. Cumpre simultaneamente ou independentemente
duas funções: purifica o ar e / ou elimina odores.

O filtro White Carbon compõe-se de 3 camadas (pré-filtro, filtro HEPA 10 e filtro de 
carbono activo) que actúam por retenção, intercepção, inércia, difusão e adsorção.

As pastilhas sólidas de polímero eliminam os odores persistentes graças a ventilação
dinâmica das suas moléculas neutralizadoras. 

Uso recomendado em...
 Hotéis, restaurantes, cafetarias, casas de banho, ginásios, geriátricos, clinicas, 

escritórios, locais de lixo e cozinhas industriais entre outros.

Fresh Tower 2 en 1
Purifica o ar e elimina odores

Código Descrição PVR + info

13-03-000 Fresh Tower 91 € Ver

13-04-010 Filtro White Carbon 24 € Ver

13-04-004 Pastilla Blue Fórmula Polímero 20,50 € Ver

13-04-003 Pastilla Yellow Fórmula Polímero 20,50 € Ver

13-04-005 Pastilla Green Fórmula Polímero 20,50 € Ver

13-04-006 Pastilla Red Fórmula Polímero 20,50 € Ver

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.es  

HIGIENE NOS EDIFÍCIOS

Purificador de ar e 
elimina odores



CHAT ONLINE www.hygolet.pt+34 944 712 303 info@hygolet.pt

Soluções para criar espaços seguros nas casas de banho



Dispensadores manuais
• Compactos: para instalar em qualquer espaço por pequeno que seja.

• Higiénico: o dispensador branco / cinzento tem um botão antimicrobiano que 
impede o desenvolvimento de germes, interrompendo a cadeia de contágio.

Recargas
• Sabão hidratante: especialmente formulado para a lavagem das mãos frequente. 

A sua fórmula em spray, densa e concentrada, de grande qualidade, está 
enriquecida com acondicionadores que suavizam e hidratam a pele.

• Sabão antibacteriano: graças á sua formulação elimina 99,9% das bacterias.

• Económicas: o sistema de dispensação optimiza o rendimento, reduzindo até 
60% do custo por uso. Desde 0,003€ por dose, o menor do mercado

SpraySoap | Sistema de sabão para a lavagem de mãos
Ideal para casa de banho publicas com muito trânsito

Código Descrição PVR + info

07-10-000 Dispensador SS400 branco / cinzento, pulsador 
antimicrobiano39,02 30,98 €

Ver
07-10-100 Dispensador SS400 aço inoxidável, antivandálico 105,02 €

07-11-000 Recarga de sabão hidratante, 400 ml, 2.000 doses 4,13 € Ver

07-11-001 Recarga de sabão antibacteriano, 400 ml, 2.000 doses 4,70 € Ver

EM RELAÇÃO AOS
PRINCPAIS SABÕES
LÍQUIDOS

POUPE ATÉ

60% 

Recargas com
o menor custo

por dose

Pulsador
antimicrobiano

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 

Antivandálico

HIGIENE NA CASA DE BANHO

Ao comprar 24 recargas e 12 dispensadores SS400 branco /
cinzento, dos quais 6 dispensadores são grátis

Oferta

2x1*
(dispensador) 



Dispensador manual
• Ideal para locais aonde se requer a máxima exigência em quanto a rendimento

e fiabilidade: escolas, universidades, vestiários, duches, restaurantes, 
escritório, etc.

• Evita a transmissão de doenças graças ao seu botão antimicrobiano.

Cargas
• Herméticas e com conservantes, impedem a proliferação de germes habitual 

nos dispensadores de reencher.

• O sabão passa directamente desde a recarga até as mãos de uma forma 
totalmente higiénica.

• Até 1.250 lavagens por recarga.

Flex 500 |Sistema de sabão em espuma ou gel para as mãos
Dosificação ajustável as necessidades do seu cliente

Código Descrição PVR + info

07-50-200 Dispensador Flex 500 branco 19,08 €
Ver

07-50-202 Dispensador Flex 500 cromado 43,74 €

07-51-000 Recarga espuma hidratante, 500 ml 7,76 € Ver

07-51-001 Recarga espuma antibacteriana, 500 ml 9,02 € Ver

07-51-200 Recarga gel hidratante, 500 ml 6,78 € Ver

07-51-201 Recarga gel antibacteriano, 500 ml 8,52 € Ver

Sabão hidratante: enriquecido com
manteiga de karité e vitamina E. 
Hipoalergénico para peles sensiveis.

Sabão antibacteriano: elimina mais de 
99,99% dos germes em 15 segundos. 
Cumpre com as normas NSF e EN1499.

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 
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Pulsador
antimicrobiano

Doses ajustáveis: 0,4
ml / 0,65 ml / 1 ml

Mais higiénico e
económico que

os sistemas
reencher

* Ao comprar 20 recargasey
10 dispensadores Flex 500,

dos quais 5 dispensadores são grátis

Oferta

2x1*
(dispensador) 



Dispensador automático
• Com dispensação sem contacto: reduz o risco de contaminação cruzada e 

garante uma lavagem higiénico.

• Dosificação limpa e exacta: evita os restos de sabão que deterioram o 
funcionamento do dispensador.

Recargas
• Espuma hidratante: ideal para casas de banho. Espuma concentrada e 

enriquecida de qualidade com suavizantes para hidratar a pele.

• Free’n Clean: apto para locais de manipulação e processamento de alimentos. 
Formulação para peles sensívei, ideal para lavagem frequente..

• Espuma antibacteriana: ideal para locais de preparação e manipulação de 
alimentos e para o sector sanitário. Elimina 99,9% das bacterias.

• Cargas herméticas: impidem a proliferação de germes.

AutoFoam |Sabão em espuma para a lavagem das mãos
Dispensação automática, sem contato, para maior segurança

Código Descrição PVR + info

07-40-000 Dispensador AF1100 Branco 105,63 €

Ver07-40-004 Dispensador AF1100 Cromado / negro 105,63 €

07-40-005 Dispensador AF1100 Negro pérola / negro 105,63 €

07-41-000 Recarga de sabão em espuma Hidratante, 1.100 ml 12,64 € Ver

07-41-003 Recarga de sabão em espuma Free’n Clean, 1.100 ml 15,50 € Ver

07-41-001 Recarga de sabão em espuma Antibacteriana, 1.100 ml 15,80 € Ver

2.750 doses por
recarga

40% frente a
outros sistemas

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 
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Distintas soluções
para a lavagem

das mãos em todo
tipo de espaços

Máxima higiene,
dispensação
sem contacto

* Ao comprar 20 recargas e
10 dispensadores AF1100,

dos quais 5 dispensadores são grátis

Oferta

2x1*
(dispensador) 



Com chamativas mensagens, estes tapetes são ideais para colocar na casa de
banho, vestiários, etc., com o fim de recordar ás pessoas a importância de lavarse
as mãos e prevenir assim a propagação do virus.

Mantem limpo o solo e evitam escorregadelas e quedas.

Tapetes SaniMat Motto Eco
Um recordatório visível para lavar-se as mãos

Código Descrição PVR + info

20-11-761 Tapete 75 x 85 cm "Lava as mãos por favor" 57 €

Ver

20-11-762 Tapete 75 x 85 cm "Lava as tuas mãos" 57 €

20-11-763 Tapete 75 x 85 cm "Lavar as mãos detem a propagação de germes" 57 €

20-11-764 Tapete 85 x 120 cm "Lava as mãos por favor" 90 €

20-11-765 Tapete 85 x 120 cm "Lava as tuas mãos" 90 €

20-11-766 Tapete 85 x 120 cm "Lavar as mãos detem a propagação de germes" 90 €

Lava as tuas mãos

20-11-76320-11-76220-11-761 20-11-76620-11-76520-11-764

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 
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Mensagens
com desenhos

atractivos que se
adaptam a

qualquer casa de
banho



Dispensadores manuais
Compactos: para instalar em qualquer casa de banho por pequeno que seja.

Higiénico: o dispensador branco / cinzento tem um botão antimicrobiano que 
impide o desenvolvimento de germes, interrompendo a cadeia de contágio.

Recarga
Mais tranquilidade para os utilizadores: a formulação com álcool elimina os 
germes e evita a sua propagação com a máxima efectividade.

Aplicação fácil e secagem rápida: basta pôr debaixo do dispensador um pouco
depapel higiénico e pressionar o botão com a outra mão, receberá no papel uma
dose de líquido; passar a seguir o papel sobre o aro da sanita ou no manipulo da 
porta do WC. Evapora-se rápidamente, deixando uma superfície limpia e 
higienizada ao utilizador.

Take a Seat |Spray higienizante para o aro da sanita
Elimina os germes em segundos. Sente-se seguro!

Código Descrição PVR + info

07-10-000 Dispensador SS400 branco/cinzento, botão antimicrobiano 40,97 €
Ver

07-10-100 Dispensador SS400 aço inoxidável, antivandálico 105,02 €

07-11-400 Recarga higienizante em spray, 400 ml, 2.000 doses 6,20 € Ver

Antivandálico

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 
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A solução
higienizante para
sentar-se seguro

no WC

Também se
pode aplicar na

maçaneta da
porta do WC

* Ao comprar 24 recargas e
12 dispensadores SS400 branco / cinzento,

dos quais 6 dispensadores são grátis

Oferta

2x1*
(dispensador) 



Uma casa de banho limpa e fresca transmite uma clara mensagem acerca do nivel de 
qualidade do estabelecimento. AutoJanitor mantem limpas as superfícies, canalizações e 
esgostos, dispensando aos poucos uma agradável fragrância na casa de banho.

• Profissional: desenho atrativo, robusto, antivandálico e de fácil instalação. Permite 
instalações duplas para dar servicio a 2 urinóis. Dispõe de válvula anti-retorno e 
mecha para a difusão do aroma.

• Automático: a seu potente fórmula higiénica é dosificada automática e 
constantemente, fluindo por sanitas e urinóis.

• Superfícies higiénicas: produz uma espuma concentrada que, em cada descarga, limpa
e reduz as manchas e o sarro da superfície.

• A gama de fragrâncias mais completa: Dez fragrâncias a escolher! Recargas 
higienizantes ou enzimáticas de 600 ml que proporcionam 6.000 doses repartidas em
30 ou 60 dias.

AutoJanitor|Bacteriostático com fragrância
Ambienta e higieniza el WC las 24 horas del día

Código Descrição PVR + info

00-10-100 Dispensador Aqua, branco / cinzento 101,55 €

Ver
00-10-200 Dispensador Clean Look, branco 93,48 €

00-10-201 Dispensador Clean Look, negro 93,48 €

00-10-202 Dispensador Clean Look, cromado 113,15 €

00-11-000 Recarga higienizante Expressions (Cítrica Tangerina) 15,14 € Ver

Aqua Clean Look

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 
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Dez
fragrâncias
a escolher

* Ao comprar 12 recargas e 6 dispensadores Aqua ou Clean
Look, dos quais 3 dispensadores são grátis

Oferta

2x1*
(dispensador) 



• AutoSanitizer limpa e mantem as tubagens e esgotos, eliminando os maus
odores na casa de banho.

• Automático: a sua potente fórmula que limpa é dosificada automática e 
constantemente, fluindo por sanitas e urinóis.

• Profissional: desenho atractivo, robusto, compacto e de fácil instalação.

• Poupança e eficácia: reduz as tarefas do serviço de limpeza.

• Superfícies higiénicas: produz uma espuma concentrada que, em cada 
descarga, limpa reduzindo as manchas e o sarro da superfície.

• Canalização livre de entupimentos: ataca e dissolve os depósitos formados 
pelos resíduos calcários das águas duras que bloqueiam as canalizações.

• Recargas higienizantes ou enzimáticas de 300 ml que proporcionam 3.000 
doses repartidas em 30, 60 ou 90 dias.

AutoSanitizer|Bacteriostático digital programável
Até 90 dias de limpeza e desinfeção

Código Descrição PVR + info

00-00-200 Dispensador AutoSanitizer, branco 87,50 €

Ver00-00-201 Dispensador AutoSanitizer, negro 87,50 €

00-00-202 Dispensador AutoSanitizer, cromado 90,12 €

00-01-001 Recarga higienizante Purinel, Tangerina 11,91 € Ver

Opcões de programação:

30 / 60 / 90 días

8 / 12 / 16 / 24 horas

5 / 6 / 7 días da semana

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 
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Poupe em
manutenção

graças ao
funcionamento

programado

* Ao comprar 12 recargas e 6 dispensadores
AutoSanitizer, dos quais 3 dispensadores são grátis

Oferta

2x1*
(dispensador) 



Hygolet S3500 é a melhor solução para oferecer garantías higiénicas a qualquer
pessoa que vá fazer uso da sanita.

Cada utilizador dispõe sempre de um assento “sem usar” e em perfeitas condições
higiénicas. A manga usada é cortada horizontalmente por uma lâmina e é armazenada
num compartimento de forma que não pode ser usada de novo, sem risco de 
contaminação cruzada.

Além do mais, reduz o consumo de papel, evita entupimentos na sanita e melhora a 
imagen do estabelecimento.

Tampa higiénica para sanitas Hygolet S3500
A tranquilidade de estrear a sanita em cada uso

Código Descrição PVR + info

01-00-105 Hygolet S3500 Tampa higiénica automática com batería (não
incluida) 298,70 €

Ver
01-00-106 Hygolet S3500 Tapa higiénica automática con transformador 360, 50 €

Sem tocar!
Simplemente acercando a mão ao sensor,
Hygolet S3500 dispensa automáticamente
uma nova manga higiénica transparente.

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 
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• Contentor para o tratamento e resíduos de pensos higiénicos, 
tampões, salva-slips, etc. de forma higiénica e segura.

• Abertura da tampa sem contacto: com pedal ou automática 
mediante sensor (utiliza 4 pilhas C / LR-14 não incluídas)

• Grande capacidade de 22 L.

• Fabricado em plástico resistente de cor branco ou cinzento.

• Pode ser usado com ou sem bolsa.

SaniBin |Contentor higiene feminina
Higiénico, cómodo e discreto.

Código Descrição PVR + info

05-00-503 SaniBin com pedal, branco 48 €

Ver
05-00-504 SaniBin com pedal, cinzento 48 €

05-00-506 SaniBin automático, branco 78 €

05-00-507 SaniBin automático, cinzento 78 €

Apertura com pedal Abertura automática
mediante sensor

HIGIENE NA CASA DE BANHO

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 

O desenho
da tampa

impede ver
o interior

Su diseño estrecho y alargado 
facilita su colocación hasta en los 
huecos más pequeños del aseo.



SaniSac - Sacos universais para contentores de higiene feminina
• Desodorizantes: eliminan el mal olor dejando un aroma a lavanda.

Higienizantes: evitan la proliferación de patógenos.
• Resistentes e fléxiveis: fabricadas com LPDE 4

BioSan G+ - Saquetas higienizantes e desodorizantes
• Saquetas mono doses perfuradas de potente ação antimicrobiana.
• Mantem o contentor higienizado até 6 semanas.
eCard - Placas higienizantes e desodorizantes
• Para uso em contentores de higiene feminina e fraldas.
• Intensa e agradável fragrância natural.
• Biodegradável, protege o meio ambiente.
• Mantem higienizado o contentor até 4 semanas.
SaniGerm - Garrafa autodosificadora de desodorizante em pó
• Ação de vapor seco. Não humedece os resíduos.
• Efectivo até 6 semanas.

Consumíveis para contentores de higiene feminina
Soluções eficazes para a higienização e desodorização

Código Descrição PVR + info

05-01-005 SaniSac, rolo de 25 sacos de 30 litros 7,92 € Ver

05-11-100 BioSan G+, pacote de 75 saquetas / doses 39,91 € Ver

05-11-111 eCard, pacote de 200 placas 106,43 € Ver

05-11-113 eCard, pacote de 50 placas 29,50 € Ver

05-11-200 SaniGerm, garrafa de 1.000 gr. (até 50 doses) 11,85 € Ver
SaniSac

BioSan G+

SaniGerm

eCard

P.V. recomendado sem I.V.A. Tabela 2021. Consulte por email a sua tabela Distribuidor Autorizado info@hygolet.pt 
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Múltiplas
soluções

Adaptadas ás
suas

necessidades


