
CADA SITUAÇÃO EXIGE UM PAPEL DIFERENTE.
PARA TODAS ELAS, HÁ UM PRODUTO AMOOS.



UMA GAMA DE PRODUTOS 
PROJETADOS PARA O SEU NEGÓCIO 

A Amoos oferece uma gama completa de produtos, desenvolvidos e 
adaptados aos mais variados tipos de negócio, para serem aplicados em 

diferentes situações de utilização. 

Usar o papel correto para cada espaço é o pilar essencial para a manutenção 
de ambientes limpos e saudáveis: uma das bases para o sucesso de qualquer 

empresa. Por isso, convidamo-lo a embarcar numa experiência didática e 
interativa, para conhecer qual o nosso papel dentro dos negócios dos seus 

clientes.



PROMOVA ESPAÇOS MAIS SEGUROS E LIMPOS
Nunca foi tão importante manter um ambiente limpo e saudável. A exigência dos utilizadores sobre 
a higienização dos espaços é cada vez mais alta, sobretudo depois da pandemia. Sentir confiança 
é um motor de decisão na altura de escolher onde ir. Por ser descartável e de utilização individual, 

o papel é sempre a opção mais segura. E os utilizadores conhecem bem essa realidade.

Fontes: 2020 Survey conducted by United Minds in cooperation with CINT in April 2020; Todd, J Food Prot, 2010; Best et al, J Hosp Infection, 2014; Margas E. et al, J Applied Microbiol, 2013.

Se a expressão “o cliente tem sempre razão” está correta, então está na altura 
de ouvir o que estão a dizer: utilizar papel é a escolha acertada.

81% 
“Eu espero que as casas 
de banho públicas sejam, 
cada vez mais, ambientes 

de higiene seguros”

75% 
“Eu utilizo toalhas 

de mão para não tocar 
nas superfícies das casas 

de banho públicas”

48% 
“Sinto menos vontade 
de frequentar lugares 

que não oferecem papel”



Unidade de produção de papel tissue mais eficiente da Europa, 
efetivamente ligada por pipeline à unidade de produção de pasta. 
Garante-se assim um elevado nível de qualidade e consistência, 
com uma operação mais eficiente do ponto de vista logístico 
e energético, com as correspondentes vantagens ambientais.

Com a ligação por pipeline à fábrica de pasta, garantimos uma 
operação mais eficiente a vários níveis: 

Ambiental
Redução de consumo energético e de emissões de CO2 através 
da eliminação do transporte.

Qualidade 
Controlo e consistência assegurada na qualidade da matéria-prima.

Eficiência dos Recursos
Eliminação do processo de secagem e re-irrigação da pasta 
e transporte da mesma.

PRODUÇÃO INTEGRADAFÁB. DE PASTA

LIGAÇÃO DIRETA 
ATRAVÉS DA 
PIPELINE

FÁB. DE PAPEL 
TISSUE



Suavidade

Resistência

Absorção

Segurança

No momento de escolher o seu papel tissue opte por soluções  em 
fibra virgem.

Estudos científicos apontam que fibras recicladas abrigam entre 100 
e 1.000 vezes mais bactérias do que papéis 
com fibra virgem. Além disso, a fibra virgem é constituída 
por celulose praticamente pura, material natural inócuo para o 
corpo humano e para o meio ambiente.*

Esta fibra  garante  assim a qualidade dos produtos que têm 
contacto com a pele, tratando-se de um aspeto de segurança do 
produto ao qual os consumidores são naturalmente sensíveis.

SAIBA COMO ESCOLHER 
O MELHOR PAPEL

*Fonte: Association for Professionals in Infection Control and Epidemeniology, Inc; Publicado por Elsevier Inc.



Fonte: Relatorio de Sustentabilidade da The Navigator Company, 2019.Procure os nossos produtos certificados pelo FSC®

A matéria-prima utilizada pela The Navigator Company é 
proveniente de florestas geridas de forma responsável. Além disso, 
o nosso processo produtivo utiliza os recursos naturais de forma 
eficiente. 
Prova disso são os certificados FSC® e Ecolabel, que atendem a 
padrões de alto desempenho ambiental.

CUIDAMOS DE SI 
E DO PLANETA

100% 
da madeira utilizada é de 
origem controlada e 
certificada.

90% 
dos materiais usados são 
renováveis.

5M 
de toneladas de CO2 estão 
sequestrados pelas nossas 
florestas.

80% 
dos resíduos gerados são 
valorizados.

70% 
da energia usada para a 
produção de paste e papel 
é energia renovável.

2035 
Compromisso de ter um 
processo industrial Carbon 
Neutral até 2035.



QUAL O SEGMENTO DE NEGÓCIO 
QUE QUER EXPLORAR AGORA?

Clique e descubra o produto Amoos ideal para cada ambiente.

HORECA EMPRESARIAL SAÚDE INDUSTRIAL



HORECA
WC COMUM

WC QUARTO

QUARTO HOTEL

SALA RESTAURANTE

COZINHA 
RESTAURANTE

WC 
RESTAURANTE

P S

P

P S
P

P
P S

Hotéis, Restaurantes e Cafés 
têm necessidades variadas quando 
o assunto é limpeza, tanto no que 
diz respeito à higiene pessoal 
dos clientes como à higiene 
dos ambientes e superfícies. 

Clique nos detalhes de cada espaço 
e descubra qual o melhor papel 
para cada canto do canal HoReCa. 

Clique e selecione um dos ambientes.

NEGÓCIOS

PÚBLICO STAFF



AMOOS COMPACT PLUS
Este papel higiénico tem mais metros num único produto. 
É ideal para espaços de estadias mais longas e quartos de maior 
ocupação por exigirem menor manutenção.

AMOOS QUILTED
O papel higiénico Amoos Acolchoado de 3 folhas oferece uma 
suavidade extra e maior sensação de conforto graças à sua 
textura almofadada. 

AMOOS 
PROFESSIONAL ESSENTIAL
Papel higiénico doméstico com o equilíbrio certo entre suavidade 
e resistência. A opção ideal para o dia a dia dos hotéis.

HORECA . 
WC QUARTO HOTEL

PÚBLICO STAFF

NEGÓCIOSHORECA

P
P



O papel higiénico Amoos Acolchoado de 3 folhas oferece uma suavidade extra 
e maior sensação de conforto graças à sua textura almofadada. 

Ideal para os espaços que pretendem proporcionar o melhor aos seus clientes.

AMOOS QUILTED

DIMENSÃO
DO SERVIÇO
(EM MM)

METROS DIÂMETRO
ROLO
(EM MM) (EM MM)

DIÂMETRO
MANDRIL

122x96cm

(POR ROLO)
Nº ROLOS
(POR PACK)

Nº DE FOLHAS

110 383
9

UMA GAMA DE OPÇÕES

HORECA . 
WC QUARTO HOTEL

VOLTAR

PÚBLICO STAFF

P
P

NEGÓCIOS



Este papel higiénico tem mais metros num único produto. 
É ideal para espaços de estadias mais longas e quartos de maior ocupação por 

exigirem menor manutenção.

AMOOS COMPACT PLUS

DIMENSÃO
DO SERVIÇO
(EM MM)

METROS DIÂMETRO
ROLO
(EM MM) (EM MM)

DIÂMETRO
MANDRIL

120x87cm

(POR ROLO)
Nº ROLOS
(POR PACK)

35 m 48 m

Nº DE FOLHAS

120 382
6 12

UMA GAMA DE OPÇÕES

HORECA . 
WC QUARTO HOTEL

VOLTAR

PÚBLICO STAFF

P
P

NEGÓCIOS



HORECA . 
WC QUARTO HOTEL

DIMENSÃO
DO SERVIÇO
(EM MM)

METROS DIÂMETRO
ROLO
(EM MM) (EM MM)

DIÂMETRO
MANDRIL

120x87cm

(POR ROLO)
Nº DE FOLHAS

16 m 24 m

UMA GAMA DE OPÇÕES

Papel higiénico doméstico com o equilíbrio certo entre suavidade e resistência.
A opção ideal para o dia a dia dos hotéis.

AMOOS PROFESSIONAL 
ESSENTIAL

VOLTAR

PÚBLICO STAFF

P
P

NEGÓCIOS



Os clientes nunca se esquecem das boas experiências. Por isso, oferecer-lhes 
lenços faciais suaves e versáteis para quando necessitem limpar o rosto é uma 

cortesia que irão valorizar.

AMOOS PROFESSIONAL 
LENÇOS FACIAIS

Nº LENÇOS
(POR PACK)

Nº DE FOLHAS DIMENSÕES

204x207cm

UMA GAMA DE OPÇÕES

HORECA . 
WC QUARTO HOTEL

PÚBLICO STAFF

P
P

NEGÓCIOSHORECA



HORECA . 
QUARTO HOTEL

HORECA

PÚBLICO STAFF

P
S

NEGÓCIOS

Os clientes nunca se esquecem das boas experiências. Por isso, oferecer-lhes 
lenços faciais suaves e versáteis para quando necessitem limpar o rosto é uma 

cortesia que irão valorizar.

AMOOS PROFESSIONAL 
LENÇOS FACIAIS

Nº LENÇOS
(POR PACK)

Nº DE FOLHAS DIMENSÕES

204x207cm

UMA GAMA DE OPÇÕES



HORECA . 
QUARTO HOTEL

Muito antes de ser atendido ou de conhecer o quarto, o primeiro impacto que um 
visitante tem está relacionado com o nível de limpeza. Para fazerem os clientes 

sentirem-se seguros e confortáveis, o ideal é utilizar um espiral resistente 
e absorvente na rotina de higienização das superfícies de contacto como 

as secretárias e os comandos da televisão.

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

135-200 45-76

EXTRAÇÃO CENTRAL CORES

UMA GAMA DE OPÇÕES

PÚBLICO STAFF

S
P

NEGÓCIOSHORECA



JUMBO 
AMOOS PROFESSIONAL
Se o seu estabelecimento recebe bastantes visitantes, não precisa 
de estar preocupado em repor o papel higiénico constantemente. 

TOALHAS DE MÃO 
AMOOS PROFESSIONAL
A opção mais prática e segura para os visitantes secarem as mãos 
são as toalhas de papel. 

TRÁFEGO ELEVADOTRÁFEGO MÉDIO

HORECA . WC COMUM
HORECA

PÚBLICO STAFF

P

S

P

NEGÓCIOS





Se o seu estabelecimento recebe bastantes visitantes, não precisa de estar 
preocupado em repor o papel higiénico constantemente. Os rolos Jumbo - de 
papel suave e de fácil dissolução – necessitam de pouca manutenção, devido 

ao número de serviços por unidade.

JUMBO AMOOS PROFESSIONAL 

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

190-250 45-62

UMA GAMA DE OPÇÕES

TRÁFEGO MÉDIO

VOLTAR
HORECA . WC COMUM

PÚBLICO STAFF

P

S

P

NEGÓCIOS



TRÁFEGO ELEVADOTRÁFEGO MÉDIO

HORECA . WC COMUM
HORECA

JUMBO AMOOS 
MISSION CENTREFEED 
Se o seu restaurante, café ou bar tem um alto tráfego, o Jumbo 
Centrefeed é a melhor opção para garantir a segurança dos 
visitantes e a correta utilização de papel.

ROLO AUTO-CORTE 
AMOOS PROFESSIONAL 
Num restaurante, a secagem das mãos não tem de ser sinónimo 
de desperdício de papel. 

PÚBLICO STAFF

P

S

P

NEGÓCIOS



VOLTAR

Se o seu restaurante, café ou bar tem um alto tráfego, o Jumbo Centrefeed é a melhor 
opção para garantir a segurança dos visitantes e a correta utilização de papel. Por estar 

totalmente protegido dentro do dispensador, cada utilizador tem contacto apenas 
com o papel que vai usar. Além disso, a dispensação folha-a-folha pode garantir uma 
poupança de até 30% de papel em comparação com outros dispensadores: um rolo 

dura muito mais!

JUMBO AMOOS MISSION 
CENTREFEED 

TRÁFEGO ELEVADO

Nº ROLOS
(POR PACK)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS EXTRACAO CENTRAL DISPENSADOR PRÓPRIO 

45180m

METROS
(POR ROLO)

UMA GAMA DE OPÇÕES

HORECA . WC COMUM

PÚBLICO STAFF

P

S

P

NEGÓCIOS





Muito antes de ser atendido ou de conhecer o menu de um restaurante, 
o primeiro impacto que um visitante tem está relacionado com o nível 
de limpeza, sobretudo dos lavatórios e vidros. Para fazerem os clientes 

sentirem-se seguros e confortáveis, o ideal é utilizar um espiral resistente 
e absorvente na rotina de higienização das superfícies de contacto, 

por ser de papel e portanto descartável.

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

135-200 45-76

EXTRAÇÃO CENTRAL CORES

UMA GAMA DE OPÇÕES

HORECA . WC COMUM

PÚBLICO STAFF

P

S

P

NEGÓCIOSHORECA



GUARDANAPOS AMOOS LUXURY
Os guardanapos Amoos Luxury são a melhor opção para quem 
deseja oferecer a melhor experiência para os clientes.

GUARDANAPOS AMOOS MISSION
Diferente de outros guardanapos, o Amoos Mission é especial: 
por ser produzido com 3 camadas de papel, é muito mais suave 
e eficiente.

GUARDANAPOS AMOOS ESSENTIAL
Num restaurante ou num café, ter guardanapos à disposição 
dos visitantes é sinal de limpeza e higiene. 

HORECA . 
SALA RESTAURANTE

PÚBLICO STAFF

HORECA

S

P

NEGÓCIOS



PÚBLICO STAFF

Num restaurante ou num café, ter guardanapos à disposição dos visitantes é sinal 
de limpeza e higiene. Por isso, é essencial oferecer aos seus clientes uma boa 

opção para o dia a dia, resistente e suave, para acompanhar qualquer refeição.

GUARDANAPOS 
AMOOS ESSENTIAL

Nº DE GUARDANAPOS
(POR PACK)

DIMENSÕESNº DE FOLHAS

22x22cm 33x33cm 40x40cm

GOFRADO

100 90 50
BORDES

UMA GAMA DE OPÇÕES

HORECA . 
SALA RESTAURANTE

VOLTAR

S

P

NEGÓCIOS



PÚBLICO STAFF

Os guardanapos Amoos Luxury são a melhor opção para quem deseja oferecer a 
melhor experiência para os clientes. Seja na versão branca ou nas versões coloridas, 

estes guardanapos garantem mais higiene e sofisticação para os visitantes.

GUARDANAPOS 
AMOOS LUXURY

Nº DE GUARDANAPOS GOFRADO
(POR PACK)

DIMENSÕES CORESNº DE FOLHAS

40x40cm
50

PONTA-A-PONTA

UMA GAMA DE OPÇÕES

HORECA . 
SALA RESTAURANTE

VOLTAR

S

P

NEGÓCIOS



Diferente de outros guardanapos, o Amoos Mission é especial: por ser produzido com 
3 camadas de papel, é muito mais suave e eficiente. Ideal para quem pretende oferecer 

aos visitantes uma experiência premium.

GUARDANAPOS 
AMOOS MISSION

Nº DE GUARDANAPOS
(POR PACK)

DIMENSÕESNº DE FOLHAS

40x40cm
1003

GOFRADO

BORDES

UMA GAMA DE OPÇÕES

HORECA . 
SALA RESTAURANTE

PÚBLICO STAFF

VOLTAR

S

P

NEGÓCIOS



MULTIUSOS
Ideal para estar sempre à mão em qualquer restaurante. 
Limpam de forma eficaz as superfícies, são de grande duração 
e fáceis de armazenar.

TRÁFEGO MÉDIOTRÁFEGO BAIXO

HORECA . 
SALA RESTAURANTE

S

P

HORECA

PÚBLICO STAFF

NEGÓCIOS



Ideal para estar sempre à mão em qualquer restaurante. Os rolos Multiusos são 
a opção mais prática: limpam de forma eficaz as superfícies (como as bancadas 

e as mesas que são utilizadas ao momento da refeição), são de grande duração e fáceis 
de armazenar (ideal para restaurantes com pouco espaço de arrumação). A família 

Multiusos adapta-se às necessidades, tendo várias especialidades disponíveis. 

MULTIUSOS

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

50m - 133m1 207-250 45-62

CORES GOFRADO

ROLO DE COZINHA

INDUSTRIAL

UMA GAMA DE OPÇÕES

TRÁFEGO BAIXO

HORECA . 
SALA RESTAURANTE

S

P

PÚBLICO STAFF

NEGÓCIOSVOLTAR



TRÁFEGO MÉDIOTRÁFEGO BAIXO

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL
Muito antes de ser atendido ou de conhecer o menu 
de um restaurante, o primeiro impacto que um visitante 
tem está relacionado com o nível de limpeza.

HORECA . 
SALA RESTAURANTE

S

P

HORECA

PÚBLICO STAFF

NEGÓCIOS



Muito antes de ser atendido ou de conhecer o menu de um restaurante, o 
primeiro impacto que um visitante tem está relacionado com o nível de limpeza. 

Para fazerem os clientes sentirem-se seguros e confortáveis, o ideal é utilizar um 
Espiral resistente e absorvente na rotina de higienização das superfícies de 

contacto como mesas, cadeiras, e o balcão do bar.

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

135-200 45-76

EXTRAÇÃO CENTRAL CORES

UMA GAMA DE OPÇÕES

HORECA . 
SALA RESTAURANTE

S

P

PÚBLICO STAFF

NEGÓCIOSVOLTAR



AMOOS 
PROFESSIONAL ESSENTIAL
Papel higiénico doméstico com o equilíbrio certo entre suavidade 
e resistência. A opção ideal para o dia a dia dos restaurantes.

AMOOS COMPACT PLUS
Este papel higiénico tem mais metros num único produto. 
É ideal para espaços que recebem vários visitantes por dia, devido 
à sua longa metragem.

TOALHAS DE MÃO 
AMOOS PROFESSIONAL
A opção mais prática e segura para os visitantes secarem as mãos 
são as toalhas de papel. 

HORECA . 
WC RESTAURANTE

TRÁFEGO ELEVADOTRÁFEGO MÉDIOTRÁFEGO BAIXO

HORECA

PÚBLICO STAFF

P

NEGÓCIOS



HORECA . 
WC RESTAURANTE

Papel higiénico doméstico com o equilíbrio certo entre suavidade e resistência.
A opção ideal para o dia a dia dos pequenos restaurantes e snack bares.

AMOOS PROFESSIONAL 
ESSENTIAL

TRÁFEGO BAIXO

DIMENSÃO
DO SERVIÇO
(EM MM)

METROS DIÂMETRO
ROLO
(EM MM) (EM MM)

DIÂMETRO
MANDRIL

120x87cm

(POR ROLO)
Nº DE FOLHAS

16 m 24 m

UMA GAMA DE OPÇÕES

VOLTAR

PÚBLICO STAFF

P

NEGÓCIOS



Este papel higiénico tem mais metros num único produto. É ideal para espaços que 
recebem vários visitantes por dia, devido à sua longa metragem.

TRÁFEGO BAIXO

AMOOS COMPACT PLUS

DIMENSÃO
DO SERVIÇO
(EM MM)

METROS DIÂMETRO
ROLO
(EM MM) (EM MM)

DIÂMETRO
MANDRIL

120x87cm

(POR ROLO)
Nº ROLOS
(POR PACK)

35 m 48 m

Nº DE FOLHAS

120 382
6 12

UMA GAMA DE OPÇÕES

HORECA . 
WC RESTAURANTE

VOLTAR

PÚBLICO STAFF

P

NEGÓCIOS





JUMBO 
AMOOS PROFESSIONAL
Se o seu estabelecimento recebe bastantes visitantes, não precisa 
de estar preocupado em repor o papel higiénico constantemente. 

HORECA . 
WC RESTAURANTE

TRÁFEGO ELEVADOTRÁFEGO MÉDIOTRÁFEGO BAIXO

HORECA

PÚBLICO STAFF

P
P

NEGÓCIOS

TOALHAS DE MÃO 
AMOOS PROFESSIONAL
A opção mais prática e segura para os visitantes secarem as mãos 
são as toalhas de papel. 



HORECA . 
WC RESTAURANTE

Se o seu estabelecimento recebe bastantes visitantes, não precisa de estar 
preocupado em repor o papel higiénico constantemente. Os rolos Jumbo - de 
papel suave e de fácil dissolução – necessitam de pouca manutenção, devido 

ao número de serviços por unidade.

JUMBO AMOOS PROFESSIONAL 

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

190-250 45-62

UMA GAMA DE OPÇÕES

TRÁFEGO MÉDIO

VOLTAR

PÚBLICO STAFF

P
P

NEGÓCIOS





JUMBO AMOOS 
MISSION CENTREFEED 
Se o seu restaurante, café ou bar tem um alto tráfego, o Jumbo 
Centrefeed é a melhor opção para garantir a segurança dos 
visitantes e a correta utilização de papel.

ROLO AUTO-CORTE 
AMOOS PROFESSIONAL 
Num restaurante, a secagem das mãos não tem de ser sinónimo 
de desperdício de papel. 

HORECA . 
WC RESTAURANTE

TRÁFEGO ELEVADOTRÁFEGO MÉDIOTRÁFEGO BAIXO

HORECA

PÚBLICO STAFF

P
P

NEGÓCIOS



HORECA . 
WC RESTAURANTE

VOLTAR

PÚBLICO STAFF

P
P

Se o seu restaurante, café ou bar tem um alto tráfego, o Jumbo Centrefeed é a melhor 
opção para garantir a segurança dos visitantes e a correta utilização de papel. Por estar 

totalmente protegido dentro do dispensador, cada utilizador tem contacto apenas 
com o papel que vai usar. Além disso, a dispensação folha-a-folha pode garantir uma 
poupança de até 30% de papel em comparação com outros dispensadores: um rolo 

dura muito mais!

JUMBO AMOOS MISSION 
CENTREFEED 

TRÁFEGO ELEVADO

Nº ROLOS
(POR PACK)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS EXTRACAO CENTRAL DISPENSADOR PRÓPRIO 

45180m

METROS
(POR ROLO)

UMA GAMA DE OPÇÕES

NEGÓCIOS



CONHEÇA AS VANTAGENS DO PAPEL



ROLO AUTO-CORTE 
AMOOS PROFESSIONAL 
Num restaurante, a secagem das mãos não tem de ser sinónimo 
de desperdício de papel. 

ROLO INDUSTRIAL 
AMOOS PROFESSIONAL 
Para assegurar que as superfícies como as bancadas 
e os utensílios fiquem sempre limpas, ofereça aos profissionais 
de restauração o rolo Industrial, produto ideal para negócios 
de grandes dimensões.

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL
No sector da restauração, não é só a qualidade da comida 
e do atendimento que contam, mas também a limpeza. Por isso, 
é importante ter sempre à mão um rolo Espiral, especialmente 
desenvolvido para o contacto com alimentos.

HORECA . 
COZINHA RESTAURANTE

HORECA

PÚBLICO STAFF

P
P

NEGÓCIOS



VOLTAR

No sector da restauração, não é só a qualidade da comida e do atendimento que 
contam, mas também a limpeza. Por isso, é importante ter sempre à mão um rolo 

Espiral: absorve rapidamente qualquer líquido derramado na bancada sem se desfazer, 
e o seu dispensador de extração central promove mais eficiência na utilização. 
Papel especialmente desenvolvido para o contacto com alimentos: a cor azul 

permite que qualquer resquício de papel seja facilmente identificado.

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL 

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

135-200 45-76

EXTRAÇÃO CENTRAL CORES

UMA GAMA DE OPÇÕES

HORECA . 
COZINHA RESTAURANTE

PÚBLICO STAFF

P

P

NEGÓCIOS



Para assegurar que as superficies como as bancadas e os utensílios fiquem 
sempre limpas, ofereça aos profissionais de restauração o rolo papel industrial. 

Por ser descartável é mais higiénico que um pano convencional. 
Com um só rolo de grande metragem, consegue limpar toda a sujidade 

com rapidez e eficiência, graças à absorção e resistência do papel. 

ROLO INDUSTRIAL AMOOS 
PROFESSIONAL 

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

270-300 76

UMA GAMA DE OPÇÕES

VOLTAR
HORECA . 
COZINHA RESTAURANTE

PÚBLICO STAFF

P

P

NEGÓCIOS



Num restaurante, a secagem das mãos não tem de ser sinónimo de desperdício 
de papel. O seu modo de pré-corte permite um consumo mais eficiente 

e controlado, poupando tempo e recursos, pois um rolo dura muito mais. 
Para além disso,  o papel é tão resistente que qualquer profissional pode retirá-lo 

do dispensador apenas com uma mão, sem que se rasgue.

ROLO AUTO-CORTE 
AMOOS PROFESSIONAL 

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

100m 160m 155-190 38

UMA GAMA DE OPÇÕES

VOLTAR
HORECA . 
COZINHA RESTAURANTE

PÚBLICO STAFF

P
P

NEGÓCIOS



Clique e selecione um dos ambientes.

EMPRESARIAL

P S

P

P

S

S

COPA

ESCRITÓRIO

WC COMUM

Num edifício corporativo há uma 
intensa movimentação de pessoas: 
funcionários, clientes, fornecedores, 
sta�. Isso exige ambientes ainda 
mais bem higienizados e seguros. 

Nas áreas comuns e também 
no interior dos escritórios são 
muitas as zonas que beneficiam do 
papel para uma limpeza adequada. 
E quanto mais limpo e seguro for 
um local de trabalho, mais 
produtivos são os profissionais. 

Clique e saiba quais os melhores 
papéis para estes ambientes.

PÚBLICO STAFF

NEGÓCIOS



EMPRESARIAL . COPA
EMPRESARIAL

PÚBLICO STAFF

P

P

S

NEGÓCIOS

TOALHAS DE MÃO 
AMOOS PROFESSIONAL
A opção mais prática e segura para os visitantes secarem as mãos 
são as toalhas de papel. 

ROLO AUTO-CORTE 
AMOOS PROFESSIONAL 
Na copa de uma empresa, a secagem das mãos não tem 
de ser sinónimo de desperdício de papel.







O hábito de fazer refeições no local de trabalho é cada vez mais comum. 
Desta forma, oferecer os guardanapos Essential para o dia a dia dos colaboradores 

é uma maneira de lhes garantir comodidade e higiene nos momentos de pausa.

GUARDANAPOS 
AMOOS ESSENTIAL

Nº DE GUARDANAPOS
(POR PACK)

DIMENSÕESNº DE FOLHAS

33x33cm

GOFRADO

100 90 50
BORDES

UMA GAMA DE OPÇÕES

EMPRESARIAL . COPA
EMPRESARIAL

PÚBLICO STAFF

P

P

S

NEGÓCIOS



PÚBLICO STAFF

EMPRESARIAL . COPA
EMPRESARIAL

MULTIUSOS
Ideal para copas de pequenas dimensões, como empresas 
de ordem mais familiar. Limpam de forma eficaz as superfícies, 
são de grande duração e fáceis de armazenar.

TRÁFEGO MÉDIOTRÁFEGO BAIXO

P

P

S

NEGÓCIOS



Ideais para copas de pequenas dimensões, os rolos Multiusos são a opção mais prática: 
limpam de forma eficaz as superfícies (como as bancadas e as mesas que são utilizadas 

ao momento da refeição), são de grande duração e fáceis de armazenar (ideal para 
empresas com pouco espaço de arrumação). A família Multiusos adapta-se às 

necessidades, tendo várias especialidades disponíveis. 

MULTIUSOS

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

50m - 133m1 207-250 45-62

CORES GOFRADO

ROLO DE COZINHA

INDUSTRIAL

UMA GAMA DE OPÇÕES

TRÁFEGO BAIXO

EMPRESARIAL . COPA

PÚBLICO STAFF

VOLTAR

P

P

S

NEGÓCIOS



PÚBLICO STAFF

TRÁFEGO MÉDIOTRÁFEGO BAIXO

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL
Oferecer um ambiente seguro e higienizado é o primeiro passo 
para garantir o bem-estar no local de trabalho. 

EMPRESARIAL . COPA
EMPRESARIAL

P

P

S

NEGÓCIOS



PÚBLICO STAFF

EMPRESARIAL . COPA
VOLTAR

P

P

S

NEGÓCIOS

O papel Espiral Amoos, devido à sua resistência e capacidade de absorção, 
é a melhor opção para garantir que o escritório esteja sempre limpo: não só 
lavatórios, portas, torneiras, mas também superfícies de alto contacto como 

as maçanetas das portas. Ao ser um produto descartável garante uma 
verdadeira higienização dos espaços.

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL

TRÁFEGO MÉDIO

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

135-200 45-76

EXTRAÇÃO CENTRAL CORES

UMA GAMA DE OPÇÕES



PÚBLICO STAFF

TRÁFEGO ELEVADOTRÁFEGO MÉDIO

EMPRESARIAL . 
WC COMUM

JUMBO 
AMOOS PROFESSIONAL
Assegure uma solução de higiene para os colaboradores 
e visitantes do seu negócio.

TOALHAS DE MÃO AMOOS 
PROFESSIONAL
Um ambiente seguro garante maior produtividade. Garanta que os 
colaboradores vão secar as mãos de maneira prática e segura 
com toalhas de papel. 

EMPRESARIAL

P

S

P

NEGÓCIOS



PÚBLICO STAFF

Para além dos colaboradores um escritório recebe muitos visitantes todos 
os dias. Por isso, a melhor opção para evitar a constante reposição de papel 

higiénico são os rolos jumbo. Este papel suave e de fácil dissolução, necessita 
de baixa manutenção por oferecer muitos serviços em cada unidade.

JUMBO AMOOS PROFESSIONAL 

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

190-250 45-62

UMA GAMA DE OPÇÕES

TRÁFEGO MÉDIO

EMPRESARIAL . 
WC COMUM

VOLTAR

P

S

P

NEGÓCIOS





PÚBLICO STAFF

TRÁFEGO ELEVADOTRÁFEGO MÉDIO

EMPRESARIAL . 
WC COMUM

JUMBO AMOOS 
MISSION CENTREFEED 
O Jumbo Centrefeed é a melhor opção para garantir a segurança 
e higiene dos colaboradores e visitantes de um escritório ou 
empresa. 

ROLO AUTO-CORTE 
AMOOS PROFESSIONAL 
A secagem das mãos não tem de ser sinónimo de desperdício 
de papel.

EMPRESARIAL

P

S

P

NEGÓCIOS



PÚBLICO STAFF

O Jumbo Centrefeed é a melhor opção para garantir segurança. Por estar totalmente 
protegido dentro do dispensador, cada pessoa tem contacto apenas com o papel 

que vai utilizar. Além disso, o dispensador de extração central pode garantir 
uma poupança de até 30% de papel em comparação com outros dispensadores: 

um rolo dura muito mais!

JUMBO AMOOS MISSION 
CENTREFEED 

UMA GAMA DE OPÇÕES
Nº ROLOS
(POR PACK)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS EXTRACAO CENTRAL DISPENSADOR PRÓPRIO 

45180m

METROS
(POR ROLO)

TRÁFEGO ELEVADO

EMPRESARIAL . 
WC COMUM

VOLTAR

P

S

P

NEGÓCIOS





PÚBLICO STAFF

EMPRESARIAL . 
WC COMUM

P

S

P

NEGÓCIOS

O papel Espiral Amoos, devido à sua resistência e capacidade de absorção, 
é a melhor opção para garantir que o escritório esteja sempre limpo: não só 
lavatórios, portas, torneiras, mas também superfícies de alto contacto como 

as maçanetas das portas. Ao ser um produto descartável garante uma 
verdadeira higienização dos espaços.

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL

TRÁFEGO MÉDIO

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

135-200 45-76

EXTRAÇÃO CENTRAL

UMA GAMA DE OPÇÕES

EMPRESARIAL



PÚBLICO STAFF

NEGÓCIOS

O papel Espiral Amoos, devido à sua resistência e capacidade de absorção, 
é a melhor opção para garantir que o escritório esteja sempre limpo: não só 

secretárias, mas também superfícies de alto contacto como 
as maçanetas das portas. Ao ser um produto descartável garante uma 

verdadeira higienização dos espaços.

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

135-200 45-76

UMA GAMA DE OPÇÕES

TRÁFEGO MÉDIO

EMPRESARIAL . 
ESCRITÓRIO

S

P

EMPRESARIAL



PÚBLICO STAFF

Os colaboradores sentem-se mais seguros se tiverem papel sempre à mão. 
Para além do seu uso convencional, os Lenços Faciais podem ser utilizados como 
barreira para tocar em superfícies de alto contacto, como maçanetas de portas, 

impressoras, máquinas de água e armários comuns.

AMOOS PROFESSIONAL 
LENÇOS FACIAIS

Nº LENÇOS
(POR PACK)

Nº DE FOLHAS DIMENSÕES

204x207cm

UMA GAMA DE OPÇÕES

EMPRESARIAL . 
ESCRITÓRIO

P

S

NEGÓCIOSEMPRESARIAL



PÚBLICO STAFF

P S

P

P

S

P S

Clique e selecione um dos ambientes.
CONSULTÓRIO

SALA DE EXAMES

RECEÇÃO

WC COMUM

SAÚDE
Um hospital, uma clínica 
ou um consultório recebem muitas 
pessoas todos os dias. E mais 
do que qualquer outro ambiente 
precisam de estar sempre limpos 
e desinfetados. 

Porque a saúde dos pacientes 
depende também disso. Desta forma 
é essencial perceber o papel que 
cada superfície exige para estar 
totalmente livre de resíduos e 
sujidades. Para isso, basta clicar nos 
espaços e descobrir o papel ideal 
para cada situação.

NEGÓCIOS





PÚBLICO STAFF

SAÚDE . WC COMUM

Para uma unidade de saúde que tem a segurança dos utentes como prioridade, 
o Jumbo Centrefeed é a melhor opção. Por estar totalmente protegido dentro do 

dispensador, cada utilizador tem contacto apenas com o papel que o próprio retira: 
um grande fator de mitigação no risco de contaminação. Além disso, o dispensador 

de extração central pode garantir uma poupança de até 30% de papel em comparação 
com outros dispensadores: um rolo dura muito mais.

JUMBO AMOOS MISSION 
CENTREFEED 

UMA GAMA DE OPÇÕES
Nº ROLOS
(POR PACK)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS EXTRACAO CENTRAL DISPENSADOR PRÓPRIO 

45180m

METROS
(POR ROLO)

SAÚDE

S

P P

NEGÓCIOS



SAÚDE . WC COMUM
SAÚDE

PÚBLICO STAFF

S

P P

NEGÓCIOS

Para higienizar de maneira correcta as superfícies de contacto de uma unidade 
de saúde – como lavatório, maçanetas das portas e vidros – e garantir a 

segurança total dos pacientes e acompanhantes, temos o rolo de papel espiral. 
Com este rolo, é possível limpar toda a sujidade com rapidez e eficiência, 
graças à absorção e resistência do papel. Apenas um rolo consegue limpar 

múltiplas divisões, devido à sua grande metragem.

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

135-200 45-76

EXTRAÇÃO CENTRAL CORES

UMA GAMA DE OPÇÕES



Para que os utilizadores do seu espaço estejam confortáveis e protegidos, 
o rolo Marquesa Amoos é a melhor opção: por ser mais resistente, mais 

confortável e também dermatologicamente testado. 
Este papel irá atuar como barreira entre a marquesa e o paciente, mantendo 

a higiene e segurança necessárias durante o procedimento em curso.

ROLO MARQUESA 
AMOOS PROFESSIONAL

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

50m-100m3 130-150 45

UMA GAMA DE OPÇÕES

SAÚDE . CONSULTÓRIO
SAÚDE

PÚBLICO STAFF

S
P

P

NEGÓCIOS





Para higienizar de maneira correcta as superfícies de contacto de uma unidade 
de saúde – como lavatório, maçanetas das portas e vidros – e garantir a 

segurança total dos pacientes e acompanhantes, temos o rolo de papel Espiral. 
Com este rolo, é possível limpar toda a sujidade com rapidez e eficiência, 
graças à absorção e resistência do papel. Apenas um rolo consegue limpar 

múltiplas divisões, devido à sua grande metragem.

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

135-200 45-76

EXTRAÇÃO CENTRAL CORES

UMA GAMA DE OPÇÕES

SAÚDE . CONSULTÓRIO
SAÚDE

PÚBLICO STAFF

S
P

P

NEGÓCIOS





SAÚDE . 
SALA DE EXAMES

SAÚDE

PÚBLICO STAFF

P

P

NEGÓCIOS

Para que os utilizadores do seu espaço estejam confortáveis e protegidos, 
o rolo Marquesa Amoos é a melhor opção: por ser mais resistente, mais 

confortável e também dermatologicamente testado. 
Este papel irá atuar como barreira entre a marquesa e o paciente, mantendo 

a higiene e segurança necessárias durante o procedimento em curso.

ROLO MARQUESA 
AMOOS PROFESSIONAL

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

50m-100m3 130-150 45

UMA GAMA DE OPÇÕES



PÚBLICO STAFF

Para higienizar de maneira correcta as superfícies de contacto de uma unidade 
de saúde – nomeadamente as salas de espera – e garantir a segurança total dos 

pacientes e acompanhantes, temos o rolo de papel Espiral. Com este rolo, 
é possível limpar toda a sujidade com rapidez e eficiência, graças à absorção 

e resistência do papel. Apenas um rolo consegue limpar múltiplas divisões, 
devido à sua grande metragem.

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

135-200 45-76

EXTRAÇÃO CENTRAL CORES

UMA GAMA DE OPÇÕES

SAÚDE . RECEÇÃO
SAÚDE

S

P

NEGÓCIOS



PÚBLICO STAFF

Ter lenços faciais sempre disponíveis para os pacientes ou para os profissionais 
de saúde numa receção ou sala de espera, é uma cortesia que eles irão valorizar.

AMOOS PROFESSIONAL 
LENÇOS FACIAIS

Nº LENÇOS
(POR PACK)

Nº DE FOLHAS DIMENSÕES

204x207cm

UMA GAMA DE OPÇÕES

SAÚDE

S

P

NEGÓCIOS
SAÚDE . RECEÇÃO



INDUSTRIAL
Uma unidade industrial (desde 
oficinas a grandes fábricas) 
apresenta vários desafios diários. 
Manter a limpeza de todos 
os espaços é um deles.

Garantir um ambiente seguro e 
higienizado tem um grande impacto 
na produtividade e bem-estar dos 
colaboradores no local de trabalho. 
Para além disso, a limpeza garante, 
também, a qualidade final dos 
produtos que são posteriormente 
expedidos para os clientes.

PÚBLICO STAFF

P S

P S
P S

COPA

LINHA DE PRODUÇÃO

WC

NEGÓCIOS

Clique e selecione um dos ambientes.



PÚBLICO STAFF

TOALHAS DE MÃO 
AMOOS PROFESSIONAL
A opção mais prática e segura para os colaboradores secarem 
as mãos são as toalhas de papel. 

ROLO AUTO-CORTE 
AMOOS PROFESSIONAL 
Numa copa de uma unidade industrial, a secagem das mãos 
não tem de ser sinónimo de desperdício de papel.

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL . COPA

NEGÓCIOS

P

P

S







PÚBLICO STAFF

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL . COPA

NEGÓCIOS

P

P

S

O hábito de fazer refeições no local de trabalho é cada vez mais comum. 
Desta forma, oferecer os guardanapos Essential para o dia a dia dos colaboradores 

é uma maneira de lhes garantir comodidade e higiene nos momentos de pausa.

GUARDANAPOS 
AMOOS ESSENTIAL

Nº DE GUARDANAPOS
(POR PACK)

DIMENSÕESNº DE FOLHAS

33x33cm

GOFRADO

100 90 50
BORDES

UMA GAMA DE OPÇÕES



PÚBLICO STAFF

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL . COPA

NEGÓCIOS

P

P

S

MULTIUSOS
Ideal para oficinas e pequenas fábricas, os Multiusos são práticos 
e garantem o ambiente seguro e higienizado que os 
colaboradores merecem.

TRÁFEGO MÉDIOTRÁFEGO BAIXO



PÚBLICO STAFF

Ideal para copas de pequenas dimensões, situadas em pequenas oficinas 
e fábricas. Os Rolos Multiusos são a opção mais prática: limpam de forma eficaz 

as superfícies (como as bancadas e as mesas que são utilizadas ao momento 
da refeição), são de grande duração e fáceis de armazenar (ideal para empresas 

com pouco espaço de arrumação). A família Multiusos adapta-se 
às necessidades, tendo várias especialidades disponíveis. 

MULTIUSOS

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

50m - 133m1 207-250 45-62

CORES GOFRADO

ROLO DE COZINHA

INDUSTRIAL

UMA GAMA DE OPÇÕES

TRÁFEGO BAIXO

INDUSTRIAL . COPA
NEGÓCIOS

P

P

S

VOLTAR



PÚBLICO STAFF

TRÁFEGO MÉDIOTRÁFEGO BAIXO

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL
Oferecer um ambiente seguro e higienizado é o primeiro passo 
para garantir o bem-estar no local de trabalho. 

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL . COPA

NEGÓCIOS

P

P

S



PÚBLICO STAFF

O papel Espiral Amoos, devido à sua resistência e capacidade de absorção, 
é a melhor opção para garantir que a copa esteja sempre limpa: não só 

lavatórios, portas, torneiras, mas também superfícies de alto contacto como 
as bancadas e as mesas. Ao ser um produto descartável garante uma 

verdadeira higienização dos espaços.

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL

TRÁFEGO MÉDIO

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

135-200 45-76

EXTRAÇÃO CENTRAL CORES

UMA GAMA DE OPÇÕES

INDUSTRIAL . COPA
NEGÓCIOS

P

P

S

VOLTAR



PÚBLICO STAFF

TRÁFEGO ELEVADOTRÁFEGO MÉDIO

JUMBO 
AMOOS PROFESSIONAL
Assegure uma solução de higiene para os colaboradores 
e visitantes do seu negócio.

TOALHAS DE MÃO AMOOS 
PROFESSIONAL
Um ambiente seguro garante maior produtividade. Garanta que os 
colaboradores vão secar as mãos de maneira prática e segura 
com toalhas de papel. 

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL . WC

NEGÓCIOS

PP

S

P



PÚBLICO STAFF

Uma fábrica pode chegar a estar operacional durante 24h. Os turnos vão e vêm, sendo 
necessário garantir que não há falta de papel. Por isso, a melhor opção para evitar a 

constante reposição de papel higiénico são os rolos Jumbo. Este papel suave e de fácil 
dissolução, necessita de baixa manutenção por oferecer muitos serviços em cada unidade.

JUMBO AMOOS PROFESSIONAL 

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

190-250 45-62

UMA GAMA DE OPÇÕES

TRÁFEGO MÉDIO

INDUSTRIAL . WC
NEGÓCIOS

PP

S

P

VOLTAR





PÚBLICO STAFF

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL . WC

NEGÓCIOS

PP

S

P

TRÁFEGO ELEVADOTRÁFEGO MÉDIO

JUMBO AMOOS 
MISSION CENTREFEED 
O Jumbo Centrefeed é a melhor opção para garantir a segurança 
e higiene dos colaboradores e visitantes da sua empresa. 

ROLO AUTO-CORTE 
AMOOS PROFESSIONAL 
A secagem das mãos não tem de ser sinónimo de desperdício 
de papel.



PÚBLICO STAFF

O Jumbo Centrefeed é a melhor opção para garantir segurança. Por estar totalmente 
protegido dentro do dispensador, cada pessoa tem contacto apenas com o papel 

que vai utilizar. Além disso, o dispensador de extração central pode garantir 
uma poupança de até 30% de papel em comparação com outros dispensadores: 

um rolo dura muito mais!

JUMBO AMOOS MISSION 
CENTREFEED 

UMA GAMA DE OPÇÕES
Nº ROLOS
(POR PACK)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS EXTRACAO CENTRAL DISPENSADOR PRÓPRIO 

45180m

METROS
(POR ROLO)

TRÁFEGO ELEVADO

INDUSTRIAL . WC
NEGÓCIOS

PP

S

P

VOLTAR





PÚBLICO STAFF

O papel Espiral Amoos, devido à sua resistência e capacidade de absorção, 
é a melhor opção para garantir a limpeza dos wc: não só lavatórios, torneiras, 

mas também superfícies de alto contacto como as maçanetas das portas. Ao ser 
um produto descartável garante uma verdadeira higienização dos espaços.

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL

TRÁFEGO MÉDIO

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

135-200 45-76

EXTRAÇÃO CENTRAL CORES

UMA GAMA DE OPÇÕES

INDUSTRIAL . WC
NEGÓCIOS

PP

S

P

INDUSTRIAL



Durante a operação fabril, são várias as situações em que é necessário ter papel à mão: 
desde a limpeza da própria linha produtiva até à higienização das ferramentas utilizadas. 

Também é útil nos laboratórios de controlo de qualidade, onde é necessário limpar 
adequadamente os instrumentos de medição. O rolo industrial, com a sua opção em azul, 

evita que fique algum resquício de papel nos equipamentos. 
Um só rolo serve múltiplos propósitos.

ROLO INDUSTRIAL AMOOS 
PROFESSIONAL 

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

270-300 76

CORES

UMA GAMA DE OPÇÕES

INDUSTRIAL . 
LINHA DE PRODUÇÃO

PÚBLICO STAFF

NEGÓCIOSINDUSTRIAL

P

P

S

P



INDUSTRIAL . 
LINHA DE PRODUÇÃO

PÚBLICO STAFF

NEGÓCIOSINDUSTRIAL

TOALHAS DE MÃO AMOOS 
PROFESSIONAL
Um ambiente seguro garante maior produtividade. Garanta que os 
colaboradores higienizem as mãos aquando das trocas de turno 
de maneira prática e segura com toalhas de papel. É a solução 
ideal para ambientes fabris com tráfego médio de colaboradores.

TRÁFEGO ELEVADOTRÁFEGO MÉDIO

P P

S

P





TRÁFEGO ELEVADOTRÁFEGO MÉDIO

INDUSTRIAL . 
LINHA DE PRODUÇÃO

PÚBLICO STAFF

NEGÓCIOSINDUSTRIAL

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL
Para ambientes fabris com alto tráfego de colaboradores 
e produção intensiva recomenda-se ter o rolo Espiral. É o ideal 
para os colaboradores higienizarem as suas mãos antes 
de entrarem na operação.

P P

S

P



Para ambientes fabris com alto tráfego de colaboradores e produção intensiva 
recomenda-se ter o rolo Espiral, pois é uma opção de alta duração - não é 

necessário repor com frequência. Para além de higienizar as mãos, ao ser um 
papel de grande resistência, é um 2 em 1: serve também para eliminar sujidade 

decorrente da operação com necessidade de limpar no momento.

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

135-200 45-76

EXTRAÇÃO CENTRAL CORES

UMA GAMA DE OPÇÕES

TRÁFEGO ELEVADO

INDUSTRIAL . 
LINHA DE PRODUÇÃO

PÚBLICO STAFF

NEGÓCIOSVOLTAR

P P

S

P



P

S

P

P

INDUSTRIAL AIRLAID 
AMOOS PROFESSIONAL 
Se necessita de polir os seus produtos ou superfícies (ideal para 
carros ou vidros), o rolo Airlaid é a solução.

ROLO INDUSTRIAL 
AMOOS PROFESSIONAL 
Antes do produto final dar entrada em armazém, nada como 
utilizar o papel industrial para remover alguma sujidade que tenha 
ficado presente.

INDUSTRIAL . 
LINHA DE PRODUÇÃO

PÚBLICO STAFF

NEGÓCIOSINDUSTRIAL



Numa fábrica ou oficina as limpezas são constantes. Em toda a linha de produção 
é necessário ter papel à mão. Mesmo no final de todo o processo, antes de enviar 

os seus produtos para a secção de embalamento ou para o armazém, o papel 
Industrial garante que os mesmos ficam impecavelmente limpos. 

Assim, tem a certeza que o cliente recebe o produto tal e qual como o idealizou.

ROLO INDUSTRIAL AMOOS 
PROFESSIONAL 

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

270-300 76

UMA GAMA DE OPÇÕES

P

S

P

P

INDUSTRIAL . 
LINHA DE PRODUÇÃO

PÚBLICO STAFF

NEGÓCIOSVOLTAR



Se necessita de polir os seus produtos ou superfícies, o rolo Airlaid é a solução. 
O papel tem na sua composição vários tipos de fibra, o que lhe confere resistência 
e uma maior absorção, podendo ser utilizado juntamente com agentes de limpeza. 

Para além disso, é lavável, permitindo ser reutilizado.

INDUSTRIAL AIRLAID 
AMOOS PROFESSIONAL 

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

200-260 7680m - 130m

UMA GAMA DE OPÇÕES

P

S

P

P

INDUSTRIAL . 
LINHA DE PRODUÇÃO

PÚBLICO STAFF

NEGÓCIOSVOLTAR



P

P

P

S

Numa fábrica de grande dimensão, a equipa de limpeza percorre todos os 
espaços, levando consigo os produtos de higienização. Por isso, no que toca 

ao papel a ser utilizado, a escolha recai sempre para o Espiral - rolos de longa 
duração, mas mais práticos para o transporte do que uma bobine industrial.

ESPIRAL AMOOS PROFESSIONAL

Nº ROLOS
(POR PACK)

METROS
(POR ROLO)

DIÂMETRO ROLO
(POR MM)

DIÂMETRO MANDRIL
(POR MM)

Nº DE FOLHAS

135-200 45-76

EXTRAÇÃO CENTRAL CORES

UMA GAMA DE OPÇÕES

INDUSTRIAL . 
LINHA DE PRODUÇÃO

PÚBLICO STAFF

NEGÓCIOSINDUSTRIAL
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