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Armários para géis

hidroalcoólicos



Modelo até 250 L de inflamáveis

- Resistente ao fogo 90 minutos
- Certificado Tipo 90 segundo a EN 14470-1
- Com bacia de retenção inferior
- Inclui 3 estantes
- Possibilidade de adicionar estantes extra para

um ótimo aproveitamento do espaço interior
- Modelo ergonómico, com sistema de bloqueio

de portas abertas
- Dispõe de ventilação natural
- Cor: disponível em amarelo e cinza

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído

Ref. 270887 CxPxA (mm): 
1200x600x2000

2.730 €

* Consulte preços especiais por quantidade

Armários para géis
hidroalcoólicos



- Resistente ao fogo 90 minutos
- Certificado Tipo 90 segundo a EN 14470-1
- Com bacia de retenção inferior
- Inclui 3 estantes
- Possibilidade de adicionar estantes extra para

um ótimo aproveitamento do espaço interior
- Modelo ergonómico, com sistema de bloqueio de 

portas abertas
- Dispõe de ventilação natural
- Cor: disponível em amarelo e cinza

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído

Ref. 158084 LxPxA (mm): 
600x600x2000

2.119 €

* Consulte preços especiais por quantidade

Modelo até 125 L de inflamáveis

Armários para géis
hidroalcoólicos



Armazenamento
para géis

hidroalcoólicos

Consultar mais modelos e tamanhos disponíveis
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Doseadores de géis

hidroalcoólicos



- Material: aço inoxidável AISI 304
- Depósito interior plástico resistente à corrosão
- Capacidade 1000 mL
- Acionamiento por sensor
- Colocação na parede
- Com visor de nivel de líquido
- Com válvula anti-gotas
- Dosifica 1,5 mL de sabão/gel por serviço
- Adequado para sabões líquidos e géis

hidroalcoólicos até 85%
- Não adequado para géis cirúrgicos ou sabões

abrasivos
- Recomendado densidade máxima 0,9 a 1,35 

Kg/dm3 e viscosidade máxima 3000 cps
- Fácil limpeza
- Inclui chave especial de abertura
- Inclui parafusos e buchas

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluidos / IVA não incluido

Ref. HME151 119 €

HME151: Doseador automático lava-mãos

Dosificadores para
geles

hidroalcohólicos



- Material: acero inoxidable
- Tapas de material plástico
- Capacidad 900 mL
- Rango de detección ajustable
- Colocación en pared
- Con visor de nivel del líquido
- Funciona con dos pilas AA
- Dosifica 1-1,5 mL de jabón o gel por servicio
- Dispensa: 

- Jabones líquidos
- Desinfectantes de manos en formato gel

PREÇO 2020* (España y Portugal)
Portes incluidos / IVA no incluido

Ref. HMC717 LxAxH (mm) 
106x122x270

175 €

HMC717: Dispensador por infrarrojos

Dosificadores para
geles

hidroalcohólicos



- Material: aço inoxidável
- Ideal para zonas de acesso
- Ativação por sensor de presença que pulveriza o 

desinfetante
- A pulverização reduz o goteamento e otimiza o 

consumo de desinfetante
- Com possibilidade de interconexão com sistemas

de acesso (táctil ou cartão) ou barreiras de 
acesso

- Capacidade: 1 garrafa de 5L
- O remanescente recolhe numa garrafa de 1L
- O produto químico permanece fechado por chave
- Pode-se adquirir com suporte fixo ou móvel
- Doseia 1-1,5mL por dose
- Dispensa desinfetantes líquidos de mãos
- Potência 1Kw
- Conexão elétrica 230V, 50 Hz

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído

HME040 LxAxH (mm) 210x210x900 1.380 €

HME041 Suporte móvel para HME040 435 €

HME042 Suporte fixo para HME040 435 €

HME040: Dispensador de desinfetante de mãos

Doseadores para géis
hidroalcoólicos
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Tapetes desinfetantes de 

solas



Ref. DENI-MAX

- Uso: limpeza e desinfeção de calçado em zonas
de acesso

- Funcionamento
- com a pressão gerada na pisada, o calçado

se impregna com a solução desinfetante
retida no tapete.

- O tipo de material rugoso esfrega a sola do 
calçado ajudando a que os vírus retidos
caem sobre a solução desinfetante

- Dados técnicos
- Ver dimensões disponíveis na tabela
- Material 100% PVC
- Resistente a gorduras e óleos

Tapetes para
desinfetar solas

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluidos / IVA não incluído

Tapete completo 66 x 88 cm 99 €

À medida 60 cm x 1 m 129 €/m

À medida 120 cm x 1 m 189 €/m

Imagen a modo de ejemplo. No contractual

* Consulte preços especiais por quantidade



Ref. DENI-Base line

- Uso: limpeza e desinfeção de calçado em zonas
de acesso

- Funcionamento
- com a pressão gerada na pisada, o calçado

se impregna com a solução desinfetante
retida no tapete.

- O tipo de material rugoso esfrega a sola do 
calçado ajudando a que os vírus retidos
caem sobre a solução desinfetante

- Datos técnicos
- Ver dimensões disponíveis na tabela
- Materialplástico
- Resistente a gorduras e óleos

- Combinar com: tapete absorvente adesiva
Ref. 265-655. (Ver aqui)

Tapetes para
desinfetar solas

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído

Alfombra completa 60 x 40 cm 74 €

Imagen a modo de ejemplo. No contractual

* Consulte preços especiais por quantidade

https://www.denios.pt/shop/rolo-protector-de-solos-densorb-extra-com-revestimento-em-pe-autoaderente-80-cm-x-15-m/


Ref. DENI- Base line + secado

- Uso: limpeza e desinfeção de calçado em zonas
de acesso

- Funcionamento
- com a pressão gerada na pisada, o calçado

se impregna com a solução desinfetante
retida no tapete.

- O tipo de material rugoso esfrega a sola do 
calçado ajudando a que os vírus retidos
caem sobre a solução desinfetante

- Dados técnicos
- Ver dimensões disponíveis na tabela
- Material plástico vinílico
- Resistente a gorduras e óleos
- Idioma e texto personalizável

Tapetes para
desinfetar solas

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído

Tapete completo 90 x 150 cm 179 €
Consulte preços especiais por quantidade

Imagen a modo de ejemplo. No contractual
Imagen customizable



Ref. DENI- Desinfetado e seco I

- Uso: limpeza, desinfeção e secagem de calçado
em zonas de acesso

- Funcionamento
- Passo 1: desinfeção de solas por

intermédio de líquido desinfetante retido no
tapete DENI-Max

- Passo 2: secagem da sola ao atravessar o 
tapete secante.

- Dados técnicos
- Kit composto na combinação de um tapete 

DENI-Max e um tapete secante com
desenho impresso customizável

- Inclui 3 cintas de Velcro de 50 cm para fixar
ambos os tapetes

Tapetes para
desinfetar solas

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído

Tapete completo 90 cm x 3 m 279 €

Imagem em modo de exemplo. Não contratual
Texto e desenho customizável e disponível no idioma desejado

* Consulte preços especiais por quantidade



Ref. DENI- Desinfetado e seco I (duplo)

- Uso: limpeza, desinfeção e secagem de calçado
em zonas de acesso

- Funcionamento
- Passo 1: desinfeção de solas por

intermédio o líquido desinfetante retido na 
tapete DENI-Max

- Passo 2: secagem da sola ao atravessar la 
tapete secante.

- Dados técnicos
- Kit composto pela combinação de dois

tapetes desinfetantes e um tapete secante 
com desenho impresso customizável

Tapetes para
desinfetar solas

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído

Tapete completo 120 x 240 cm 309 €

Imagem em modo de exemplo. Não contratual
Texto e desenho customizável e disponível no idioma desejado

* Consulte preços especiais por quantidade



Ref. DENI- Desinfetado e seco II - interior

- Uso: limpeza, desinfeção e secagem de calçado
em zonas de acesso – uso no interior

- Funcionamento
- Passo 1: desinfeção de solas por

intermédio de líquido desinfetante retido no
tapete desinfetante

- Passo 2: secagem da sola ao atravessar o 
tapete secante.

- Dados técnicos
- Kit composto pela combinação de um

tapete desinfetantes e um tapete secante 
com desenho impresso customizável

- 12 mm de espessura

Tapetes para solas
solas

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído

Tapete completo 50x100 cm + rampas 135 €

Tapete completo 100x100 cm + rampas 199 €

Imagem em modo de exemplo. Não contratual
Imagem customizável

* Consulte preços especiais por quantidade



Ref. DENI- Desinfetado e seco II - exterior

- Uso: limpeza, desinfeção e secagem de calçado
em zonas de acesso – uso no exterior

- Funcionamento
- Passo 1: desinfeção de solas por

intermédio de líquido desinfetante retido no
tapete desinfetante

- Passo 2: secagem da sola ao atravessar o 
tapete secante.

- Dados técnicos
- Kit composto pela combinação de um

tapete desinfetantes e um tapete secante 
- 23 mm de espessura
- Não é possível imprimir sobre o tapete

Tapetes para
desinfetar solas

* Consulte preços especiais por quantidade

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído

Tapete completo 50x100 cm + rampas 135 €

Tapete completo 100x100 cm + rampas 199 €

Imagem em modo de exemplo. Não contratual
Imagem customizável
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Tapetes para definir

distâncias de 
segurança



Ref. DENI-Covid Lavável

- Uso: Manutenção dos 1,5/2m de distância,
definir âreas de usos específicos
marcação de âreas de acesso/espera

- Dados técnicos
- Para trânsito médio
- Uso interior ou debaixo de telheiro
- Ver dimensões disponíveis na tabela
- Lavagem a 50ºC ou aspirado
- Material tapete: poliamida
- Material perfis: borracha de nitrilo
- Espessura 8,5 mm
- Cores e desenhos personalizados sem

custo adicional

Tapetes para
definir distancias

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído

Tapete completo 85 x 150 cm 179 €

Tapete completo 115 x 180 cm 299 €

Imagem em modo de exemplo. Não contratual

* Consulte preços especiais por quantidade

Texto e desenho customizável e disponível no idioma desejado



Ref. DENI-Covid Pro-Line

- Uso: Manutenção dos 1,5/2m de distância,
definir âreas de usos específicos
marcação de âreas de acesso/espera

- Dados técnicos
- Para trânsito médio
- Uso interior ou debaixo de telheiro
- Ver dimensões disponíveis na tabela
- Material tapete: poliamida
- Material perfis: vinílico
- Espessura 8 mm
- Cores e desenhos personalizados sem

custo adicional

Tapetes para
definir distancias

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído

Tapete completo 90 x 150 cm 99 €

Tapete completo 120 x 180 cm 159 €

Tapete completo 120 x 240 cm 229 €
* Consulte preços especiais por quantidade

Imagem em modo de exemplo. Não contratual
Texto e disponível customizável e disponível no idioma desejado



Ref. DENI-Covid Standard

- Uso: Manutenção dos 1,5/2m de distância,
definir âreas de usos específicos
marcação de âreas de acesso/espera

- Dados técnicos
- Para trânsito médio
- Uso interior ou debaixo de telheiro
- Ver dimensões disponíveis na tabela
- Material tapete: poliamida
- Material perfis: vinílico
- Espessura 6 mm
- Cores e desenhos personalizados sem

custo adicional

Tapetes para
definir distancias

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído

Tapete completo 90 x 150 cm 89 €

Tapete completo 120 x 180 cm 139 €

* Consulte preços especiais por quantidade

Imagem em modo de Não contratual. Não contratual
Texto e desenho customizável e disponível no idioma desejado



05
Marcação de 
pavimentos



Marcação de 
pavimentos

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído

Cor Branco Amarelo Azul Vermelho Verde Laranja Amarelo/preto Vermelho/
branco

Largura
50 mm

Referência 137-132 137-133 137-134 137-135 137-136 137-137 157-694 157-695

Preço (€/pack) 42 42 42 42 42 42 49,50 49,50

Largura
75 mm

Referência 137-138 137-139 137-140 137-141 137-142 137-143 152-341 157-696

Preço (€/pack) 67 67 67 67 67 67 74 75,50

Adesivos para delimitar o pavimento

- Uso: para zonas interiores

- Dados técnicos
- Resiste até 80ºC
- Longitude do rolo: 33m
- Em packs de 2 rolos
- Com largura de 50 ou 75 mm

**** Carro para aplicação de adesivos. Ref. 137-114. Preço 163 € * Consulte preços especiais por quantidade



Marcação de 
pavimentos

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído

Cor Branco Amarelo Laranja Vermelh
o

Verde Azul Gris Negro

Referência 137-169 137-170 147-028 137-172 137-173 137-134 137-135 137-176

Preço (€/lata) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50

Pintura para delimitar o pavimento

- Dados técnicos
- Cabeça de pulverização para aplicação 

manual
- Largura do traço de 50 mm
- Secagem rápida (poucos minutos)
- Adequado para cimento, asfalto, alcatrão, 

metal, tijoleira etc…
- As cores cinza e preto cobrem linhas pré

existentes
- Resistente à abrasão e aos químicos

**** Carro para aplicação para 1 lata.                Ref. 137-163. Preço 132 €
**** Carro para aplicação para 2 latas.              Ref. 137-164. Preço 173 €
**** Pistola para aplicação manual de 1 lata     Ref. 137-165. Preço 59,50 €

* Consulte preços
especiais por quantidade



Marcação de 
pavimentos

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído

Cor Amarelo Amarelo moldeable Negro

Marca 
sapato

Referência 264-135 264-165 264-115

Preço (€/pack 10 pares) 59 70 59

Marca flecha Referência 264-133 264-163 264-113

Preço (€/pack 10 ud) 47 55 47

Marcas adesivas

- Dados técnicos
- Material antideslizante
- Para definir as zonas de espera ou

caminhos a seguir
- Resistente a óleos e químicos
- Disponível em amarelo, laranja ou preto

* Consulte preços especiais por quantidade
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Sistemas de 

purificação do ar



Purificação de ar

Desenho exclusivo DENIOS
- Mantém o ar limpo em 

espaços comuns, escritórios, 
cantinas, salas de formação, 
comercio etc…

- Elimina o vírus até 99,995%
- Até 5-7 renovações/h
- Extrai 3500 m3/h
- Filtro de partículas + HEPA
- Baixa manutenção
- Dim. 800x800x1900mm

PREÇO (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído
Vario Flow 13.995 €
• Consulte mais dados técnicos, preços por 

quantidade e formas de financiamento
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Recipientes para

dosear desinfetante



- Em recipientes de 1L e 2L
- Disponível em aço lacado e aço

inoxidável
- Para alcoóis: recomendado inoxidável
- Pistola pulverizadora curta e 

prolongamento desenroscável (para
acesso a zonas difíceis)

Pulverizar desinfetante
alcoólico

Para desinfetante alcohólico

* Consulte preços especiais por quantidade

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído

Tamanho 1L 2L

Aço lacado Aço 188-956 188-957

Preço (€/ud) 67 79,50

Aço
inoxidável

Referência 204-618 204-619

Preço (€/ud) 144 162



- Disponível em 1,5 e 1,8 L
- Material plástico resistente à corrosão
- Fácil dosagem. Primindo o botão de 

atomização com o polegar doseia-se 
uniformemente

- Escala graduada para controlo do 
enchimento

- Acessório opcional: prolongamento do 
cabezal

Pulverizar desinfetante
corrosivo

Para desinfetante corrosivo

- Modelo com bomba de pressão

* Consulte preços especiais por quantidade

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluido

Modelo 1500 A 1500 S 1500 L 1600 L

Referência 229-377 229-378 229-379 229-380

Cor tampa/bocal Preto Amarelo Vermelho Preto / 
Vermelho

Pressão trabalho máx (bar) 3 3 3 4

Preço (€/ud) 59,50 72 82 88,50



Recipientes para
dosificado de 
desinfetantes

Para desinfetante corrosivo

- Para a correta mistura
desinfetante/água

* Consulte preços especiais por quantidade

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído

Tamanho 10 15 30 50 80 125

Referência 117-934 117-935 117-936 144-873 117-937 117-939

Dimensões
(diámetro x A) mm

240x310 300x340 330x460 330x680 480x620 480x840

Preço (€/ud) 35,50 39,50 64,50 86,50 104 137

- Material: PE resistente à corrosão
- Fácil dosagem. Com torneira de 

esvaziamento inferior
- Apto para alimentação
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Baldes de pedal



Baldes com pedal

PREÇO 2020* (Espanha e Portugal)
Portes incluídos / IVA não incluído

Tamanho 50 L 68 L 90 L

Preço (€/ud) 158€ 196€ 264€

Baldes para depósito de possíveis
resíduos com coronavirus

- Para máscaras, luvas ou papel secante de 
mãos potencialmente contaminado

- Com pedal, livres de contacto
- De diferentes cores para depósito de 

diferentes tipos de resíduos
- Capacidade de 50 a 90 L
- Cores disponíveis: vermelho, branco, 

amarelo, cinza e preto

* Consulte preços especiais por quantidade, referências e sacos compatíveis



Papeleiras com pedal

Mais modelos e tamanhos



e…
Muito mais

Adaptando a nossa gama dia a dia

- Agregámos novos produtos cada semana
- Adaptamos a nossa gama gama às suas

necesidades
- Procurámos alternativas aos produtos mais

procurados pelo COVID-19 que ficam fora
de de stock

Esta apresentação vai-se atualizando
diariamente. 
Os prazos de entrega e soluções podem sofrer
alterações debido à alta procura.
Contacte-nos e o ajudaremos.



www.denios.pt

Contacte-nos! 

800 113 146 
(gratuito)

info@denios.pt

937 69 30 49
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