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INTIMUS MP&O
MP&O é uma empresa Intimus que se concentra em 
soluções postais, de encomendas e de escritório

Aconselhamos e apoiamos os nossos clientes na concepção, instalação e manutenção de soluções de melhoria, criação 
e entrega de correio, aumentando a produtividade e reduzindo os custos operacionais através da utilização dos melhores 
equipamentos tecnológicos e soluções de software para a digitalização de processos. 
 
Também apoiamos os nossos clientes na gestão de encomendas, desde a triagem até à entrega e acompanhamento, 
incluindo soluções de última linha, tais como cacifos. 
 
As nossas soluções de escritório incluem uma gama abrangente de produtos que os nossos clientes podem utilizar para 
produzir facilmente documentos de alta qualidade. 
 
Para clientes preocupados com a segurança dos documentos e da informação, as destruidoras de papel Intimus e os des-
magnetizadores Intimus, são uma garantia dessa segurança, por forma a evitar riscos desnecessários relacionados com a 
informação crítica. 
 
Para além da produtividade do processamento e da segurança da informação, também nos preocupamos com o bem-
-estar em casa e no escritório, oferecendo uma gama de produtos para a remoção eficaz dos poluentes atmosféricos, quer 
como unidades autónomas, quer como solução para todo o edifício. 
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REDE DE DISTRIBUIDORES OFICIAIS 
E ASSISTÊNCIA A NÍVEL NACIONAL

OS NOSSOS SERVIÇOS

DESENHO E PERSONALIZAÇÃO

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GESTÃO DE PEÇAS SOBRESSELENTES

DIGITALIZAÇÃO E MELHORIA DE PROCESSOS

OS NOSSOS CLIENTES E SECTORES-CHAVE

Pessoal qualificado com uma ampla experiência profissional no setor e com 
uma elevada motivação para lhe oferecer um serviço preciso, rápido, próximo 
e profissional, que lhe garantirá a melhor assessoria comercial sobre o produto 
desejado, bem como um serviço de assistência preventivo e corretivo da sua 
Dobradora, Envelopadora, Destruidora, Guilhotina, Plastificadora...

As nossas capacidades técnicas e experiência permitem-nos compreender as 
necessidades dos nossos clientes e conceber soluções óptimas para todos os 
seus requisitos de tratamento de correio e encomendas, melhorando assim a 
produtividade e reduzindo o Custo Total de Propriedade (TCO).

O departamento de serviço técnico da Intimus apoia os seus clientes na instalação 
e na manutenção necessária ao longo de todo o ciclo de vida do equipamento. 
 
Para assegurar uma experiência superior ao cliente, a Intimus oferece: 
- Apoio local: As equipas de serviço técnico Intimus estão localizadas nos 
  diferentes países onde operamos. 
- Especialização: As nossas equipas de serviço técnico têm mais de 20 anos de   
  experiência a trabalhar com os equipamentos que comercializamos. 

- Garantia de prazos de entrega.
- Optimização dos custos logísticos.
- Definindo as soluções certas em cooperação com a nossa equipa.
Os nossos serviços:
- Oferecemos aos clientes contratos de serviços à medida, incluindo o forneci-  
  mento e a instalação de peças sobresselentes.
- Também fornecemos e instalamos peças sobressalentes a pedido, 
  tendo em conta as necessidades específicas.

A digitalização tem um impacto direto no correio tradicional e nos processos de 
gestão de encomendas. A nossa equipa técnica ajuda os clientes a maximizar as 
oportunidades, implementando soluções se software específicas e adaptando os 
processos à nova realidade.

Os nossos serviços:
- Implementação de software para criação e entrega de correio, assim como para  
  rastreio de encomendas..
- Redesenho de processos para melhorar as operações tradicionais no âmbito da 
  criação e gestão de documentos ou triagem de encomendas através de novas 
  funcionalidades suportadas por soluções de software.
- Formação, apoio às equipas dos clientes e garantia de uma transição suave.

BANCOS

GESTÃO DE 
INSTALAÇÕES

FORNECEDOR 
DE SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

RECICLAGEM

LABORATÓRIOS

EDUCAÇÃO

HOSPITAIS

PME’s

GRANDES EMPRESAS
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Envelopadoras Envelopadoras

intimus TSI-2.0 S / 2.5 S intimus TSI-5s

intimus TSI-4s
intimus TSI-6

Envelopadora compacta de secretária com 2 configurações dis-
poníveis. Dobra, envelopa e cola o envelope de forma totalmente 
automática, com possibilidade de conexão “InLine” com uma 
Franqueadora. Detetor de duplo documento nos alimentadores
garantindo que cada envelope contem a documentação correta. 
Possibilidade de trabalhar com diversos formatos de documentos 
(A4, A5, 12”, trípticos, dípticos e cartões). Admite envelopes de 
tamanho Americano C5/6, DL e C5. Fácil acesso ao percurso 
dos documentos e envelopes. Recetáculo de saída de envelopes 
de grande capacidade. Ecrã tátil a cores com textos e imagens 
claras, em português. Capacidade de dobragem em conjunto até 
5 folhas. Certfiicado CE.

Envelopadora de secretária com 4 configurações disponíveis. 
Dobra, envelopa e cola o envelope de forma totalmente automá-
tica, com possibilidade de conexão “InLine” com uma Franquea-
dora. Detetor de duplo documento em todos os alimentadores, 
garantindo que cada envelope contem a documentação correta. 
Possibilidade de trabalhar com diversos formatos de documentos 
(A4, A5, 12”, trípticos, dípticos e cartões). Admite envelopes de 
tamanho Americano C5/6, DL e C5. Fácil acesso ao percurso
dos documentos e envelopes. Baixo nível de ruído. Ecrã tátil a 
cores com textos em português. Alimentação múltipla de cada 
alimentador. Possibilidade de leitura inteligente OMR, BCR e 2D. 
Capacidade de dobragem em conjunto até 8 folhas em tríptico e 
10 folhas em díptico. Certificado CE.

Envelopadora de secretária com 4 configurações disponíveis. 
Dobra, envelopa e cola o envelope de forma totalmente automá-
tica, com possibilidade de conexão “InLine” com uma Franquea-

dora. Detetor de duplo documento em todos os alimentadores, 
garantindo que cada envelope contem a documentação correta. 

Possibilidade de trabalhar com diversos formatos de documentos 
(A4, A5, 12”, trípticos, dípticos e cartões). Admite envelopes de

tamanho Americano C5/6, DL e C5. Fácil acesso ao percurso dos
documentos e envelopes. Baixo nível de ruído. Ecrã tátil a cores 

com textos em português. Alimentação múltipla de cada alimen-
tador. Possibilidade de leitura inteligente OMR, BCR e 2D. Capa-
cidade de dobragem em conjunto até 5 folhas (módulo opcional 

de dobragem em conjunto até 8/10 folhas). Certificado CE.

Envelopadora de mesa, inteligente e versátil, disponível em várias
configurações de 2 a 6 alimentadores de documentos e ainda 

opcionalmente um alimentador versátil em linha, para executar 
suportes digitais, brochuras, etc. Todos os alimentadores têm 

deteção dupla de documentos e função alimentação flexível, para 
permitir o processamento/inserção de documentos em vários 

formatos. Defina a deteção de espessura antes da inserção para
garantir que todo o conteúdo seja bem inserido. O ecrã tátil a 

cores de 7“ no idioma local, pode armazenar até 50 trabalhos. A 
intimus TSI-6 pode processar envelopes C5/6, DL e C5 com uma 
velocidade máxima de 4000 envelopes por hora. Opcionalmente 

pode ter até 2 bandejas “maxifeeder”, bom para 350 anexos 
ou 1200 folhas cada. O empilhador vertical de alta capacidade 

opcional, tem capacidade para 500 envelopes acabados. Leitura
inteligente de OMR, BCR, 2D e QR com o sistema de leitura CIS. 

Capacidade de dobra em simultâneo de até 8 folhas (dobra tripla) 
e 10 folhas (uma dobra). Certificado CE.

Modelo

Acessórios

Alimentadores Memórias de trabalho
Formato dos 
envelopes

Load & Go Referência

intimus TSI-2.0 s 2

2.5

Tri-Fold kit

15

15

Até C5

Até C5

Sim

Sim

INT-INS-TSI2.0S-EU

INT-INS-TSI2.5S-EU

A0111193

intimus TSI-2.5 s

Modelo Alimentadores Memórias de trabalho
Formato dos 
envelopes

Load & Go Referência

intimus TSI-4s (1) 1

1.5

50

50

Até C5

Até C5

Sim

Sim

A0106850

A0106851intimus TSI-4s (1.5)

2.5 50 Até C5 Sim A0106853intimus TSI-4s (2.5)

2 50 Até C5 Sim A0106852intimus TSI-4s (2)

Modelo Alimentadores Memórias de trabalho
Formato dos 
envelopes

Load & Go Referência

intimus TSI-5s Exp. 3

3

50

50

Até C5

Até C5

Sim

Sim

A0146818

A0147095intimus TSI-5s Spc.

1 HCDF + 1 50 Até C5 Sim A0147098intimus TSI-5s Spc. HCDF

1 HCDF + 1 50 Até C5 Sim A0147096intimus TSI-5s Exp. HCDF

Modelo Alimentadores Memórias de trabalho
Formato dos 
envelopes

Load & Go Referência

intimus TSI-6 (2) 2

1 HCDF + 2

50

50

Até C5

Até C5

Sim

Sim

Sob Consulta

Sob Consultaintimus TSI-6 (3)

1 HCDF + 4 50 Até C5 Sim Sob Consultaintimus TSI-6 (5)

4 50 Até C5 Sim Sob Consultaintimus TSI-6 (4)

6 50 Até C5 Sim Sob Consultaintimus TSI-6 (6)
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Envelopadoras Envelopadoras

intimus TSI-7 RELAY 3500

RELAY 2500

RELAY 4500

Envelopadora de mesa, inteligente e versátil, disponível em várias
configurações de 2 a 6 alimentadores de documentos. Todos os
alimentadores da torre têm deteção dupla de documentos e 
função alimentação flexível, para permitir o processamento/in-
serção de documentos em vários formatos. Defina a deteção de 
espessura antes da inserção para garantir que todo o conteúdo 
seja bem inserido. O ecrã tátil a cores de 10“ no idioma local, 
pode armazenar até 50 trabalhos. A intimus TSI-7 pode proces-
sar envelopes C5/6, DL e C5 com uma velocidade máxima de 
4300 envelopes por hora. Opcionalmente pode ter até 2 bande-
jas “maxifeeder”, bom para 350 anexos ou 1200 folhas cada. 
A intimus TSI-7 tem como standard um empilhador vertical de 
alta capacidade, com capacidade para 500 envelopes acaba-
dos, além de uma saída lateral esquerda ou direita, para poder 
instalar outro recetáculo ou um tapete de saída e ainda opcional-
mente dois alimentadores versáteis em linha, para
executar suportes digitais, brochuras, etc. Leitura inteligente de 
OMR, BCR, 2D e QR com o sistema de leitura CIS. Capacidade 
de dobra em simultâneo de até 8 folhas (dobra tripla) e 10 folhas 
(uma dobra). Certificado CE.

Envelopadora de secretária com 2,5 alimentadores (2 x A4 e 
anexos). Alimentação múltipla de documentos e de conjuntos 
agrafados. Deteção automática de duplo documento. Formatos 
de envelopes, americano, DL e C5 bem como outros tamanhos 
intermédios. Velocidade até 3.000 envelopes/hora. Ecrã tátil a 
cores com textos em português. Diferentes tipos de dobra: em C, 
Z, única, dupla paralela. Capacidade de dobragem em conjunto 
até 5 folhas. Opção de leitura inteligente: OMR, 2D.

Envelopadora de secretária com 1,5 alimentadores (A4 e 
anexos). Alimentação múltipla de documentos e de conjuntos 

agrafados. Deteção automática de duplo documento. Formatos 
de envelopes, americano, DL e C5 bem como outros tamanhos 
intermédios. Velocidade até 2.500 envelopes/hora. Ecrã tátil a 

cores com textos em português. Diferentes tipos de dobra: em C, 
Z, única, dupla paralela. Capacidade de dobragem em conjunto 

até 5 folhas. Opção de leitura inteligente: OMR, 2D.

Envelopadora de secretária com 2,5 alimentadores (2 x A4 e 
anexos). Alimentação múltipla de documentos e de conjuntos 

agrafados. Deteção automática de duplo documento. Formatos 
de envelopes, americano, DL e C5 bem como outros tamanhos 
intermédios. Velocidade até 3.500 envelopes/hora. Ecrã tátil a 

cores com textos em português. Diferentes tipos de dobra: em C, 
Z, única, dupla paralela. Capacidade de dobragem em conjunto 

até 5 folhas. Opção de leitura inteligente: OMR, 2D.

Modelo Alimentadores Memórias de trabalho
Formato dos 
envelopes

Load & Go Referência

intimus TSI-7 (2) 2

1 HCDF + 2

4

1 HCDF + 4

6

50

50

50

50

50

Até C5

Até C5

Até C5

Até C5

Até C5

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

intimus TSI-7 (3)

intimus TSI-7 (4)

intimus TSI-7 (5)

intimus TSI-7 (6)

Modelo Alimentadores Velocidade do ciclo
Formato dos 
envelopes

Load & Go Referência

RELAY 2500 1,5 2.500/hora Até C5 Sim Sob Consulta

Modelo Alimentadores Velocidade do ciclo
Formato dos 
envelopes

Load & Go Referência

RELAY 3500 2,5 3.000/hora Até Até C5 Sim Sob Consulta

Modelo Alimentadores Velocidade do ciclo
Formato dos 
envelopes

Load & Go Referência

RELAY 4500 2,5 3.500/hora Até C5 Sim Sob Consulta
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Envelopadoras
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Franqueadoras

RELAY 5000

RELAY 7000 / 8000

RELAY 6000

Envelopadora de secretária modular com elevada capacidade de trabalho e prestações. 
Alimentação múltipla com dobragem em conjunto dos documentos. Deteção automática 
de duplo documento. Formatos de envelopes, americano, DL, C5 e C4 bem como outros
tamanhos intermédios. Velocidade até 4.000 envelopes/hora. Ecrã a cores com textos 
em português. Diferentes tipos de dobra: em C, Z, única, dupla paralela. Capacidade de 
dobragem em conjunto até 8 folhas. 3 Alimentadores. Espessura a envelopar até 8 mm. 
Opção de leitura inteligente: OMR, BCR e 2D - Datamatrix.

Envelopadora de secretária modular com elevada capacidade de trabalho e prestações. 
Alimentação múltipla com dobragem em conjunto dos documentos. Deteção automática 
de duplo documento. Formatos de envelopes, americano, DL, C5 e C4 bem como outros
tamanhos intermédios. Velocidade até 5.400 envelopes/hora. Ecrã a cores com textos 
em português. Diferentes tipos de dobra: em C, Z, única, dupla paralela. Capacidade de 
dobragem em conjunto até 8 folhas. Até 8 alimentadores. Espessura a envelopar até 
8 mm. Opção de leitura inteligente: OMR, BCR e 2D – Datamatrix.

Envelopadora de secretária modular com elevada capacidade de trabalho e prestações. 
Alimentação múltipla com dobragem em conjunto dos documentos. Deteção automática 
de duplo documento. Formatos de envelopes, americano, DL, C5 e C4 bem como outros

tamanhos intermédios. Velocidade até 4.300 envelopes/hora. Ecrã a cores com textos 
em português. Diferentes tipos de dobra: em C, Z, única, dupla paralela. Capacidade de 

dobragem em conjunto até 8 folhas. Até 7 alimentadores. Espessura a envelopar até 
8 mm. Opção de leitura inteligente: OMR, BCR e 2D - Datamatrix.

Modelo Alimentadores Velocidade do ciclo
Formato dos 
envelopes

Load & Go Referência

RELAY 5000 3 + 1 4.000/hora Até C4 Sim Sob Consulta

Modelo Alimentadores Velocidade do ciclo
Formato dos 
envelopes

Load & Go Referência

RELAY 6000 7 + 1 4.300/hora Até C4 Sim Sob Consulta

Modelo Alimentadores Velocidade do ciclo
Formato dos 
envelopes

Load & Go Referência

RELAY 7000 8 + 1 5.400/hora Até C4 Sim Sob Consulta

RELAY 8000 8 + 1 5.400/hora Até C4 Sim Sob Consulta

intimus MS-20

intimus MS-200

Franqueadora digital com assistente de tarifas postais, homologada pelos Correios. 
Desconto nos portes, superior a 20% nos seus envios. Carregamento disponível 24 h 
/ 365 dias. Impressão digital com tecnologia InkJet. Balança postal integrada. Possi-
bilidade de Slogans na memória da franqueadora. Tarifas postais de franquia sempre 
exatas. Controlo de custos por departamentos. Franqueio de etiquetas autocolantes para 
subscritos espessos. Possibilidade de código Pin. Imagem profissional no correio da sua 
empresa. Conexão via LAN para maximizar a rapidez da ligação.

Franqueadora digital com assistente de tarifas postais, homologada pelos Correios. 
Desconto nos portes, superior a 20% nos seus envios. Carregamento disponível 24 h 
/ 365 dias. Impressão digital com tecnologia InkJet. Balança postal integrada. Possi-
bilidade de Slogans na memória da franqueadora. Tarifas postais de franquia sempre 

exatas. Controlo de custos por departamentos. Franqueio de etiquetas autocolantes para 
subscritos espessos. Possibilidade de código Pin. Imagem profissional no correio da sua 

empresa. Conexão via LAN para maximizar a rapidez da ligação.

intimus MS-300
Franqueadora digital com assistente de tarifas postais, homologada pelos Correios. 
Desconto nos portes, superior a 20% nos seus envios. Carregamento disponível 24 h 
/ 365 dias. Impressão digital com tecnologia InkJet. Balança postal integrada. Possi-
bilidade de Slogans na memória da franqueadora. Tarifas postais de franquia sempre 
exatas. Controlo de custos por departamentos. Franqueio de etiquetas autocolantes para 
subscritos espessos. Possibilidade de código Pin. Imagem profissional no correio da sua 
empresa. Conexão via LAN para maximizar a rapidez da ligação.

Modelo

Consumíveis

Velocidade Tarifas postais ReferênciaDescontos na franquia

intimus MS-20 20 impressões/min

Tinteiros

Etiquetas Autocolantes

Sim > 20% Sob Consulta

A0124312

A0081495

Modelo

Consumíveis

Velocidade Tarifas postais ReferênciaDescontos na franquia

intimus MS-200 40 impressões/min

Tinteiros

Etiquetas Autocolantes

Sim > 20% Sob Consulta

A0128312

A0081495

Modelo

Consumíveis

Velocidade Tarifas postais ReferênciaDescontos na franquia

intimus MS-300 65 impressões/min

Tinteiros

Etiquetas Autocolantes

Sim > 20% Sob Consulta

A0128313

A0081529

Alimentador Automático A0056070



www.intimus-mpo.com12

Franqueadoras

www.intimus-mpo.com 13

Dobradoras

intimus MS-400

intimus MS-500

intimus F-150

intimus F-300 (A3)

intimus F-200 (A4)

A intimus F-150 é a pequena campeã de escritório que alimenta e dobra automatica-
mente um conjunto de documentos. Para uma máquina pequena, funciona a grande 
velocidade de até 4000 folhas por hora. A bandeja de alimentação comporta até 50 
folhas de papel de cada vez. Dobra até 3 folhas de cada vez através da alimentação 
manual, incluindo conjuntos agrafados. Bandeja de saída para os documentos dobrados. 
A Intimus F-150 pode dobrar em C, em V, em Z e dupla dobra paralela.
Dimensões (L x P x A):330 x 510 x 270 mm
Peso: 7 Kg.

Dobradora de documentos de secretária com diferentes tipos de dobras. Construção 
metálica robusta, tanto para pequenos trabalhos e repetitivos, como trabalhos pontuais, 
em centros de cópias, centros de impressão digital e pequenas gráficas. Saída do papel 
escadeada evitando que as peças dobradas se misturem. Alimentador com capacidade 
até 450 folhas. Fácil de iniciar e de selecionar os tipos de dobras através de claros pic-
togramas no dobrador. Ecrã LCD digital com indicadores. Contadores de peças, progres-
sivo e regressivo reiniciáveis. 4 Robustos rolos de alimentação do papel. Formato dos 
documentos de A3, A4 e A5. Gramagem do papel de 50 a 160 gr. Certificado CE.

Dimensões (L x P x A): 520 x 890 x 480 mm.
Peso: 35 Kg.

Dobradora de documentos de secretária com diferentes tipos de dobras. Construção 
metálica robusta, tanto para pequenos trabalhos e repetitivos, como trabalhos pontuais. 

Saída do papel escadeada evitando que as peças dobradas se misturem. Alimentador 
com capacidade até 250 folhas. Fácil de iniciar e de selecionar os tipos de dobras atra-

vés de claros pictogramas no dobrador. Ecrã LCD digital com indicadores. Contadores de 
peças, progressivo e regressivo reiniciáveis. 3 Robustos rolos de alimentação do papel. 

Formato dos documentos de A4 e A5. Gramagem do papel de 50 a 120 gr. 
Certificado CE.

Dimensões (L x P x A): 425 x 670 x 360 mm.
Peso: 18 Kg.

Franqueadora digital com assistente de tarifas postais, homologada pelos Correios. 
Desconto nos portes, superior a 20% nos seus envios. Carregamento disponível 24 h 
/ 365 dias. Impressão digital com tecnologia InkJet. Balança postal integrada. Possi-
bilidade de Slogans na memória da franqueadora. Tarifas postais de franquia sempre 
exatas. Controlo de custos por departamentos. Franqueio de etiquetas autocolantes para 
subscritos espessos. Possibilidade de código Pin. Imagem profissional no correio da sua 
empresa. Conexão via LAN para maximizar a rapidez da ligação.

Franqueadora digital com assistente de tarifas postais, homologada pelos Correios. 
Desconto nos portes, superior a 20% nos seus envios. Carregamento disponível 24 h 
/ 365 dias. Impressão digital com tecnologia InkJet. Balança postal integrada. Possi-
bilidade de Slogans na memória da franqueadora. Tarifas postais de franquia sempre 

exatas. Controlo de custos por departamentos. Franqueio de etiquetas autocolantes para 
subscritos espessos. Possibilidade de código Pin. Imagem profissional no correio da sua 

empresa. Conexão via LAN para maximizar a rapidez da ligação.

Modelo

Consumíveis

Velocidade Tarifas postais ReferênciaDescontos na franquia

intimus MS-400 110 impressões/min

Tinteiros

Etiquetas Autocolantes

Sim > 20% Sob Consulta

A0128313

A0081529

Modelo

Consumíveis

Acessórios

Velocidade Tarifas postais ReferênciaDescontos na franquia

intimus MS-500 150 impressões/min

Tinteiros

Etiquetas Autocolantes

Sim > 20% Sob Consulta

A0128313

Balança Dinâmica (pesagem em simultâneo) 4135530T

A0081529

Modelo Veloc. de dobragem Tipos de dobra GramagemMedida do doc. Referência PVP

intimus F-150 4.000 folhas/h Múltiplas Máx. A4 68 g/m² até 90 g/m² 395101 530,00 €

Modelo Veloc. de dobragem Tipos de dobra GramagemMedida do doc. Referência PVP

intimus F-200 7.000 folhas/h Múltiplas Máx. A4 35-120 gr INT-FO-000F200 1.273,00€

Modelo Veloc. de dobragem Tipos de dobra GramagemMedida do doc. Referência PVP

intimus F-300 7.000 folhas/h Múltiplas Máx. A3 35-160 gr INT-FO-000F300 2.678,50€
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Pressure Sealers

DF800 / 900
Dobradora de documentos de secretária com ajustes automáticos, para elevados volumes de trabalho. Fácil de iniciar e de selecionar 
os tipos de dobras. Construção metálica robusta, tanto para pequenos trabalhos e repetitivos como trabalhos pontuais em centros 
de cópias, centros de impressão digital e empresas de MK Direto. Saída do papel de 500 folhas (modelo DF-800) com possibilidade 
de aumentar opcionalmente até 1000 folhas (modelo DF-900). Alimentação manual semiautomática até 5 folhas. Ecrã LCD digital. 
Contador de peças. Certificado CE. 

Dimensões: DF-800 (L x P x A): 985 x 515 x 440 mm
Dimensões: DF-900 (L x P x A): 1300 x 555 x 527 mm
Peso: DF-800: 23 Kg.
Peso: DF-900: 35 Kg.

A Pressure Sealer, dobradora de alta pressão SF 2030, ajudá-lo-á 
a processar o conjunto das suas notificações oficiais, salários e 
documentos confidenciais, de forma rápida e efetiva. Formato de 
papel até A4. Capacidade do alimentador: 100 folhas. Até 3.000 
documentos/hora. Diferentes tipos de dobra V, Z, C. Uma dobra-
dora / coladora a um preço excelente para Organismos Públicos, 
departamentos de R.H, etc…

Dimensões (L x P x A): 320 x 390 x 280 mm.
Peso: 22 Kg.

A Pressure Sealer, dobradora de alta pressão SF 3050, 
ajudá-lo-á a processar o conjunto das suas notificações oficiais, 
salários e documentos confidenciais, de forma rápida e efetiva. 

Formato de papel até A4 (opcional até 14”). Capacidade do 
alimentador: 150 folhas. Até 4.500 documentos/hora. Diferentes 
tipos de dobra V, Z, C. Contador digital com 3 dígitos reiniciável. 
Alimentador automático e manual. Indicada para as notificacões 

dos Organismos Públicos, departamentos de R.H, etc…

Dimensões (L x P x A): 430 x 400 x 260 mm.
Peso: 36 Kg.

Modelo Veloc. de dobragem Tipos de dobra GramagemMedida do doc. Referência PVP

intimus DF-800 13.000 folhas/h Múltiplas Máx. A4 ou 16’’ 55-120 gr DF81 Sob Consulta

intimus DF-900 20.000 folhas/h Múltiplas Máx. A3 55-200 gr FD91 Sob Consulta

Activa - SF 2030

Activa - SF 3050

Modelo Veloc. de dobragem Tipos de dobra Medida do doc. Gramagem Referência PVP

SF 2030 3.000 folhas/hora Múltiplas Máx. A4 70-130 gr. A123-M-03 3.200,00€

Modelo Veloc. de dobragem Tipos de dobra Medida do doc. Gramagem Referência PVP

SF 3050 4.500 folhas/hora Múltiplas Máx. A4 ou 14’’ 60-140 gr. A111-M-03 4.620,00€
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Addressright 100

Addressright 200

Endereçadora de secretária de cabeças fixas, que o ajudará a enviar e a personalizar 
seus envios de forma fácil e rápida. Esqueça o trabalho moroso de colar etiquetas nos 
envelopes. Para utilização em escritórios, centros de impressão, marketing direto… Ve-
locidade até 22.000 envelopes/hora. 4 Cabeças de impressão monocromáticas. Até 600 
DPI. Impressão até 6 mm de espessura. Capacidade do alimentador de 500 envelopes. 
Imprime em envelopes americanos, DL, C5, C4, cartões, convites… Possibilidade de 
imprimir códigos de barra. Contador reiniciável. Certificado CE.

Dimensões (L x P x A3):6 8 5x 78 5x 53 mm.
Peso2:7 ,3 Kg.

Endereçadora de secretária de cabeças fixas, que o ajudará a enviar e a personalizar 
seus envios de forma fácil e rápida. Esqueça o trabalho moroso de colar etiquetas nos 

envelopes. Para utilização em escritórios, centros de impressão, marketing direto… Ve-
locidade até 30.000 envelopes/hora. 6 Cabeças de impressão monocromáticas. Até 600 

DPI. Impressão até 9 mm de espessura. Capacidade do alimentador de 750 envelopes. 
Imprime em envelopes americanos, DL, C5, C4, cartões, convites… Possibilidade de 

imprimir códigos de barra. Contador reiniciável. Certificado CE.

Dimensões (L x P x A)7: 30 x5 84 x5 40 mm.
Peso3: 6,3 Kg.

Modelo

Consumíveis

Velocidade Número de cabeças Referência PVPDPI

Addressright 100 22.000 envelopes/hora

Tinteiros

4 Fixas 600 x 600 WH51

HP 45

Sob Consulta

Modelo

Consumíveis

Velocidade Número de cabeças Referência PVPDPI

Addressright 200 30.000 envelopes/hora

Tinteiros

6 Fixas 600 x 600 WH52

HP 45

Sob Consulta

Addressright 300
Endereçadora de secretária de cabeças fixas, para elevados volumes, que o ajudará a 
enviar e a personalizar seus envios de forma fácil e rápida. Esqueça o trabalho moroso 
de colar etiquetas nos envelopes. Para utilização em centros de impressão, marketing 
direto… Velocidade até 30.000 envelopes/hora. 8 Cabeças de impressão monocromáti-
cas. Impressão até 12 mm de espessura. Capacidade do alimentador de 750 envelopes. 
Imprime em envelopes americanos, DL, C5, C4, cartões, convites… Possibilidade de 
imprimir códigos de barra. Contador reiniciável. Certificado CE.

Dimensões (L x P x A)8: 50 x6 42 x3 08 mm.
Peso4: 3,5 Kg.

Modelo

Consumíveis

Velocidade Número de cabeças Referência PVPDPI

Addressright 300 30.000 envelopes/hora

Tinteiros

8 Fixas 600 x 600 WH53

HP 45

Sob Consulta

As Pressure Sealer, dobradoras de alta pressão SF 4080 e 
SF 4120, ajudá-lo-ão a processar o conjunto das suas 
notificações oficiais, salários e Mailings, de forma rápida  
e efetiva. Formato de papel até A4 (até 14”). Capacidade do 
alimentador: 1.000 folhas. Até 8.000 e 12.000 documentos/
hora respetivamente. Detetor de duplo documento. Contador 
digital reiniciável. Diferentes tipos de dobra V, Z, C. Possibilidade 
de ligação “inLine” com uma impressora. Uma dobradora/cola-
dora produtiva para Organismos Públicos e Departamentos de 
Marketing.

Dimensões (L x P x A): 415 x 600 x 385 mm.
Peso: 48 Kg. (SF4080) - 65 Kg. (SF4120).

As Pressure Sealer, dobradoras de alta pressão SF 4170s, 
ajudá-lo-ão a processar o conjunto das suas notificações oficiais, 

salários e Mailings, de forma rápida e efetiva. Formato de papel 
até A4 (até 14”). Capacidade do alimentador: 1.500 folhas. Até 
17.000 documentos/hora. Detetor de duplo documento. Sensor 

ultra-sónico para deteção de duplos documentos. Contador digital 
reiniciável. Diferentes tipos de dobra V, Z, C. Possibilidade de 

ligação “inLine” com uma impressora. Uma dobradora/coladora 
produtiva para Organismos Públicos e Departamentos 

de Marketing.

Dimensões (L x P x A): 780 x 580 x 680 mm.
Peso: 110 Kg.

Activa - SF 4080 e SF 4120

Activa - SF 4170s

Modelo Veloc. de dobragem Tipos de dobra Medida do doc. Gramagem Referência PVP

SF 4080 8.000 folhas/hora Múltiplas Máx. A4 ou 14’’ 70-140 gr. A105-M-03 Sob Consulta

SF 4120 12.000 folhas/hora Múltiplas Máx. A4 ou 14’’ 70-150 gr. A108-M-00 Sob Consulta

Modelo Veloc. de dobragem Tipos de dobra Medida do doc. Gramagem Referência PVP

SF 4170s 17.000 folhas/hora Múltiplas Máx. A4 ou 14’’ 60-120 gr. A150-M-00 Sob Consulta
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Abre Cartas

LO1632Envite

DL250

DL75

EnPress

Máquina de abrir cartas com alimentação automática. Equipamento compacto e exce-
lente design para escritório. Processa envelopes até uma pilha com 4,5 cm de altura. 
Dispõe de proteção total para os dedos do operador. Pode processar até 120 envelopes 
por minuto. Pés de borracha para evitar deslizamentos e vibrações. Até 5 mm de espes-
sura. Nível de ruído muito baixo.

Dimensões (L x P x A): 360 x 320 x 150 mm.
Peso: 2,9 Kg.

Máquina de abrir cartas com alimentação automática. Equipamento compacto e exce-
lente design para escritório. Dispõe de proteção total para os dedos do operador. Pode 
processar até 420 envelopes por minuto. Possibilidade de ajuste da profundidade de 
abertura. Até 10 mm de espessura. Recetáculo de saída de envelopes. Nível de ruído 
muito baixo.

Dimensões (L x P x A): 845 x 290 x 215 mm.
Peso: 14 Kg.

Máquina de abrir cartas com alimentação automática. Equipamento compacto
e excelente design para escritório. Dispõe de proteção total para os dedos do

operador. Pode processar até 300 envelopes por minuto. Pés de borracha para evitar
deslizamentos e vibrações. Até 4 mm de espessura. Recetáculo de saída de envelopes.

Nível de ruído muito baixo.

Dimensões (L x P x A): 330 x 230 x 180 mm.
Peso: 4,5 Kg.

Modelo Velocidade Alimentação Automática Referência PVPEspessura

Intimus LO 1632 120 envelopes/min Sim 5 mm 139661 362,00 €

Modelo Velocidade Alimentação Automática Referência PVPEspessura

DL 75 300 envelopes/min Sim 4 mm HS10061405 1.072,00€

Modelo Velocidade Alimentação Automática Referência PVPEspessura

DL 250 420 envelopes/min Sim 10 mm DL250 2.538,00€

A impressora EnVite - Multi-Media Digital Press juntamente com o sistema de 
alimentação de alta velocidade patenteado Enterprise SP, proporciona uma im-
pressão de alta qualidade, rápida e totalmente automatizada, em documentos a 
um preço muito acessível para os mercados focados na impressão especializa-
da e personalizada de envelopes, convites, postais, etiquetas, etc... O desenho 
inovador do alimentador Enterprise adapta-se confortavelmente ao espaço 
limitado das empresas. A solução digital completa é controlada pelo “iQueue 
Simply Brilliant Adobe® Postscript PDF Workflow” oferecendo ferramentas de 
impressão de dados variáveis abrangentes, sem custos adicionais, para que 
cada trabalho de impressão seja único e personalizado. Você pode trazer seus 
próprios ficheiros para o iQueue ou escolher mais de mil modelos de desenhos 
gratuitos e fontes especiais que estão facilmente disponíveis. Impressão é à 
prova d’água e calor. Dados variáveis a toda velocidade. Certificado CE.

Dimensões (L x P x A): 587 x 685 x 725 mm.
Peso: 85 Kg.

Melhore a sua produtividade com a impressora digital EnPress com 
o sistema de alimentação de alta velocidade patenteado, oferecendo 

uma forma acessível de apostar no digital e atender à procura por 
impressões rápidas e a cores. O design inovador do alimentador de 

alta velocidade, apresenta um caminho de alimentação em linha reta, 
com várias velocidades para uma produção mais rápida e suave, 
comparando com outros métodos de alimentação de envelopes. 
Permite a impressão de banners até 330 x 1260 mm. A solução 

digital é complementada com o “iQueue Simply Brilliant Worflow”, que 
oferece diversas opções de edição de ficheiros, gerenciador de dados 
variáveis, cores avançadas, ferramentas de correção e muito mais. A 
impressora quando complementada com o PlateMaker 8, permite a 

impressão revolucionária “Computer-to-plate” (CTP), uma solução de 
baixo custo, rápida e sem químicos. Certificado CE.

Dimensões (L x P x A): 2.770 x 700 x 1.430 mm.
Peso: 130 Kg.

Modelo

Acessórios

Velocidade Gramagem DPI Referência PVP

EnVite 60 ppm

Stand

SP Feeder Assy 

até 400 gr. até 4.800 500-100994

250-100145

300-100292

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Modelo

Acessórios

Velocidade Gramagem DPI Referência PVP

En-Press 60 ppm

Stand

Exit Conveyor

Enterprise Feeder Assy

até 400 gr. até 4.800 500-100977

250-100145

250-100144

300-100236

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta
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Abre Cartas Abre Cartas

OL1215

OMATION 410

OMATION 210

Máquina de abrir cartas manual para tipos especiais de envelopes. O método de traba- 
lho preciso com um corte de aproximadamente 0,3 mm garante a abertura perfeita dos 
envelopes, sem danificar os documentos que estes contêm. Pode abrir os envelopes nos 
3 lados. Certificado CE.

Dimensões (L x P x A): 260 x 300 x 850 mm.
Peso: 23 Kg.

Conheça uma solução inovadora para o seu expediente, que pode processar até 2.000 
envelopes de entrada por dia. O ecrã de 5,5 polegadas fornece acesso a opções e 
definições de trabalho. O abre-cartas OMATION 410 utiliza tecnologia avançada de 
fresagem para abrir envelopes de diferentes tamanhos e espessuras com velocidade e 
precisão impressionantes: até 400 envelopes por minuto. Identificações únicas, 
sequência numérica ou carimbos de data e hora também podem ser impressos em cada 
envelope durante o processo.   

Dimensões (L x P x A): 1029 x 419 x 363 mm
Peso: 24,94 kg

Máquina de abrir cartas com alimentação automática para grandes volumes. Equipa-
mento compacto e excelente design para escritório. Dispõe de proteção total para os 

dedos do operador. Pode processar até 400 envelopes por minuto. Sistema de abertura 
dos envelopes por “Fresagem”. Até 5 mm de espessura. Recetáculo de saída de envelo-

pes. Baixo nível de ruído.

Dimensões (L x P x A): 1020 x 400 x 360 mm.
Peso: 23 Kg.

Modelo Velocidade Alimentação Automática Referência PVPEspessura

OL1215 30-40 envelopes/min não 6 mm 1215 2.551,00 €

Modelo Velocidade Alimentação Automática Referência PVPEspessura

DL 210 400 envelopes/min Sim 5 mm DL211 Sob Consulta

Modelo Velocidade Alimentação Automática Referência PVPEspessura

DL 410 400 envelopes/min Sim 5 mm DL411 Sob Consulta

OPEX 306
O Modelo 306 é a versão mais avançada de máquinas de abrir envelopes, a mais rápida, a mais robusta e mais a eficiente do mundo. 
Combinando a tecnologia mais recente em abertura de correspondência com uma ergonomia refinada, o Modelo 306 estabelece um 
novo padrão no processamento de correspondência de elevado volume. O sistema de corte melhorado remove pequenas lascas de 
0,25 mm da extremidade do envelope para obter uma extração segura. O novo software de controlo permite ao operador maior flexi-
bilidade e uma mais fácil configuração do trabalho. Com velocidades extraordinárias até 40 000 envelopes por hora, o Modelo 306, 
com a nova tecnologia de corte, consegue abrir envelopes de forma fiável com a maior eficácia de sempre. Com a opção de contagem 
por lote, os envelopes abertos são agrupados em lotes pré-selecionados de 20 a 200 unidades, para corresponder aos requisitos do 
processamento. Certificado CE.

Dimensões (L x P x A): 1143 x 533 x 1473 mm.
Peso: 110 Kg.

Modelo Velocidade Alimentação Automática Referência PVPEspessura

OPEX 306 40.000 envelopes/min Sim 12.7 mm PBOP306 Sob Consulta

OPEX 306 (3) 40.000 envelopes/min Sim 12.7 mm PBOP306BP1 Sob Consulta

OPEX 306 (2) 40.000 envelopes/min Sim 12.7 mm PBOP306B Sob Consulta
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Cisalhas de Rodízio e de Alavanca Cisalhas de Rodízio e de Alavanca

intimus 260 & 320

intimus 670

intimus 460

Cisalha de rodízio com base de construção metálica com margens em plástico reforça-
do. Cabeça de corte ergonómica, com lâmina de aço endurecido. Encalcador de fixação 
transparente e automático. Pintura anti-riscos. Transportador com indicacões de alinha-
mento na barra de fixação e na mesa de corte para cortes angulares precisos. Escala 
de medição em mm e polegadas na mesa de corte. Construção sólida e resistente a 
choques. Largura de corte: A4. Capacidade de corte: 13-10 folhas.
Dimensões 260 (L x P x A): 445 x 200 x 70 mm.
Peso: 1,5 Kg.
Dimensões 320 (L x P x A): 505 x 200 x 70 mm.
Peso: 1,7 Kg.

Cisalha de rodízio com base de construção metálica com margens em plástico reforça-
do. Cabeça de corte ergonómica com lâmina de aço endurecido. Encalcador de fixação 
transparente e automático. Pintura anti-riscos. Transportador com instruções de alinha-
mento na barra de fixação e na mesa de corte para cortes angulares precisos. Escala 
de medição em mm e polegadas na mesa de corte. Construção sólida e resistente a 
choques. Largura de corte: A2+. Capacidade de corte: 12-8 folhas.
Dimensões (L x P x A): 855 x 200 x 70 mm.
Peso: 2,7 Kg.

Cisalha de rodízio com base de construção metálica com margens em plástico reforça-
do. Cabeça de corte ergonómica com lâmina de aço endurecido. Encalcador de 

fixação transparente e automático. Pintura anti-riscos. Transportador com instruções 
de alinhamento na barra de fixação e na mesa de corte para cortes angulares precisos. 

Escala de medição em mm e polegadas na mesa de corte. Construção sólida e resisten-
te a choques. Largura de corte: A3+. Capacidade de corte: 12-8 folhas.

Dimensões (L x P x A): 855 x 200 x 70 mm.
Peso: 2,2 Kg.

Modelo Largura de Corte
Capacidade de Corte
Folhas (70-80 g/m2)

Referência PVPTamanho da Mesa (LxP)

intimus 260 (A4) 260 mm 13-10 260 x 170 mm INT-CU-0000260 62,70€

61,00€intimus 320 (A3) 320 mm 13-10 320 x 170 mm INT-CU-0000320

Modelo Largura de Corte
Capacidade de Corte
Folhas (70-80 g/m2)

Referência PVPTamanho da Mesa (LxP)

intimus 460 (A3 Plus) 460 mm 12-8 460x170 mm INT-CU-0000460 106,00€

Modelo Largura de Corte
Capacidade de Corte
Folhas (70-80 g/m2)

Referência PVPTamanho da Mesa (LxP)

intimus 670 (A2) 670 mm 12-8 670x170 mm INT-CU-0000670 208,00€

intimus 960 & 1260

intimus 363

intimus 331 & 451

Cisalhas de rodízio com ampla e sólida mesa de construção totalmente metálica. 
Lâminas auto afiáveis de alta qualidade. Base de construção metálica com margens 
em plástico reforçado. Cabeça de corte de segurança, ergonómica, com lâmina de aço 
endurecido. Encalcador de fixação transparente e automático. Pintura anti-riscos. Trans-
portador com indicações de alinhamento na barra de fixação e na mesa de corte para 
cortes angulares precisos. Escala de medição em mm e polegadas na mesa de corte. 
Construção sólida e resistente a choques. Largura de corte: A1 (Mod. 960) e A0 (Mod. 
1260). Capacidade de corte: 7-5 folhas.
Dimensões 960 (L x P x A): 1145 x 200 x 70 mm.
Peso: 5,3 Kg.
Dimensões 1260 (L x P x A): 1445 x 200 x 70 mm.
Peso: 6,8 Kg.

Cisalha de alavanca com encalcador automático para um corte preciso e cómodo. Ampla 
mesa de construção sólida, totalmente metálica. Lâminas afiáveis de elevada qualidade, 
feitas de aço reforçado. Proteção fixa da lâmina, de cor transparente, com indicador da 
linha de corte integrado, para um alinhamento exato do papel a cortar. Batente lateral de 
precisão e batente traseiro ajustável. Largura de corte: 360 mm. Capacidade de corte: 
35-30 folhas. Espessura de corte: 3 mm. Escala de medição em mm e polegadas
na mesa de corte.
Dimensões (L x P x A): 310 x 612 x 410 mm.
Peso: 5,3 Kg.

Cisalha de alavanca com ampla mesa de construção sólida, totalmente metálica. Lâmi-
nas afiáveis de elevada qualidade, feitas de aço reforçado. Proteção fixa da lâmina, de 

cor transparente com indicador de linha de corte integrado para um alinhamento preciso 
do papel a cortar. Batente lateral de precisão e batente traseiro ajustável. Encalcador 

manual. Largura de corte: 330 mm (Mod. 331) e 450 mm (Mod. 451). Capacidade 
de corte: 24-20 folhas. Espessura de corte: 3 mm. Escala de medição em mm e em 

polegadas
Dimensões 331 (L x P x A): 286 x 554 x 440 mm.

Peso: 3,1 Kg.
Dimensões 451 (L x P x A) : 372 x 674 x 510 mm.

Pesot: 4.8 kg.

Modelo

Acessórios

Largura de Corte
Capacidade de Corte
Folhas (70-80 g/m2)

Referência PVPTamanho da Mesa (LxP)

intimus 960 (A1) 960 mm 7-5 960x170 mm INT-CU-0000960 311,00€

MESA CISALHA intimus 960 INT-CU-00960ST 331,50€

MESA CISALHA intimus 1260 INT-CU-01260ST 183,70€

intimus 1260 (A0) 1260 mm 7-5 1260x170 mm INT-CU-0001260 337,00€

Modelo Largura de Corte
Capacidade de Corte
Folhas (70-80 g/m2)

Referência PVPTamanho da Mesa (LxP)

intimus 331 330 mm 24-20 245x330 mm INT-CU-0000331 152,30€

intimus 451 450 mm 24-20 320x450 mm INT-CU-0000451 194,30€

Modelo Largura de Corte
Capacidade de Corte
Folhas (70-80 g/m2)

Referência PVPTamanho da Mesa (LxP)

intimus 363 360 mm 35-30 270x360 mm INT-CU-0000363 262,20€
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Cisalhas de Rodízio e de Alavanca
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Guilhotinas Manuais e Elétricas

intimus 440 C

intimus 710

intimus 560 S

Cisalha de alavanca com encalcador automático para um corte preciso e cómodo. Ampla 
mesa de construção sólida, totalmente metálica. Lâminas afiáveis de elevada qualidade, 
feitas de aço reforçado. Proteção fixa da lâmina, de cor transparente, com indicador da 
linha de corte integrado, para um alinhamento exato do papel a cortar. Batente lateral de 
precisão e batente traseiro ajustável. Largura de corte: 440 mm. Capacidade de corte: 
40-35 folhas. Espessura de corte: 4 mm. Escala de medição em mm e polegadas
na mesa de corte.
Dimensões (L x P x A): 395 x 685 x 500 mm.
Peso: 10,6 Kg.

Cisalha de alavanca com encalcador automático para um corte preciso e
cómodo. Ampla mesa de construção sólida, totalmente metálica. Lâminas
afiáveis de elevada qualidade, feitas de aço reforçado. Proteção fixa da
lâmina, de cor transparente com indicador da linha de corte integrado para
um alinhamento exato do papel a cortar. Batente lateral de precisão e batente
traseiro ajustável. Largura de corte: 710 mm. Capacidade de corte: 28-25
folhas. Espessura de corte: 3 mm. Escala de medição em mm e polegadas
na mesa de corte.
Dimensões (L x P x A): 615 x 1000 x 605 mm.
Peso: 25,1 Kg.

Cisalha de alavanca com encalcador automático para um corte preciso e cómodo. Ampla 
mesa de construção sólida, totalmente metálica. Lâminas afiáveis de elevada qualidade, 
feitas de aço reforçado. Proteção fixa da lâmina, de cor transparente, com indicador da 

linha de corte integrado, para um alinhamento exato do papel a cortar. Batente lateral de 
precisão e batente traseiro ajustável. Largura de corte: 560 mm. Capacidade de corte: 
45-40 folhas. Espessura de corte: 5 mm. Escala de medição em mm e polegadas na 

mesa de corte.
Dimensões (L x P x A): 495 x 835 x 525 mm.

Peso: 15 Kg.

Modelo Largura de Corte
Capacidade de Corte
Folhas (70-80 g/m2)

Referência PVPTamanho da Mesa (LxP)

intimus 440 C 440 mm 40-35 354x440 mm INT-CU-0000440C 427,40€

Modelo Largura de Corte
Capacidade de Corte
Folhas (70-80 g/m2)

Referência PVPTamanho da Mesa (LxP)

intimus 560 S 560 mm 45-40 455x560 mm INT-CU-000560S 558,90€

Modelo Largura de Corte
Capacidade de Corte
Folhas (70-80 g/m2)

Referência PVPTamanho da Mesa (LxP)

intimus 710 710 mm

MESA CISALHA intimus 710

28-25 550x710 mm INT-CU-0000710 871,30€

INT-CU-0000710ST 228,50€Acessórios

intimus 3115 M

intimus 4540 EP

intimus 4340 M

Equipamento de construção metálica e longa durabilidade para ambientes de escritório. 
Corte preciso e seguro até 150 folhas (15 mm de espessura). Luz de corte “LED” para 
fácil visualização e precisão da zona de corte. Largura de corte: 310 mm. Encalcador de 
fixação do papel, automático. Fácil rotação e troca da régua de corte. Escala para um 
corte preciso, medidas em milímetros e polegadas. Certificado CE.

Dimensões (L x P x A): 450 x 400 x 460 mm.
Peso: 15 Kg.

Corte seguro e preciso até 400 folhas (40 mm espessura) para ambientes de escritório, 
centros de impressão digital, centros de fotografia. Largura de corte: 450 mm. Luz de 
corte “LED” para fácil visualização e precisão da zona de corte. Encalcador de fixação 
do papel, automático. Tampa de segurança oscilante na mesa de alimentação (bloqueio 
automático durante a ação de corte) Tampa de segurança, transparente na mesa de saí-
da. Bloqueio de lâmina na posição superior. Fácil troca da lâmina desde a parte frontal 
da máquina sem necessidade de retirar as tampas. Acesso fácil e seguro, para troca ou 
rotação da régua de corte desde o exterior do equipamento. Ajuste da profundidade da 
lâmina desde o exterior da máquina. Lâmina afiável feita de aço de elevada qualidade. 
Ecrã DIGITAL “TOUCH” com memórias dos cortes mais habituais (A3, A4, A5 e A6) para 
um rápido, simples e preciso ajuste das medidas de corte em milímetros e polegadas.
Manípulo para ajuste da medida do corte, com escala digital. Possibilidade de guardar 
em memória até 99 trabalhos. Mesa de suporte opcional. Certificado CE.
Dimensões (L x P x A): 688 x 755 x 382 mm.
Peso: 104 Kg.

Corte seguro e preciso até 400 folhas (40 mm espessura) para ambientes de escritó-
rio, centros de cópias, centros de impressão digital, centros de fotografia. Largura de 

corte: 430 mm. Luz de corte “LED” para fácil visualização e precisão da zona de corte. 
Encalcador de fixação do papel, manual. Tampa de segurança, transparente na mesa 
de saída. Bloqueio da lâmina na posição superior. Fácil troca da lâmina desde a parte 

lateral da máquina sem necessidade de retirar a tampa. Acesso fácil e seguro para troca 
ou rotação da régua de corte desde a frente do equipamento. Ajuste da profundidade da 

lâmina desde o exterior da máquina. Lâmina afiável feita de aço de elevada qualidade. 
Escala para ajustes precisos, medidas em milímetros e polegadas. Mesa opcional.

Dimensões (L x P x A): 400 x 870 x 800 mm.
Peso:  55 kg.

Modelo Largura de Corte Capacidade de Corte Corte Mínimo Referência PVPMesa

intimus 3115 M 310 mm 15 mm 40 mm INT-GU-003115M310 mm 780,00€

Modelo

Acessórios

Largura de Corte Capacidade de Corte Corte Mínimo Referência PVPMesa

intimus 4340 M 430 mm

MESA GUILHOTINA intimus 4340 M

40 mm 40 mm INT-GU-004340M430 mm Sob Consulta

INT-GU-004340ST Sob Consulta

Modelo

Acessórios

Largura de Corte Capacidade de Corte Corte Mínimo Referência PVPMesa

intimus 4540 EP 450 mm

MESA GUILHOTINA intimus 4540 EP

40 mm 50 mm INT-GU-04540EP450 mm 4.990,00

INT-GU-04540ST 175,00€
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Guilhotinas Manuais e Elétricas Guilhotinas Manuais e Elétricas

intimus 5280 EPS POWERCUT

intimus 5280 EPSH POWERCUT

Guilhotina elétrica compacta, robusta e automatizada, em construção metálica para ser-
vir os clientes por muitos anos. Equipada com lâmina e encalcador totalmente elétricos, 
a guilhotina é capaz de cortar facilmente papel até 800 folhas. Adequada para uso de 
alto volume em gráficas digitais, lojas de cópias ou encadernações de livros. O ecrã tátil 
de 4” totalmente programável e fácil de usar, para 100 programas individuais com 100 
etapas em cada programa oferece alta flexibilidade e precisão. Modo de corte de cartão 
de visita adicional integrado. O indicador de corte ótico LED, garante um alinhamento 
fácil das marcas de corte para cortes precisos. O volante eletrónico facilita o posiciona-
mento manual, com precisão milimétrica em velocidade variável. Cortina de segurança 
IR na mesa frontal, tampa de segurança na mesa traseira e retorno automático de 
lâmina e encalcador garantem o mais elevado nível de segurança. Operação bimanual: a 
execução de um corte só é possível pressionando dois botões em simultâneo. Mesas
laterais opcionais permitem um fluxo de trabalho mais eficiente. Certificado CE.

Dimensões (L x P x A): 833 x 1.230 x 1.244 mm.
Peso: 310 Kg.

Guilhotina hidráulica robusta (encalcador e lâmina) para uso em Centros de Impressão 
Digital, Artes Gráficas, etc. Ajuste milimétrico digital da medida do corte, com memóri-
as para trabalhos. Ecrã digital tátil “TOUCH SCREEN”. Luz de corte LED para um corte 
preciso e seguro. Acionamento elétrico com servomotores. Largura de corte: 520 mm. 

Espessura de corte até 80 mm (800 folhas) Fotocélulas de segurança por infravermelho
na mesa frontal. Profundidade de corte: 520-530 mm (Ecrã- Manual). Corte mínimo: 30 
mm. Memória de corte rápido para cartões-de-visita. Possibilidade de guardar até 100 

programas e 100 passos. Certificado CE.

Dimensões (L x P x A): 833 x 1.230 x 1.244 mm.
Peso: 350 Kg.

Modelo

Acessórios

Largura de Corte Capacidade de Corte Corte Mínimo Referência PVPMesa

intimus 5280 EPS 520 mm

MESAS LATERAIS intimus 5280

80 mm 22 mm INT-GU-05280EPSP520 mm Sob Consulta

INT-GU-5280PML Sob Consulta

Modelo

Acessórios

Largura de Corte Capacidade de Corte Corte Mínimo Referência PVPMesa

intimus 5280 EPSH 520 mm

MESAS LATERAIS intimus 5280

80 mm 22 mm INT-GU-05280EPSHP520 mm Sob Consulta

INT-GU-5280PML Sob Consulta

intimus 7310 EPSH POWERCUT
Guilhotina hidráulica robusta (encalcador e lâmina) para uso em Centros de Impressão 
Digitais, Artes Gráficas, etc. Ajuste milimétrico digital da medição do corte, com memó-
rias para trabalhos. Ecrã digital tátil “TOUCH SCREEN” de 7”. Luz de corte LED para um 
corte preciso e seguro. Acionamento elétrico com servomotores. Largura de corte: 730 
mm. Espessura de corte até 100 mm (1000 folhas). Fotocélulas de segurança por
infravermelho na mesa frontal. Profundidade de corte: 710-730 mm (Ecrã-Manual) Corte 
mínimo: 30 mm. Memória de corte rápido para cartões-de-visita. Mesa com ar. Possibili-
dade de guardar até 100 programas e 100 passos. Certificado CE.

Dimensões (L x P x A): 1.855 x 1.755x 1.460 mm.
Peso: 600 Kg.

Consumíveis Guilhotina

Lâminas para Guilhotinas Referência

LÂMINA GUILHOTINA 31 XX

LÂMINA GUILHOTINA 43 XX

LÂMINA GUILHOTINA 45 XX

INT-GU-CON-30001

INT-GU-CON-30002

INT-GU-CON-30003

LÂMINA GUILHOTINA 48 XX

LÂMINA GUILHOTINA 52 XX

INT-GU-CON-30004

INT-GU-CON-30005

LÂMINA GUILHOTINA 66 XX

LÂMINA GUILHOTINA 45 XX

INT-GU-CON-30006

INT-GU-CON-30007

LÂMINA GUILHOTINA 42 XX

LÂMINA GUILHOTINA 73 XX

INT-GU-CON-30008

INT-GU-CON-30009

Réguas de Corte para Guilhotinas Referência

RÉGUA DE CORTE GUILHOTINA 31 XX

RÉGUA DE CORTE GUILHOTINA 43 XX

INT-GU-CON-40001

INT-GU-CON-40002

RÉGUA DE CORTE GUILHOTINA 45 XX INT-GU-CON-40003

RÉGUA DE CORTE GUILHOTINA 48 XX / MANUAIS INT-GU-CON-40004

RÉGUA DE CORTE GUILHOTINA 48 XX / ELÉTRICAS INT-GU-CON-40005

RÉGUA DE CORTE GUILHOTINA 52 XX INT-GU-CON-40006

RÉGUA DE CORTE GUILHOTINA 65 XX INT-GU-CON-40007

RÉGUA DE CORTE GUILHOTINA 66 XX INT-GU-CON-40008

RÉGUA DE CORTE GUILHOTINA 73 XX INT-GU-CON-400010

RÉGUA DE CORTE GUILHOTINA 42 XX INT-GU-CON-40009

Speciaal toebehoren voor papiersnijmachines Referência

MADEIRA DE ESQUADRO GUILHOTINAS DESDE 430 A 450 mm INT-GU-50001ME

Modelo Largura de Corte Capacidade de Corte Corte Mínimo Referência PVPMesa

intimus 7310 EPSH 730 mm 100 mm 30 mm INT-GU-07310EPSHP730 mm Sob Consulta
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Encadernadoras de Argolas

intimus PC-200 A

intimus PC-400 SE

intimus PC-250 A

intimus PC-250

Encadernadora manual de espiral para utilização no escritório. Insersor elétrico das 
espirais. Alavanca horizontal reduzindo assim o esforço. Alicates de corte e de dobra 
incluídos. Ajuste da profundidade de perfuração. Ajuste lateral. Design ergonómico e de 
construção robusta. Passo de encadernação: 5:1. Capacidade de encadernação até 450 
folhas. Certificação CE.

Dimensões (L x P x A): 435 x 335 x 206 mm
Peso: 6,1 Kg.

Encadernadora elétrica de espiral para uma utilização média no escritório e centros 
de impressão digital. Incluí insersor elétrico de espirais. Alicates de corte e de dobra 

incluídos. Pedal de atuação. Ajuste da profundidade de perfuração. Ajuste lateral. Design 
elegante e de construção robusta. Passo de encadernação: 5:1. Capacidade de enca-

dernação até 450 folhas. Certificação CE.

Dimensões (L x P x A): 480 x 395 x 426 mm
Peso: 21 Kg.

Encadernadora manual de espiral para utilização intensiva. Inclui insersor elétrico de 
espirais. Alicates de corte e de dobra incluídos. Ajuste da profundidade de perfuração. 
Ajuste lateral. Design elegante e de construção robusta. Passo de encadernação: 5:1. 
Capacidade de encadernação até 450 folhas. Certificação CE.

Dimensões (L x P x A): 435 x 395 x 475 mm
Peso: 12 Kg.

Encadernadora manual de espiral para utilização intensiva. Alicates de corte e de dobra 
incluídos. Ajuste da profundidade de perfuração. Ajuste lateral. Design elegante e de 

construção robusta. Passo de encadernação: 5:1. Capacidade de encadernação até 450 
folhas. Certificação CE.

Dimensões (L x P x A): 480 x 395 x 426 mm
Peso: 11 Kg.

Modelo Capacidade de perfuração Tipo de perfuração Referência PVPTamanho Máximo

intimus PC-200 A 20 folhas/70 gr Manual A4 NEO-SB-PC200A Sob Consulta

Modelo Capacidade de perfuração Tipo de perfuração Referência PVPTamanho Máximo

intimus PC-250 25 folhas/70 gr Manual A4 INT-SB-OPC250 Sob Consulta

Modelo Capacidade de perfuração Tipo de perfuração Referência PVPTamanho Máximo

intimus PC-250 A 25 folhas/70 gr. Manual A4 INT-SB-PC250A Sob Consulta

Modelo Capacidade de perfuração Tipo de perfuração Referência PVPTamanho Máximo

intimus PC-400 SE 25 folhas/70 gr. Elétrica A4 INT-SB-PC400SE Sob Consulta

intimus WW-200 DUO

intimus CW-200E DUO

intimus WW-200E DUO

Encadernadora manual de Arame Duplo (Wire-o) para uma utilização média nos escritórios, 
centros de impressão digital, etc. Construção metálica. Formato de papel: A4 (letter & ex-

tra). Largura de perfuração: 300 mm. Capacidade de perfuração até 20 folhas. Capacidade 
de encadernação até 280 folhas. Número de furos: 34/23. Medida dos Wire-o: 6 a 32 mm. 

Passo 3:1 e 2:1. Ajuste da profundidade de perfuração. Ajuste lateral. Certificação CE. 
Dimensões (L x P x A): 360 x 440 x 190 mm.

Peso: 14 kg.

Encadernadora elétrica de Arame Duplo (Wire-o) e Argolas Plásticas para uma utilização média 
nos escritórios, centros de impressão digital, etc. Construção metálica. Formato de papel: A4 

(letter & extra). Largura de perfuração: 300 mm. Capacidade de perfuração até 20 folhas (Wire-
o) e 25 folhas (Plástico). Capacidade de encadernação até 135 folhas (Wire-o) e 500 folhas 

(Plástico). Número de furos: 34 Wire-o (Paso 3:1) e 21 em Plástico. Medida dos Wire-o: 6 a 14 
e das Plástico: 6 a 51. Ajuste da profundidade de perfuração. Ajuste lateral. Certificação CE. 

Dimensões (L x P x A): 460 x 440 x 225 mm.
Peso: 20 Kg.

Encadernadora elétrica de Arame Duplo (Wire-o) para uma utilização média nos escritórios, 
centros de impressão digital, etc. Construção metálica. Formato de papel: A4 (letter & extra). 
Largura de perfuração: 300 mm. Capacidade de perfuração até 20 folhas. Capacidade de 
encadernação até 280 folhas. Número de furos: 34/23. Medida dos Wire-o: 6 a 32 mm. 
Passo 3:1 e 2:1. Ajuste da profundidade de perfuração. Ajuste lateral. Certificação CE. 
Dimensões (L x P x A): 460 x 440 x 190 mm.
Peso: 20 Kg.

intimus PW-150

Encadernadora manual de Arame Duplo (Wire-o) para uma utilização moderada/média 
no escritório. Construção metálica. Formato de papel: A4. Largura de perfuração: 300 
mm. Capacidade de perfuração até 15 folhas. Capacidade de encadernação até 143 
folhas. Alavanca horizontal reduzindo assim o esforço. Número de furos: 34. Medida dos 
Wire-o: 6 a 14 mm. Passo 3:1. Ajuste de profundidade de perfuração. Ajuste lateral. 
Certificação CE. 
Dimensões (L x P x A):  445 x 210 x 288 mm
Peso: 6.6 kg

Modelo Capacidade de perfuração Tipo de perfuração Referência PVPTamanho Máximo

intimus PW-150 15 folhas/70 gr. Manual A4 INT-BI-00PW150 206,00€

Modelo Capacidade de perfuração Tipo de perfuração Referência PVPTamanho Máximo

intimus WW-200 DUO 20 folhas/70 gr. Manual A4 INT-BI-WW200DUO 415,00€

Modelo Capacidade de perfuração Tipo de perfuração Referência PVPTamanho Máximo

intimus WW-200E DUO 20 folhas/70 gr. Elétrica A4 INT-BI-WW200EDUO 855,00€

Modelo Capacidade de perfuração Tipo de perfuração Referência PVPTamanho Máximo

intimus CW-200E DUO 25 folhas/70 gr. Elétrica A4 INT-BI-CW200DEDUO 874,00€
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Plastificadoras

Encadernadoras Térmicas

intimus PB-250

intimus PB-150

Encadernadora manual de argolas de plástico para uma utilização média nos escritórios, 
centros de impressão digital, centros de cópias, etc. Construção metálica. Formato de 
papel: A4. Largura de perfuração: 300 mm. Capacidade de perfuração até 25 folhas. 
Capacidade de encadernação até 500 folhas. Alavanca horizontal reduzindo assim o 

esforço. Número de furos: 21. Medida das argolas: 6 a 51 mm. Ajuste da profundidade 
de perfuração. Ajuste lateral. Certificação CE.

Dimensões (L x P x A): 497 x 288 x 441 mm.
Peso: 11 Kg.

Encadernadora manual de argolas de plástico para uma utilização moderada/média no 
escritório. Construção metálica. Formato de papel: A4. Largura de perfuração: 300 mm. 
Capacidade de perfuração até 15 folhas. Capacidade de encadernação até 300 folhas. 
Alavanca horizontal reduzindo assim o esforço. Número de furos: 21. Medida das argo-
las: 6 a 51 mm. Ajuste da profundidade de perfuração. Ajuste lateral. Certificação CE.

Dimensões (L x P x A): 445 x 210 x 288 mm.
Peso: 5 Kg.

Modelo Capacidade de perfuração Tipo de perfuração Referência PVPTamanho Máximo

intimus PB-150 15 folhas/70 gr. Manual A4 INT-BI-00PB150 144,00€

Modelo Capacidade de perfuração Tipo de perfuração Referência PVPTamanho Máximo

intimus PB-150 15 folhas/70 gr. Manual A4 INT-BI-00PB150 144,00€

intimus TBI-500

Encadernadora térmica de capas térmicas. Robusta construção metálica. Para utilização 
em escritórios, centros de cópias, etc. Sistema de arrefecimento para reduzir o tempo de 
espera. Aviso acústico após o tempo de pré-aquecimento. Capacidade de encadernação 
até 500 folhas. Design atrativo e de fácil utilização.

Dimensões (L x P x A): 420 x 220 x 295 mm.
Peso: 4,2 Kg.

Modelo Capacidade de perfuração Tamanho Máximo PVPReferência

intimus TBI-500 500 folhas/80 gr. A4 INT-BI-OTBI500 144,00€

intimus PL-100

intimus PL-400

intimus PL-200

Plastificadora de escritório para uso ocasional. Painel de controlo fácil e intuitivo. 
Plastifica até 125 microns. Largura até 235 mm. Para tamanhos de documentos até A4. 
Plastifica a frio e a quente. Indicação de quando pronta para trabalhar, em 1 minuto. Ve-
locidade de plastificação até 420 mm/min. Número de rolos: 2. Potência: 400 W. Desliga 
automaticamente em 30 minutos, sistema “ECO” para economia de energia. 
Certificado CE.
Dimensões (L x P x A): 360 x 112 x 65 mm.
Peso: 1,1 Kg.

Plastificadora para uso médio. Painel de controlo fácil e intuitivo. Plastifica até 125 
microns. Largura até 320 mm. Para tamanhos de documentos até A3. Plastifica a frio e 
a quente. Indicação de quando pronta para trabalhar, em 1 minuto. Velocidade de 
plastificação até 500 mm/min. Número de rolos: 4. Botão “Reverse Mode”. Potência: 
800 W. Desliga automaticamente em 30 minutos, sistema “ECO” para economia de 
energia. Certificado CE.

Dimensões (L x P x A): 470 x 146 x 123 mm.
Peso: 2,8 Kg.

Plastificadora de escritório para uso ocasional. Painel de controlo fácil e intuitivo. 
Plastifica até 125 microns. Largura até 330 mm. Para tamanhos de documentos até A3. 
Indicação de quando pronta para trabalhar, em 3-4 min. Velocidade de plastificação até 

480 mm/minuto. Número de rolos: 2. Potência: 500 W. Botão “Reverse Mode”. 
Certificado CE. 

Dimensões (L x P x A): 470 x 116 x 98 mm
Peso: 2.2 kg

Modelo Largura da plastificação Velocidade de plastificação
Tempo de 

aquecimento
Número de rolos Referência PVP

intimus PL-100 A4 420 mm/min 2 1 min 42,00€INT-LA-00PL100

Modelo Largura da plastificação Velocidade de plastificação
Tempo de 

aquecimento
Número de rolos Referência PVP

intimus PL-200 A3 480 mm/min 2 4 min 88,00€INT-LA-00PL200

Modelo Largura da plastificação Velocidade de plastificação
Tempo de 

aquecimento
Número de rolos Referência PVP

intimus PL-400 A3 500 mm/min 4 1 min 155,00€INT-LA-00PL400
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Vincadoras e Micro-perfuradoras

intimus PL-320 & 450 Profissional

intimus Revo Any

intimus PL-340 High Speed

Plastificadora para uso médio/elevado nos escritórios, nos centros de
impressão digital… Painel de controlo fácil e intuitivo. Plastifica até 250
microns. Pronta para trabalhar em 3-4 minutos. Velocidade até 450 mm/min.
Número de rolos: 4. Potência: 600 W (PL-320) e 800 W (PL-450).. Botão “Reverse 
Mode”. Certificado CE.

Dimensões 320 (L x P x A): 500 x 210 x 100 mm.
Peso: 7,5 Kg.
Dimensões 450 (L x P x A): 615 x 210 x 100 mm.
Peso: 10,5 Kg.

Apresentando o Revo Any, o melhor plastificador/laminador para qualquer trabalho! Este equi-
pamento compacto e totalmente automatizado, é perfeito para qualquer área de trabalho, e o 
seu simples funcionamento torna fácil a sua utilização por qualquer pessoa. Com uma largura 
máxima de laminação de 305mm e uma velocidade de até 200 folhas por hora, é perfeito para 
laminação de grandes quantidades.

O Revo Any não é apenas por uma questão de velocidade - é também por uma questão de 
simplicidade. A sua função de fácil ajuste do filme, garante que qualquer pessoa pode usá-lo, 
mesmo que nunca o tenha utilizado antes. E com uma tecnologia avançada e uma construção 
de alta qualidade, pode confiar que os seus artigos sairão sempre com um aspeto limpo e nítido. 
Sempre que precise de plastificar/laminar documentos, fotografias, ou outros materiais, o Revo 
Any está pronto.

Laminador para uso normal e frequente em escritórios, lojas de impressão digital, etc. 
Equipamento de fácil utilização. Visualização digital. Controlo de temperatura e velo-

cidade. Plastifica até 350 microns. Para tamanhos de papel até A3. Modo de reverse 
automático contra possíveis encravamentos de folhas. Velocidade até 1800 mm/min. 

Certificado CE.

Dimensões 320 (L x P x A): 520 x 356 x 182 mm
Peso: 22 kg

Modelo

Consumíveis

Largura da plastificação Velocidade de plastificação
Tempo de 

aquecimento
Número de rolos Referência PVP

intimus PL-320 prof A3 450 mm/min 4 3-4 min 226,00€INT-LA-PL320PRO

intimus PL-450 prof A2 450 mm/min 4 3-4 min 323,00€INT-LA-PL450PRO

BOLSAS DE PLASTIFICAÇÃO A4 - 75 MICRONS (100 UNIDADES) 12,00€VI-CP-CON-BB075216303

Modelo

Consumíveis

Largura da plastificação Velocidade de plastificação
Tempo de 

aquecimento
Número de rolos Referência PVP

Revo Any A3 750 mm/min 2 7 min RE-LA-11032

Stand
Glossy - 50 μ

Glossy - 125 μ

Glossy - 80 μ

RE-LA-11018ST
RE-LA-CON-ANY50MG

RE-LA-CON-ANY80MG

RE-LA-CON-ANY125MG

Modelo Largura da plastificação Velocidade de plastificação
Tempo de 

aquecimento
Número de rolos Referência PVP

intimus PL 340 High Speed A3 1800 mm/min 4 6-8 min 890,00 €INT-LA-PL340HS

intimus CR-460 MC

intimus CR-460 ECP

intimus CR-360 MCP

Vincadora manual de construção metálica e de longa duração. Adequada para fazer vin-
cos em livros, calendários, menus, cartões, bilhetes, cartões de parabéns, etc. Profundi-
dade do vinco: 0,4 mm. Largura de trabalho: 460 mm.

Dimensões (L x P x A): 600 X 490 X 130 mm.
Peso: 9 Kg.

Vincadora micro-perfuradora eléctrica de construção metálica e de longa duração. Ade-
quada para fazer vincos ou micro-perfurações em livros, calendários, menus, cartões, 
bilhetes, cartões de parabéns, etc. Profundidade do vinco: 0,5 mm. Largura de trabalho: 
460 mm. Para formato SRA2.

Dimensões (L x P x A): 710 x 540 x 245 mm.
Peso: 42,3 Kg.

Vincadora micro-perfuradora manual de construção metálica e de longa duração. Ade-
quada para fazer vincos ou micro-perfurações em livros, calendários, menus, cartões, 

bilhetes, cartões de parabéns, etc. Profundidade do vinco: 0,4 mm. Profundidade da 
micro-perfuração: 1,2 mm. Largura de trabalho: 340 mm.

Dimensões (L x P x A): 600 x 385 x140 mm.
Peso: 7,8 Kg.

Modelo Acondicionamento Expessura Máxima ReferênciaLargura do Vinco PVP

intimus CR-460 MC Manual 350-400 gr 1,3 mm INT-CR-00460MC 250,00€

Modelo Acondicionamento Expessura Máxima ReferênciaLargura do Vinco PVP

intimus CR-360 MCP Manual 350-400 gr 1,3 mm INT-CR-0360MCP 375,00€

Modelo Acondicionamento Expessura Máxima ReferênciaLargura do Vinco PVP

intimus CR-460 ECP Elétrica 350-400 gr 1,3 mm INT-CR-0460ECP 2.315,00€
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intimus ST-50 e ST-70

intimus D-50P

intimus SF-106

Agrafadores elétricos de agrafo plano. Fáceis e de rápida troca dos cartuchos de agra-
fos. Capacidade de agrafagem de 50 folhas (ST-50) e de 70 folhas (ST-70). Cartuchos 
de agrafos de 5.000 unidades. Design robusto e elegante. O agrafo plano permite 
armazenar no arquivo mais documentos, ocupando menos espaço.

Dimensões ST-50 (L x P x A): 230 x 185 x 185 mm.
Peso: 1,8 Kg.
Dimensões ST-70 (L x P x A): 230 x 185 x 185 mm.
Peso: 2 Kg.

A furadora Intimus D-50P, é indicada para a utilização em Centros de Impressão digital, 
Artes Gráficas, escritórios... A Intimus D-50P dispõe de um protetor de segurança para 
trabalhar em total segurança. Os seus furadores ocos permitem-lhe perfurar até 500 
folhas (50mm) de cada vez. Dispõe de mesa móvel, com pré-ajuste da distância para 
todo o tipo de pastas de argolas. Fornece-se com um furador de 6 mm. Papel centrado 
automaticamente e com ajustes nos topos laterais. Depósito de resíduos.

Dimensões (L x P x A): 520 x 500 x 790 mm.
Peso: 2,1 Kg

Agrafador elétrico de cavalete. Agrafa de forma standard ou na lombada, para produção 
de revistas, cadernos, folhetos, etc. Cabeça opcional para agrafos “omega”. Kit opcional 
para montar 2 agrafadores sincronizados no mesmo cavalete. O Intimus SF-106 é ajus-

tável na agrafagem automática, ativada mediante sensores ou através de pedal. Mesa 
de trabalho robusta e metálica, com hipótese de montar em qualquer mesa de trabalho.

Dimensões (L x P x A): 250 x 250 x 440 mm.
Peso: 4,2 Kg

CartuchoTipo de AgrafoCap. AgrafagemModelo

Consumíveis

Referência

Intimus ST-50 50 folhas

Intimus ST-50 (PACK 3 cartuchos de 5.000 agrafos / 15.000 agrafos

Intimus ST-70 (PACK 3 cartuchos de 5.000 agrafos / 15.000 agrafos)

Plano 5.000 agrafos

Intimus ST-70 70 folhas Plano 5.000 agrafos

INT-ST-00ST50

INT-ST-00ST70

INT-ST-CON-00ST50

INT-ST-CON-00ST70

PVP

360,50€

422,50€

Sob Consulta

Sob Consulta

CartuchoTipo de AgrafoCap. AgrafagemModelo

Consumíveis

Referência

Intimus SF-106 50 folhas

Caixa de agrafos 26/6 (5.000 unidades)

Caixa de agrafos 26/8 (5.000 unidades)

Plano & Omega 5.000 agrafos INT-ST-00SF106

INT-ST-CON-00666

INT-ST-CON-00668

PVP

631,32€

Sob Consulta

Sob Consulta

Tipo de furadoresCapacidade de perfuraçãoLargura máximaModelo Referência

Intimus D-50P 300 mm 50 mm (500 folhas) de 3 a 10 mm INT-DR-00SFD50P

PVP

1.450,00€

Várias funções especiais dos nossos dispositivos.

Proteção de dados contínua.
Um centro de informação visual abrangente que garante um fun-
cionamento fácil com a máxima proteção dos dados. As destrui-
doras intimus® são apoiadas pelo sistema i-control®, o núcleo
do conceito técnico, que controla as funções da destruidora e 
fornece um centro de informação visual para a máxima clareza 
do operador.

Nunca uma destruidora à sido tão silenciosa.
O sítio perfeito para uma destruidora é junto ao local de  
trabalho. A série de destruidoras de dados intimus® com 
Silentec®, possui um design completamente novo dos apoios 
da cabeça de corte, tendo como resultado a absorção máxima 
das vibrações geradas pela destruição.

Utilização constante e sem problemas.
O sensor DLS (Dynamic-Load-Sensor), deteta o volume de 
papel à medida que é alimentado na cabeça de corte prote-
gendo contra possíveis sobrecargas e obstruções aumentando 
o tempo de utilização da destruidora.

Respeito pelo meio ambiente.
As destruidoras de dados intimus® têm uma série de caraterísticas 
que complementam as suas funções de utilização. Através do 2x2 
“cut collect”, os diferentes tipos de materiais destruidos são manti-
dos em separado: recipiente para o papel e outro recipiente para os 
suportes de dados digitais. Destruição ecológica.

Sempre a máxima eficiência energética.
Esta é uma das principais caraterísticas que nos define. As 
destruidoras de dados intimus® estão equipadas com o 
sistema de gestão de energia “EcoLogic” como funcionalida-
de padrão. Os equipamentos ficam em “modo de suspensão” 
depois de estar inativos durante algum tempo, reduzindo
deste modo o consumo de energia para zero.

Longo ciclo de vida útil.
“SolidCut” oferece vantagens significativas na solidez, no de-
sempenho do corte, na precisão e no ciclo de vida da destrui-
dora. Os engenheiros da intimus® desenvolveram um proces-
so de produção sofisticado, incluindo o torneamento CNC do 
aço, bem como um afiamento e tratamento térmico específico 
que garantem um ciclo de vida útil extremamente longo
dos cilindros de corte. Mesmo após muitos anos em funciona-
mento, as destruidoras intimus® continuam a oferecer cortes 
impecáveis.Máximo desempenho.

As destruidoras intimus® possuem um motor com design 
C-Drive: desempenho consistente, velocidade constante, 
design compacto e funcionamiento silencioso. As destruidoras 
intimus® são construidas com motores com condensadores, 
pelo que independentemente da quantidade de papel oferecem 
uma velocidade de rotação constante e um desempenho mais 
consistente ao longo do ciclo de vida útil da destruidora.
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O QUE É O RGPD OU GDPR? A PARTIR DE QUE MOMENTO SE
DEVE APLICAR O RGPD?

O RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados) ou
GDPR (General Data Protection Regulation), é a nova

normativa europeia relativa à proteção das pessoas, no
que respeita ao tratamento dos dados pessoais e à livre

circulação de tais dados.

O RGPD entrou em vigor no passado 24 de maio de 2016,
e é de cumprimento obrigatório desde 25 de maio de

2018. Isto pressupõe para as entidades, tanto públicas
como privadas, a necessidade e obrigação de levar a cabo

diversas medidas para o correto tratamento dos dados.

Níveis de segurança

Destruição de dados

(Corte em Tiras)
Nível P1 - P2
Dados internos
Pré-impressos
Informações
Formulários
Avisos, etc...

(Corte Partículas)
Nível P3 - P4
Faturas
Documentos Financeiros
Dados de clientes
Recibos de ordenados
Curriculums, etc...

(Micro Corte)
Nível P5 - P7
Dados Médicos
Doc. de Alta Confidencialidade
Projetos
Desenhos
I+D, etc...

General
Data 
Protection
Regulation

intimus 1500

intimus 3500

intimus 2500

As destruidoras Intimus 1500 SP2, CP4 e CP5 são destruidoras seguras e de fácil 
utilização para um ambiente de escritório com 1 a 2 utilizadores. As destruidoras Inti-
mus são uma combinação de tecnologia, desempenho e design. Todas as destruidoras 
Intimus têm um design atrativo e uma longa vida. A Intimus tem uma vasta gama de 
destruidoras para uso doméstico, de escritório e industrial, com alta capacidade, fabrica-
dos de acordo com as normas DIN 66399 e NSA 02/01.

Dimensões (L x P x A): 350 x 270 x 470 mm.
Peso: 8 Kg.

As destruidoras Intimus 3500 SP2, CP4 e CP5 oferecem uma forma segura de destruir 
documentos sensíveis ou confidenciais. Estes modelos com dimensões compactas, são 
fáceis de operar e são adequados para utilização em múltiplos ambientes de trabalho 
com até 8 utilizadores. São fabricados de acordo com as normas DIN 66399 e NSA 
02/01.

Dimensões (L x P x A): 400 x 300 x 600 mm.
Peso: 10,2 – 11,6 Kg.

As destruidoras Intimus 2500 SP2, CP4 e CP5 são destruidoras seguras e de fácil utili-
zação para um ambiente de escritório com 3 a 5 utilizadores. A Intimus 2500 SP2, CP4 
e CP5 foram concebidas para conveniência e eficiência. O  atrativo design e a elegante 

cor branca misturam-se perfeitamente no seu ambiente de trabalho. Todas as destruido-
ras Intimus apresentam um atrativo design, combinado com tecnologia e desempenho, 
bem como uma longa vida. A Intimus oferece uma vasta gama de destruidoras de alta 

capacidade para uso privado, de escritório e industrial, fabricados de acordo com as 
normas DIN 66399 e NSA 02/01. 

Dimensões (L x P x A): 350 x 250 x 570 mm.
Peso: 7,1 – 8,5 Kg.

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte Depósito
Nº Folhas (A4)

80 g/m²
Referência

intimus 1500 SP2 4 Tiras 12 P-2/T-2 22 litros 350 251301

intimus 1500 CP4 4.3 x 33 Partículas 15 P-4/O-3/T-4 22 litros 410 251331

intimus 1500 CP5 3 x 9 Partículas 9 P-5/T-5 22 litros 410 251361

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte Depósito
Nº Folhas (A4)

80 g/m²
Referência

intimus 2500 SP2 4 Tiras 18 P-2/O-1/T-2 32 litros 320

intimus 2500 CP4 4.3 x 33 Partículas 16 P-4/O-3/T-4 32 litros 440 252331

intimus 2500 CP5 3 x 9 Partículas 11 P-5/T-5 32 litros 440 252361

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte Depósito
Nº Folhas (A4)

80 g/m²
Referência

intimus 3500 SP2 4 Tiras 20 P-2/O-1/T-2 42 litros 370

intimus 3500 CP4 4.3 x 28 Partículas 19 P-4/O-3/T-4 42 litros 580 253331

intimus 3500 CP5 2 x 10 Partículas 12 P-5/T-5 42 litros 580 253361

1-2

3-5

6-8
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intimus AutoShred 180 CP4

Com a nossa destruidora de documentos totalmente automática, horas de destruição 
são coisa do passado. A AutoShred 180 CP4 da intimus garante uma destruição de 
dados segura e totalmente automática, até 180 folhas no modo de alimentação automá-
tica. Com 58 dB(A) é particularmente silenciosa em funcionamento. A proteção integrada 
contra sobreaquecimento e a tecnologia de proteção contra encravamento de papel, 
permitem um longo tempo de funcionamento até 120 minutos sem interrupção. Assim 
que o trabalho estiver concluído, desliga-se automaticamente após 5 minutos.

Dimensões (L x P x A): 356 x 466 x 480 mm
Peso: 16 Kg.

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte DepósitoNº Folhas (A4) 
Automático/Manual Referência

intimus AutoShred 180 CP4 4 x 12 Partículas 180 | 10 P-4 / T-4 / E-3 32 litros 345 338101

PVP

625,00€

5-10

intimus 45 & intimus 60

intimus 100

Destruidoras de documentos para o escritório e casa. Painel de controlo “i-control” com 
visor de fácil compreensão e de fácil utilização. Ligar e desligar automático através de 
fotocélula. Fácil visualização do nível de alimentação de papel, graças ao novo  disposi-
tivo “DLS“, com luzes indicadoras, fáceis de entender. Função de recuo automático para 
fácil resolução de encravamentos devido a sobrecarga de papel. Destruição amiga do 
ambiente “2 x 2 COLLECT“, graças ao recipiente de recolha em duas partes, para CDs 
e cartões de crédito, e para papel. Indicador de depósito cheio. Desenho exclusivo, com 
caixa base em madeira e com rodas. Baixo nível de ruído de 55 Db, graças ao sistema 
“SILENTEC“. Sistema de economia de energia “ECOLOGIC“. Garantia das lâminas de 
corte: 30 anos (2 anos para P7). Certificado CE. Os modelos intimus 45 e 60 CP7 
estão disponíveis com lubrificação automática (AL).
 
Dimensões (Lx P x A): 450 x 390 x 660 mm (45)
Dimensões (Lx P x A): 450 x 390 x 770 mm (60)
Peso: 31 kg (45SP) - 32 kg (45CP) / 34 kg (60SP) - 36 kg (60CP)

Destruidoras para uso intensivo em escritório, com rodas. Volume do depósito: 100 
litros. Disponível com corte em tiras “SP” ou corte cruzado “CP”. Níveis de segurança 

P2, P4, P5, P6 e P7. Destruição até 23-25 folhas. Fotocélula para arranque e para-
gem automático. Indicadores luminosos em caso de depósito cheio, encravamento ou 

porta aberta. Sistema de economia de energia “ECOLOGIC”, com função de “stand-by” 
automático depois de 5 min sem utilização. Admite agrafos, clipes e cartões de crédito. 

Móvel em madeira. Baixo nível de ruído: 56 Db. Largura
de trabalho: 260 mm. Velocidade de destruição: 140 mm/seg. Potência do motor de 

1100 / 1500 W. Garantia das lâminas de corte: 30 anos (2 anos para modelos P6 e P7).

Dimensões (L x P x A): 490 x 440 x 900 mm.
Peso: 43 kg.

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte Depósito
Nº Folhas (A4)

70g/m² | 80 g/m²
Referência PVP

intimus 45 SP2 3.8 Tiras 24 | 21 P-2/O-1/T-2 45 litros 700

700

278101

intimus 45 CP4 3.8 x 30 Partículas 15 | 13 P-4/F-1/O-1/T-2 45 litros 550 278151

intimus 45 CP5 1.9 x 15 Partículas 11 | 10 P-5/F-2/O-1/T-2 45 litros 550 278171

intimus 45 CP7 0.8 x 4.5 Partículas 6 | 5 P-7/F-3 45 litros 278291

intimus 45 CP7 AL 0.8 x 4.5 Partículas 6 | 5 P-7/F-3 45 litros 700 278891

intimus 60 SP2 3.8 Tiras 24 | 21 P-2/O-1/T-2 60 litros 700 279101

intimus 60 CP4 3.8 x 30 Partículas 15 | 13 P-4/F-1/O-1/T-2 60 litros 550
550

279151

intimus 60 CP5 1.9 x 15 Partículas 11 | 10 P-5/F-2/O-1/T-2 60 litros 279171

intimus 60 CP7 0.8 x 4.5 Partículas 6 | 5 P-7/F-3 60 litros 700

700

279291

intimus 60 CP7 AL 0.8 x 4.5 Partículas 6 | 5 P-7/F-3 60 litros 279891

799,70€

872,00€

945,00€

1504,00€

1.974,00€

903,00€

1.007,00€

1.108,00€

1.732,00€

2.219,00€

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte Depósito
Nº Folhas (A4)

70g/m² | 80 g/m²
Referência PVP

intimus 100 SP2 3.8 Tiras 25 | 21 P-2/T-2 100 litros 1100

1100

224101

intimus 100 CP4 3.8 x 36 Partículas 20 | 17 P-4/F-1/T-4 100 litros 1100 224151

intimus 100 CP5 1.9 x 15 Partículas 15 | 13 P-5/F-2 100 litros 1100 224171

intimus 100 CP6 0.8 x 12 Partículas 10 | 9 P-6/F-3/T-6 100 litros 224181

intimus 100 CP7 0.8 x 4.5 Partículas 6 | 6 P-7/F-3 100 litros 1100 224191

1.221,00€

1.369,00€

1.474,00€

2.083,00€

2.252,00€

5-10

10-20
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intimus 85 OmniShred & intimus 115 OmniShred

intimus 120

Destruidora profissional e multifuncional com alimentadores inteligentes na parte frontal e 
na parte superior, para máxima flexibilidade do operador. Esta destruidora de documentos 
oferece uma destruição em conformidade com a lei da proteção de dados, de um grande 
número de dados confidenciais, de acordo com a norma DIN 66399 (ISO / IEC 21964). A 
robusta destruidora é compacta e comercialmente disponível para uma operação contínua. 
Ligar/desligar automático, por meio de um sensor fotoelétrico. A função de retrocesso per-
manente evita encravamentos. O interruptor multifuncional “i-CONTROL“ oferece a função 
de ligar/desligar manual, indicações de depósito cheio e porta aberta, mostrando o estado 
do equipamento. Equipado com um lubrificador automático para evitar danos nas lâmi-
nas de corte. O armário de madeira equipado com rodas, permite um baixo nível de ruído 
através do sistema “SILENTEC“. Dispõe também de um sistema de economia de energia 
“ECOLOGIC“, desligando-se automaticamente após 5 minutos de inatividade.

Dimensões 85 (L x P x A): 660 x 550 x 808 mm.
Peso: 90 Kg.
Dimensões 115 (L x P x A): 660 x 550 x 1085 mm.
Peso: 100 Kg.

Destruidoras para uso intensivo em escritório, com rodas. Volume do depósito: 120 litros. 
Disponível com corte em tiras “SP” ou corte cruzado “CP”. Níveis de segurança P2, P4, P5, 

P6 e P7. Destruição até 35-38 folhas. Painel de controlo “i-CONTROL” com indicadores 
visuais claros e intuitivos para funcionamento do equipamento. Fotocélula para arranque e 
paragem automático. Fácil visualização do nível de alimentação de papel, graças ao novo 

dispositivo “DLS”, com claras luzes indicadoras. Função de recuo automático para fácil 
resolução de encravamentos devido a sobrecarga de papel. Admite agrafos, clipes, cartões 
de crédito e CDs. Duplo recipiente de lixo para papel e para cartões de crédito e CDs, para 

uma destruição ecológica “2X2 COLLECT”. Indicador de depósito cheio. Design exclusivo com 
móvel em madeira. Baixo nível de ruído: 55 Db, em virtude do sistema “SILENTEC”. Largura 

de trabalho: 310 mm.(Alimentação A4 na horizontal). Velocidade de destruição: 140 mm/seg. 
Sistema de economia de energia “ECOLOGIC”. Potência do motor de 1800 W. Garantia das 

lâminas de corte: 30 anos (2 anos para modelos P6 e P7).
Os modelos intimus 120 “CP” disponíveis também com lubrificação automática (AL)

Dimensões (L x P x A): 540 x 400 x 980 mm.
Peso: 46 Kg. (120SP) - 47Kg. (120AL)

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte Depósito
Nº Folhas (A4)

70g/m² | 80 g/m²
Referência

intimus 85 OmniShred 3.6 x 43 Partículas 32 | 30 P-4 68 litros 1100 333301

intimus 115 OmniShred 3.6 x 43 Partículas 32 | 30 P-4 115 litros 1100 333401

PVP

Sob Consulta

Sob Consulta

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte Depósito
Nº Folhas (A4)

70g/m² | 80 g/m²
Referência

intimus 120 SP2 5.8 Tiras 38 | 36 P-2 / O-1 / T-2 / E-2 120 litros 1800

1800

227131

intimus 120 SP2 3.8 Tiras 33 | 31 P-2 / O-1 / T-2 / E-2 120 litros 1800 227101

intimus 120 CP4 3.8 x 36 Partículas 25 | 23 P-4 / F-1 / O-1 / T-2 / E-2 120 litros 1800 227151

intimus 120 CP5 1.9 x 15 Partículas 17 | 15 P-5 / F-2 / O-1 / T-2 / E-2 120 litros 227171

intimus 120 CP6 0.8 x 12 Partículas 12 | 10 P-6 / F-3 / T-6 / E-5 120 litros 1800 227281

intimus 120 CP7 0.8 x 4.5 Partículas 8 | 7 P-7/ F-3 120 litros 1800 227291

intimus 120 CP4 AL 3.8 x 36 Tiras 25 | 23 P-4 / F-1 / O-1 / T-2 / E-2 120 litros 1800
1800

227721

intimus 120 CP5 AL 1.9 x 15 Partículas 17 | 15 P-5 / F-2 / O-1 / T-2 / E-2 120 litros 227731

intimus 120 CP6 AL 0.8 x 12 Partículas 12 | 10 P-6 / F-3 / T-6 / E-5 120 litros 1800

1800

227801

intimus 120 CP7 AL 0.8 x 4.5 Partículas 8 | 7 P-7/ F-3 120 litros 227811

PVP

1.450,00€

1.453,00€

1.614,00€

1.734,00€

2.250,00€

2.665,00€

1.940,00€

2.065,00€

2.556,00€

2.990,00€

5-10

10-20

intimus 130

intimus 175

Destruidoras para uso intensivo em escritório, com rodas. Volume do depósito: 130 litros. 

Disponível com corte em tiras “SP” ou corte cruzado “CP”. Níveis de segurança P2, P4 e P5. 

Destruição até 23-25 folhas. Painel de controlo “i-CONTROL” com indicadores visuais claros e 

intuitivos para funcionamento do equipamento. Fotocélula para arranque e paragem automático. 

Fácil visualização do nível de alimentação de papel, graças ao novo dispositivo “DLS”, com claras 

luzes indicadoras. Função de recuo automático para fácil resolução de encravamentos devido 

a sobrecarga de papel. Sistema de economia de energia “ECOLOGIC”. Admite agrafos, clipes e 

cartões de crédito. Depósito de resíduos de alta capacidade, em cartão endurecido. Indicador de 

depósito cheio. Design exclusivo com móvel em madeira. Baixo nível de ruído: 54 Db. Largura 

de trabalho: 405 mm (Alimentação A4 na horizontal). Velocidade de destruição: 140 mm/seg. 

Potência do motor de 1100 W. Garantia das lâminas de corte: 30 anos.

Os modelos intimus 130 “CP” disponíveis também com lubrificação automática (AL) 

Dimensões (L x P x A): 660 x 430 x 1020 mm.
Peso: 60 Kg.

Destruidoras para uso intensivo em escritório, com rodas. Volume do depósito: 175 litros. Dis-
ponível com corte em tiras “SP” ou corte cruzado “CP”. Níveis de segurança P2, P4, P5, P6 
e P7. Destruição até 65-70 folhas. Painel de controlo “i-CONTROL” com indicadores visuais 

claros e intuitivos para funcionamento do equipamento. Fotocélula para arranque e paragem 
automático. Fácil visualização do nível de alimentação de papel, graças ao novo dispositivo 

“DLS”, com claras luzes indicadoras. Sistema de economia de energia “ECOLOGIC”. Função 
de recuo automático para fácil resolução de encravamentos devido a sobrecarga de papel. 

Admite agrafos, clipes e cartões de crédito. Depósito de resíduos de alta capacidade, em 
cartão endurecido. Indicador de depósito cheio. Design exclusivo com móvel em madeira. 
Baixo nível de ruído: 54 Db. Largura de trabalho: 405 mm (Alimentação A4 na horizontal). 
Velocidade de destruição: 120/230 mm/seg. Potência do motor de 1100 W. Garantia das 

lâminas de corte: 30 anos (2 anos para modelos P6 e P7).
Os modelos intimus 175 “CP“ disponíveis também com lubrificação automática (AL). 

Dimensões (L x P x A): 660 x 560 x 1050 mm.
Peso: 90 Kg.

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte Depósito
Nº Folhas (A4)

70g/m² | 80 g/m²
Referência

intimus 130 SP2 3.8 Tiras 25 | 23 P-2/T-2 130 litros 1100 225101

intimus 130 CP4 3.8 x 36 Partículas 22 | 19 P-4/F-1/T-4 130 litros 1100 225151

intimus 130 CP5 1.9 x 15 Partículas 16 | 13 P-5/F-2/T-5 130 litros 1100 225171

PVP

1.690,00€

1.886,00€

2.029,00€

intimus 130 CP4 AL 3.8 x 36 Partículas 22 | 19 P-4/F-1/T-4 130 litros 1100 225251

intimus 130 CP5 AL 1.9 x 15 Partículas 16 | 13 P-5/F-2/T-5 130 litros 1100 225271

2.114,00€

2.263,00€

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte Depósito
Nº Folhas (A4)

70g/m² | 80 g/m²
Referência

intimus 175 SP2 5.8 Tiras 70 | 60 P-2/T-2 175 litros 1100

1100

297121

intimus 175 CP4 4 x 40 Partículas 50 | 43 P-4/F-1/T-4 175 litros 1100 297131

intimus 175 CP5 1.9 x 15 Partículas 30 | 26 P-5/F-2/T-5 175 litros 1100 297141

intimus 175 CP6 0.8 x 12 Partículas 17 | 15 P-6/F-3 175 litros 297151

intimus 175 CP7 0.8 x 4.5 Partículas 10 | 9 P-7/F-3 175 litros 1100 297161

intimus 175 CP4 AL 4 x 40 Partículas 50 | 43 P-4/F-1/T-4 175 litros 1100 297231

intimus 175 CP5 AL 1.9 x 15 Partículas 30 | 26 P-5/F-2/T-5 175 litros 1100
1100

297241

intimus 175 CP6 AL 0.8 x 12 Partículas 17 | 15 P-6/F-3 175 litros 297251

intimus 175 CP7 AL 0.8 x 4.5 Partículas 10 | 9 P-7/F-3 175 litros 1100 297261

PVP

3.641,00€

4.006,00€

4.117,00€

4.520,00€

5.241,00€

4.312,00€

4.512,00€

4.836,00€

5.546,00€

10-25

10-20
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intimus 175 hybrid Auto Oil

intimus 205

Destruidora de alta segurança para uso intensivo em escritório, com rodas e com 2 de-
pósitos de resíduos seletivos de 96 litros (papel) e 45 litros (CDs). Sistema de Lubricação 
Automático. Disponível em corte cruzado “CP” com nível de segurança P7 (0,8x4,5 mm 
e 1,2x2 mm). Destruição até 9 folhas. Painel de controlo “i-CONTROL” com indicadores 
visuais claros e intuitivos para funcionamento do equipamento. Fotocélula para arranque 
e paragem automático. Fácil visualização do nível de alimentação de papel, graças ao 
novo dispositivo “DLS”, com claras luzes indicadoras. Sistema de economia de energia 
“ECOLOGIC”. Função de recuo automático para fácil resolução de encravamentos devido 
a sobrecarga de papel. Admite agrafos, clipes, cartões de crédito e CDs. Duplo depósi-
to de resíduos removíveis, em cartão endurecido. Indicador de depósito cheio. Design 
exclusivo com móvel em madeira. Baixo nível de ruído: 52 Db. Largura de trabalho: 265
mm (papel) 125 mm (CDs). Velocidade de destruição: 230 mm/seg. Potência do motor 
de 1100 W. Garantia das lâminas de corte: 2 anos. 

Dimensões (L x P x A): 660 x 560 x 1050 mm.
Peso: 90 kg.

Destruidoras para uso intensivo em escritório, com rodas. Volume do depósito: 205 litros. 
Disponível com corte em tiras “SP” ou corte cruzado “CP”. Níveis de segurança P2, P4, P5, 

P6 e P7. Destruição até 60-70 folhas. Painel de controlo “i-CONTROL” com indicadores 
visuais claros e intuitivos para funcionamento do equipamento. Fotocélula para arranque 

e paragem automático. Fácil visualização do nível de alimentação de papel, graças ao 
novo dispositivo “DLS”, com claras luzes indicadoras. Sistema de economia de energia 

“ECOLOGIC”. Função de recuo automático para fácil resolução de encravamentos devido a 
sobrecarga de papel. Admite agrafos, clipes, cartões de crédito e CDs. Depósito de resíduos 
removivel, em cartão endurecido. Indicador de depósito cheio. Design exclusivo com móvel 
em madeira. Baixo nível de ruído: 54 Db. Largura de trabalho: 405mm (Alimentação A4 na 

horizontal). Velocidade de destruição: 120/230 mm/seg. Potência do motor de 1100 W. 
Garantia das lâminas de corte: 30 anos (2 anos para modelos P6 e P7).

Os modelos intimus 205 “CP“ disponíveis também com lubrificação automática (AL). 

Dimensões (L x P x A): 660 x 560 x 1160 mm.
Peso: 93 Kg.

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte Depósito
Nº Folhas (A4)

70g/m² | 80 g/m²
Referência

intimus 205 SP2 5.8 Tiras 70 | 60 P-2/T-2 205 litros 1100

1100

297311

intimus 205 CP4 4 x 40 Partículas 50 | 43 P-4/F-1/T-4 205 litros 1100 297331

intimus 205 CP5 1.9 x 15 Partículas 30 | 26 P-5/F-2/T-5 205 litros 1100 297341

intimus 205 CP6 0.8 x 12 Partículas 17 | 15 P-6/F-3 205 litros 297351

intimus 205 CP7 0.8 x 4.5 Partículas 10 | 9 P-7/F-3 205 litros 1100 297361

intimus 205 CP4 AL 4 x 40 Partículas 50 | 43 P-4/F-1/T-4 205 litros 1100 297431

intimus 205 CP5 AL 1.9 x 15 Partículas 30 | 26 P-5/F-2/T-5 205 litros 1100
1100

297441

intimus 205 CP6 AL 0.8 x 12 Partículas 17 | 15 P-6/F-3 205 litros 297451

intimus 205 CP7 AL 0.8 x 4.5 Partículas 10 | 9 P-7/F-3 205 litros 1100 297461

PVP

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte Depósito
Nº Folhas (A4)

70g/m² | 80 g/m²
Referência

intimus 175 hybrid 0.8 x 4.5 Partículas 10 | 9 P-7/O-6 96 + 45 litros 1100 297761

PVP

5.943,00€

10-25

10-25

intimus 200 CP5

intimus H200 CP4/VS

Destruidoras para uso intensivo em escritório, com rodas. Volume do depósito: 200 
litros. Disponível em corte cruzado “CP”. Nível de segurança P5 (1,9x15mm). Destruição 
até 38-40 folhas. Fotocélula para arranque e paragem automático. Painel de controlo 
com indicadores visuais claros e intuitivos sensíveis ao tato para funcionamento do equi-
pamento. Função de recuo automático para fácil resolução de encravamentos devido a 
sobrecarga de papel. Admite agrafos, clipes e cartões de crédito. Indicador de depósito 
cheio. Indicadores visuais e sonoros. Design exclusivo com móvel em madeira. Largura 
de trabalho: 444 mm (Alimentação A4 na horizontal) com suporte de papel. Velocidade 
de destruição: 300 mm/seg. Potência do motor de 3900 W.
Garantia das lâminas de corte: 3 anos.

Dimensões (L x P x A): 750 x 550 x 1280 mm.
Peso: 185 Kg.

Destruidoras para uso intensivo em escritório com“hopper” e com rodas. Volume do 
depósito: 200 litros. Disponível em corte cruzado “CP”. Nível de segurança P4 (3,8x40 
mm). Destruição até 75-80 folhas (CP) e 65-70 folhas (VS). Fotocélula para arranque 
e paragem automático. Painel de controlo com indicadores visuais claros e intuitivos 
sensiveis ao tato para funcionamento do equipamento. Função de recuo automático 

para fácil resolução de encravamentos devido a sobrecarga de papel. Admite agrafos, 
clipes e cartões de crédito. Indicador de depósito cheio. Indicadores visuais e sonoros. 

Design exclusivo com móvel em madeira. Baixo nível de ruído: 56/48-69 Db. Largura de 
trabalho: 444 mm (Alimentação A4 na horizontal) com suporte de papel. Velocidade de 

destruição: 240 mm/seg (CP) e 360 mm/seg. (VS). Potência do motor de 3900 W (CP4)
e de 2900 W (VS). Garantia das lâminas de corte: 3 anos.

Dimensões (L x P x A): 750 x 550 x 1800 mm.
Peso: 201 Kg.

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Tamanho

Tipo Corte Depósito
Nº Folhas (A4)

70g/m² | 80 g/m²
Referência PVP

intimus 200 CP5 1.9 x 15 Partículas 40 | 38 P-5/F-2 200 litros 3900 648151

intimus 200 CP5 AL 1.9 x 15 Partículas 40 | 38 P-5/F-2 200 litros 3900 648251

Sob Consulta

Sob Consulta

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte Depósito
Nº Folhas (A4)

70g/m² | 80 g/m²
Referência

intimus H200 CP4 3.8 x 40 Partículas 80 | 75 P-4/F-1/O-3/T-4 200 litros 3900 649151

intimus H200 CP4 AL 3.8 x 40 Partículas 80 | 75 P-4/F-1/O-3/T-4 200 litros 3900 649251

intimus H200 CP4 VS 3.8 x 40 Partículas 70 | 65 P-4/F-1/O-3/T-4 200 litros 3900 689251

PVP

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

10-25

10-25
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intimus 007 SE / SF / SL
Destruidora de alta segurança para uso intensivo em escritório, com rodas. Volume do 
depósito: 190 litros. Disponível em corte cruzado “CP”. Níveis de segurança P6 SE (0,8 x 
12mm) e P7 SF/SL (0,8 x 4,5 / 0,65 x 1,5mm). Destruição até 12-14 folhas (P6) e 9-10 
folhas (P7). Fotocélula para arranque e paragem automático. Painel de controlo com 
indicadores visuais claros e intuitivos sensíveis ao tato para funcionamento do equipa-
mento. Função de recuo automático para fácil resolução de encravamentos devido a 
sobrecarga de papel. Depósito de resíduos de alta capacidade, em cartão endurecido 
totalmente extraível mediante mecanismo deslizante para fácil eliminação dos resíduos 
destruídos. Design exclusivo com móvel em madeira. Baixo nível de ruído: 70 Db. Largu-
ra de trabalho: 300 mm (Alimentação A4 na horizontal) com suporte de papel. Velocida-
de de destruição: 230 mm/seg (SE-SF) e 100 mm/seg (SL). Potência do motor de 
1900 W. Garantia das lâminas de corte: 2 anos.
Os modelos Intimus 007 estão disponíveis com lubrificação automática (AL).

Dimensões (L x P x A): 700 x 550 x 1115 mm.
Peso: 142 Kg. (007SE/SF)
Peso: 170 Kg. (007SL)

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte Depósito
Nº Folhas (A4)

70g/m² | 80 g/m²
Referência

intimus 007 SE 0.8 x 12 Partículas 14 | 12 P-6/F-3 190 litros 1900

1900

17081

intimus 007 SE AL 0.8 x 12 Partículas 14 | 12 P-6/F-3 190 litros 1900 17091

intimus 007 SF 0.8 x 4.5 Partículas 10 | 9 P-7/F-3 190 litros 1900 694211

intimus 007 SF AL 0.8 x 4.5 Partículas 10 | 9 P-7/F-3 190 litros 694271

intimus 007 SL 0.65 x 1.5 Partículas 12 | 10 P-7 190 litros 1900 689111

intimus 007 SL AL 0.65 x 1.5 Partículas 12 | 10 P-7 190 litros 1900 689171

PVP

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

10-25

intimus PacMaster

Trituradora de cartão para o converter em prático e resistente material de embalagem. 
Solução facilmente amortizável, para centros que recebem e enviam pacotes com 
frequência. Construção metálica simples, fiável e robusta para um uso intensivo nos 
embalamentos. Interruptor de ligação com segurança e com botão para paragem de 
emergência. Guia na superfície de trabalho para garantir um corte preciso do cartão e 
assim personalizar os painéis triturados para o tamanho desejado. Tipo de corte 4 x 110 
mm. Capacidade de trituração de 7 a 11 m³/h. Número de cartões por passagem: até
3 camadas. Largura de alimentação até lâmina de corte: 425 mm e com 15 mm de 
espessura. Velocidade de corte: 180 mm/seg. (Modelo S) e de 90 a 290 mm/seg. (mo-
delo VS - Vario Speed / Velocidade variável).

Dimensões (L x P x A): 690 x 470 x 950 mm.
Peso Modelo S: 205 Kg.
Peso Modelo VS: 205 Kg.

VelocidadeModelo
Cortes
(mm)

Capacidade
de Trituração

Cartões

PacMaster S 4 x 110 5-7 m³/h 2-3 camadas 180 mm/s 347901

PacMaster VS 4 x 110 7-11 m³/h 3 camadas 90-290 mm/s 347971

Referência

Sob Consulta

Sob Consulta

PVP
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intimus 14.95
Destruidora industrial com tapete alimentador para uso intensivo. Volume do depósito:
200 litros. Disponível com corte em tiras “SP” ou corte cruzado “CP”. Níveis de 
segurança P1 (11,8 mm), P3 (6 x 50 mm) e P4 (3,8 x 40 mm). Capacidade de 
destruição até 165-190 folhas. Painel de controlo claro e intuitivo (“EASY RUN”). Início 
automático - Parar - Reiniciar. Função de recuo automático para fácil resolução de 
encravamentos devido a sobrecarga de papel. Largura de trabalho: 440 mm permitindo 
que o papel seja carregado de maneira confortável, rápida e segura (“i-PROTECT”). 
Destroi em uma única passagem, papel amassado e cartões de crédito. Grande depósito 
móvel localizado sob o mecanismo de corte. Indicador de depósito cheio com paragem 
automática. Esta destruidora em combinação com um compactor, permite um efeito 
redutor de 70% no material destruído. Dimensão reduzida da largura do equipamento 
(largura de 80 cm), para passar pela maioria das portas. Baixo nível de ruído: 68 Db. 
Rodas para um deslocamento confortável. Opção de abertura pela esquerda. Velocidade 
de destruição: 280/300 mm/seg. Potência do motor de 4000 W. Garantia das lâminas 
de corte: 3 anos.
Dimensões (L x P x A): 800 x 1680 x 1640 mm.
Peso: 435 Kg.

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte Depósito
Nº Folhas (A4)

70g/m² | 80 g/m²
Referência

intimus 14.95 11.8 Tiras 190 | 165 P-1/O-1/T-2/E-2 200 litros 4000 698911

intimus 14.95 5.8 Tiras 140 | 120 P-2/O-2/T-2/E-2 200 litros 4000 698901

intimus 14.95 3.8 x 40 Partículas 110 | 95 P-4/F-1/O-3/T-4/E-3 200 litros 4000 698931

intimus 14.95 6 x 50 Partículas 140 | 120 P-3/O-2/T-3/E-2 200 litros 4000 698921

PVP

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

Sob Consulta

5-10

intimus 14.87
Destruidora de alta capacidade com compactor. O material destruido é compactado e 

reduzido em 70% do volume. Alimentação por tapete de transporte para uso intensivo. 
Disponível em corte cruzado “CP”. Níveis de segurança P3 (6 x 50 mm) e P4 (3,8 x 40 
mm). Capacidade de destruição até 120-140 folhas. Painel de controlo claro e intuitivo 

(“EASY RUN”). Início automático - Parar - Reiniciar. Função de recuo automático para 
fácil resolução de encravamentos devido a sobrecarga de papel. Largura de trabalho: 

440 mm permitindo que o papel seja carregado de maneira confortável, rápida e segura 
(“i-PROTECT”). Destroi em uma única passagem, papel amassado e cartões de crédito. 
Destroi ao mesmo tempo que o compactor compacta os fardos. Botão de pressão para 

remoção de fardo. Opção de extração do fardo em sacos de plástico, limpos de pó e
impermeáveis. O processo de compactação é iniciado automaticamente. Indicador de 

fardo acabado, acompanhado de interrupção do processo de corte. Possibilidade de 
alimentação manual direta no compactador. Cintagem dupla para garantir a estabilidade 

dos fardos. Dimensão reduzida da largura do equipamento (largura de 80 cm), para 
passar pela maioria das portas. Rodas para um deslocamento confortável. Velocidade de 
destruição: 300 mm/seg. Potência do motor de 8000 W. Garantia das lâminas de corte:

3 anos. Pressão do compactor: 80 kN.

Dimensões (L x P x A): 800 x 2680 x 1640 mm.
Peso: 965 Kg.

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte Depósito
Nº Folhas (A4)

70g/m² | 80 g/m²
Referência

intimus 14.87 6 x 50 Partículas 140 | 120 P-3/O-2/T-3/E-2 4000 699921

intimus 14.87 3.8 x 40 Partículas 110 | 95 P-4/F-1/O-3/T-4/E-3 4000 699931

PVP

Sob Consulta

Sob Consulta

5-10

intimus 16.86 SmartShred
Destruidora de alta capacidade com compactor. O material destruido é compactado e 

reduzido em 70% do volume. Alimentação por tapete de transporte para uso intensivo. 
Disponível em corte cruzado “CP”. Níveis de segurança P2 (10 x 70 mm) e P3 (6 x 50 

mm). Capacidade de destruição até 450-520 folhas. Painel de controlo claro e intuitivo 
por ecrã “PLC”. Início automático - Parar - Reiniciar. Função de recuo automático para 

fácil resolução de encravamentos devido a sobrecarga de papel. Largura de 
trabalho: 500 mm permitindo que o papel seja carregado de maneira confortável, rápida 

e segura (“i-PROTECT”). Destroi em uma única passagem, pastas A-Z, CDs, papel 
amassado e cartões de crédito. Destroi ao mesmo tempo que o compactor compacta os 
fardos. Botão de pressão para remoção de fardo. Opção de extração do fardo em sacos 
de plástico, limpos de pó e impermeáveis. O processo de compactação é iniciado auto-

maticamente. Indicador de fardo acabado, acompanhado de interrupção do processo de 
corte. Possibilidade de alimentação manual direta no compactador. Cintagem dupla para 

garantir a estabilidade dos fardos. Lubrificação automática. Velocidade de destruição:
240 mm/seg. Potência dos motores de 11500 W. Garantia das lâminas de corte: 3 anos. 

Pressão do compactor: 80 kN.

Dimensões (L x P x A): 1200 x 2830 x 1550 mm.
Peso: 1256 Kg.

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte Depósito
Nº Folhas (A4)

70g/m² | 80 g/m²
Referência

intimus 16.86 10 x 70 Partículas 520 | 450 P-2/O-2/T-2/E-2 7500 656141

intimus 16.86 6 x 50 Partículas 330 | 290 P-3/O-2/T-3/E-2 7500 656121

PVP

Sob Consulta

Sob Consulta
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intimus 16.50 SmartShred
Destruidora industrial com tapete alimentador para uso intensivo. Volume do depósito:
450 litros. Disponível em corte cruzado “CP”. Níveis de segurança P2 (10 x 70 mm) 
e P3 (6 x 50 mm). Capacidade de destruição até 450-520 folhas. Painel de controlo 
claro e intuitivo por ecrã “PLC”. Início automático - Parar - Reiniciar. Função de recuo 
automático para fácil resolução de encravamentos devido a sobrecarga de papel. 
Ampla largura de trabalho: 500 mm permitindo que o papel seja carregado de maneira 
confortável, rápida e segura (“i-PROTECT”). Destroi em uma única passagem, pastas 
A-Z, CDs, papel amassado e cartões de crédito. Grande depósito móvel localizado sob o 
mecanismo de corte. Indicador de depósito cheio com paragem automática. 
Lubrificação automática. Esta destruidora em combinação com um compactor, permite 
um efeito redutor de 70% no material destruído. Velocidade de destruição: 
240 mm/seg. Potência do motor de 7500 W. Garantia das lâminas de corte: 3 anos.

Dimensões (L x P x A): 1200 x 1950 x 1550 mm.
Peso: 726 Kg.

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte Depósito
Nº Folhas (A4)

70g/m² | 80 g/m²
Referência

intimus 16.50 10 x 70 Partículas 520 | 450 P-2/O-2/T-2/E-2 450 litros 7500 655141

intimus 16.50 6 x 50 Partículas 330 | 290 P-3/O-2/T-3/E-2 450 litros 7500 655121

PVP

Sob Consulta

Sob Consulta

5-10
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IT Security IT Security

intimus FlashEx

intimus 8000S Degausser

intimus  360  Destroyer

Destruidora de dispositivos multimédia e suportes digitais, para escritórios. Cabeça de 
corte robusta em forma de pinça permitindo destruir USB’s, SSDs, CDs, SmartPhones, 
telemóveis, mini-tablets. A cabeça de corte avança e recua (se necessário) automati-
camente até que o material esteja completamente destruído em partículas de 4 x 15 
mm. O sistema “i-CONTROL” permite uma grande simplicidade de utilização, oferecendo 
total controlo ao operador que coloca o material no alimentador com total segurança, 
podendo visualizar se o material está totalmente destruído. Largura de trabalho: 165 
mm. Capacidade de destruição de aprox. 100 telemóveis ou 500 USB/hora. Nível de 
segurança E3.
Dimensões (L x P x A): 580 x 610 x 980 mm.
Peso: 116 Kg.

Durante o processo de desmagnetização, os suportes de armazenamento são irradiados 
com um poderoso campo magnético que excede a sua resistência magnética, a coerci-
vidade do disco rígido. Os impulsos curtos e intensos apagam os dados do disco rígido 
para sempre. O desmagnetizador caracteriza-se sobretudo pela simplicidade do proces-
so e pelo limitado requisito de espaço, o que permite a sua utilização num escritório.
Catalogado pela OTAN e certificado pelo NSA. Solução limpa e silenciosa para a limpeza 
dos suportes magnéticos. Tecnologia de limpeza simples. Solução com alimentação em 
gaveta para discos rígidos individuais ou em lote. Verificação interna do campo 
magnético. Painel de controlo. Proteção externa contra influências magnéticas.

Dimensões (L x P x A): 450 x 340 x 150 mm.
Peso: 15 Kg.

Manuseamento rápido e fácil. Incluído na lista de produtos avaliados pela NSA/CSS. 
Inutiliza suportes digitais tais como flash drives, drives USB e placas armazenadoras 

SSD. O intimus 360 Destroyer, de alta velocidade e grande potência, é a quebradora/
perfuradora de discos rígidos mais rápida e leve do mercado, de acordo com a lista EPL 
da NSA/CSS. A quebradora intimus 360 satisfaz os desafios apresentados pela evolução 

da tecnologia, aumentando a velocidade e ampliando o poder de destruição. Os discos 
rígidos são dobrados pela quebradora. Caso seja necessária alta segurança, a melhor

opção é combiná-la com a desmagnetização por forma a obter uma solução completa. 
Nível de segurança H3* como aplicação independente.

Dimensões (L x P x A): 191 x 473,5 x 378 mm.
Peso: 36 Kg.

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo

Tamanho
Corte (mm)

Tipo Corte Depósito Referência

intimus FlashEx 4 x 15 Partículas O-3/T-4/E-3 25 litros 1100 176101

PVP

Sob Consulta

Consumo eléctricoTempo de esmagamentoNível de segurançaModelo Referência PVP

intimus 360 Destroyer H-3/E-1 1800 discos rígidos (6,4cm) hora
360 discos rígidos (8,9cm) hora

modo de espera 90 W
em funcionamento 1200 W

348701 Sob Consulta

Campo magnéticoCiclo de trabalhoAlimentaçãoModelo

Acessórios

Referência

intimus 8000S 100-240 VAC, 50/60 Hz

Auditor Pro para intimus 8000S

7 seg 10,000 Gauss, 1 Tesla 349771

349990

PVP

Sob Consulta

Sob Consulta

5-10

intimus 9000S Degausser
Durante o processo de desmagnetização, os suportes de armazenamento são irradiados 
com um poderoso campo magnético que excede a sua resistência magnética, a coercivi-
dade do disco rígido. Os impulsos curtos e intensos apagam os dados do disco rígido para 
sempre. O desmagnetizador caracteriza-se sobretudo pela simplicidade do processo
e pelo limitado requisito de espaço, o que permite também a sua utilização num escritório. 
Catalogado pela OTAN e certificado pelo NSA. Solução limpa e silenciosa para a limpe-
za dos suportes magnéticos. Tecnologia de limpeza simples. Solução com alimentação 
deslizante e rápida para discos rígidos individuais ou em lote. Verificação interna do campo 
magnético. Painel de controlo. Proteção externa contra influências magnéticas.

Dimensões (L x P x A): 329 x 578 x 480 mm.
Peso: 27 Kg.

intimus 20000 S Degausser com Auditor-Pro

intimus 40000 S Degausser com Auditor-Pro

Um breve e poderoso impulso apaga os dados do disco rígido de forma irreversível. 
Funcionamento simples. Gera um campo magnético muito poderoso no suporte digital. 
Aprovado pela NSA (NSA/CSS EPL-912A-E) e incluído na lista da NATO. Solução limpa 
e silenciosa para a eliminação de dados em suportes magnéticos. Solução com gaveta 
de alimentação. Ecrã com informações para verificação interna do campo magnético. O 
Auditor-Pro gera relatórios da eliminação, com imagens para conformidade nas audito-
rias criando um processo seguro de verificação da eliminação. Fornece provas da com-
pleta eliminação dos dados. 

Dimensões (L x P x A): 248 x 740 x 490 mm.
Peso: 48 kg.

Durante a desmagnetização, os suportes de dados magnéticos são irradiados por um 
campo magnético muito forte. A força magnética do disco rígido, a coercividade, é assim 
muito excedida. Este impulso curto e intenso apaga os dados de forma definitiva.  O inti-

mus 40000 S degausser é o derradeiro destruidor de dados. Apaga todos os dados de 
discos rígidos e fitas magnéticas com uma força de campo mínima de 30000 Gauss e 

um pico de 40000+ Gauss (4 Tesla) em apenas 28 segundos. Vem com um sistema de 
digitalização e software para criar um relatório auditável da destruição dos suportes de 

dados durante a desmagnetização.
 

Dimensões (L x P x A): 248 x 740 x 490 mm.
Peso: 49 kg.

Campo magnéticoCiclo de trabalhoAlimentaçãoModelo Referentie

intimus 20000 S Auditor-Pro 90-250 VAC, 50-60 Hz 15 seg 20,000 Gauss, 2 Tesla 349841

PVP

Sob Consulta

Campo magnéticoCiclo de trabalhoAlimentaçãoModelo Referência

intimus 40000 S Auditor-Pro 90-250 VAC, 50-60 Hz 28 seg 40,000 Gauss, 2 Tesla Sob Consulta

Campo magnéticoCiclo de trabalhoAlimentaçãoModelo Referentie

intimus 9000s 100-240 VAC, 50/60 Hz 3 seg 10,000 Gauss, 1 Tesla 349281

Acessórios Auditor Pro para intimus 9000 349993

PVP

Sob Consulta

Sob Consulta
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intimus SDD Granulator

intimus HDD-SSD Granulator

Tamanho dos resíduosModelo Produtividade Depósito Referência

intimus SDD Granulator até 632 SSD/h Depende do tamanho da malha

Quantidade de malhas

2 88 litros 555301

PVP

Sob Consulta

Tamanho dos resíduosModelo Produtividade Depósito Referência

intimus SSD-HDD Granulator Depende da entrada Depende do tamanho da malha

Quantidade de malhas

4 130 litros 555401

PVP

Sob Consulta

Os requisitos de segurança para a destruição de dados sensíveis estão a aumentar em 
todo o mundo. O que ontem foi suficiente, pode não o ser amanhã. Um investimento à 

prova de futuro significa ter uma solução flexível à sua disposição: a destruidora Intimus 
SSD-HDD não deixa nada a desejar. Oferece a destruição segura de todos os tipos de 
suportes de dados digitais. Uma simples mudança de malha, adapta a destruição às 

suas necessidades e ao nível de segurança exigido.

Dimensões: 1616 x 885 x 1615 mm.
Peso: 1200 Kg. 

Os requisitos de segurança para a destruição de dados sensíveis estão a aumentar em 
todo o mundo. O que ontem foi suficiente, pode não o ser amanhã. Um investimento à 
prova de futuro significa ter uma solução flexível à sua disposição. Com intimus SSD 
Granulator, os níveis de segurança das partículas e o rendimento podem variar através 
da simples mudança da malha.

Dimensões: 1160 x 760 x 1260 mm. 
Peso: 430 Kg. 

intimus HDD Granulator

Tamanho dos resíduos Tamanho do HDDModelo Produtividade Depósito Referência

intimus HDD Granulator até 80/hora Depende do tamanho da malha

Quantidade de malhas

6 Até 5,25“ 240 litros 555201

PVP

Sob Consulta

As destruidoras de discos rígidos Intimus® trituram os discos em pequenos pedaços. 
Os nossos poderosos equipamentos são rápidos e muito fiáveis. A gama de produtos 

inclui diferentes tipos de equipamentos para diferentes aplicações, oferecendo soluções 
até ao nível de segurança H-5 de acordo com a norma DIN 66399. A destruição do 
disco rígido é um processo seguro e económico, possibilitando uma inspeção visual 

simples e eficaz da destruição.

Dimensões: 1300 x 1300 x 2090/3050 mm.
Peso: 1090 kg.

intimus HDD Gladiator

Destruidora de elevado desempenho para suportes ópicos e magnéticos. Alta velocida-
de, fiabilidade e facilidade de utilização. Interruptores específicos para ligar/desligar e 
retroceder. Lâminas especialmente reforçadas. Máxima segurança do operador. Inter-
ruptor principal bloqueável. O material destruído é coletado num contentor comum de 
resíduos com 120 l. Recuo automático quando há sobrecarga. Para garantir o máximo 
desempenho, os discos rígidos são alimentados no funil esquerdo que usa lâminas de 
30 mm especialmente projetadas para discos rígidos. O funil à direita é usado para 
suportes ópticos USB, SSD, VHS, unidades de fita, etc, que usa lâminas de 12 mm 
especialmente concebidas para suportes ligeiros.
Dimensões (L x P x A): 1042 x 840 x 1679 mm.
Peso: 540 Kg.

Admite
Potência Motor

em Watts
Nível SegurançaModelo Produtividade Depósito Referência

intimus HDD Gladiator até 500/hora O-2/T-2/H-3/E-2 120 litros 3500 555701

PVP

Sob Consulta
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SACOS PARA DESTRUIDORA

FITA PARA FARDOS

ÓLEO 110 ML

ÓLEO 2 LITROS

ÓLEO 5 LITROS

Dispomos de diferentes medidas de sacos para
destruidoras. Deve escolher um saco adequado
ao volume de litros do depósito de resíduos. 
Máxima resistência.

Estas fitas são utilizadas para cintar os fardos de
papel compactados. Facilitam ao operador do
equipamento cintar sem esforço o fardo, para um
transporte seguro e limpo. 

As garrafas de óleo de 110 ml podem ser usadas em qualquer destrui-
dora do mercado. O modo de utilização é muito simples. Regam-se de 
óleo 2-3 folhas de papel e passam na destruidora. Não é aconselhável 
olear diretamente as lâminas com o óleo lubrificante.

As garrafas de óleo de 2 litros estão desenhadas para as destruidoras 
que dispõem de sistema de lubrificação automática.. É importante que 
tenha sempre uma garrafa de reserva para garantir a correta 
lubrificação do equipamento.

Os garrafões de óleo de 5 litros estão pensados para aqueles equipamentos
de alto rendimento. Uma correta lubrificação das cabeças de corte, garante
uma maior durabilidade das mesmas.

Óleo lubrificante válido para qualquer destruidora do mercado Referência

ÓLEO LUBRIFICANTE intimus 110 ml 88035

ÓLEO LUBRIFICANTE intimus 5 Litros 80180

ÓLEO LUBRIFICANTE intimus 2 Litros 94777

PVP

19,70€

90,50€

40,90€

Fitas para fardos de papel Referência

ROLOS DE FITAS PARA FARDOS intimus 14.84, 14.87, 15.85, 16.86, VZ 14.00 80661

ROLOS DE FITAS PARA FARDOS intimus DIXI 20 SL, 25 SL, 39 S, 50 SL, 61 S 80804

ROLOS DE FITAS PARA FARDOS intimus CC 580 SE, CC 1580, DIXI 15 S, 16 S, 18 S 80662

PVP

215,20€

247,90€

162,20€

Depósitos de Resíduos Referência

DEPÓSITO DE RESÍDUOS EM CARTÃO ENDURECIDO intimus 130 79299

DEPÓSITO DE RESÍDUOS EM CARTÃO ENDURECIDO intimus 007 75987

DEPÓSITO DE RESÍDUOS EM CARTÃO ENDURECIDO intimus 175 85829

PVP

24,10€

38,00€

38,00€

Sacos para Destruidoras Referência

intimus MOD.: 007, SX, 130, 175, 211, 220, 222, 314, 316, 385, S, 420, 422, 424, 434, 452, 600, 602, 700 Ee PACKM 99952

intimus MOD.: 007 SE, 007 SF, 007 SL, 444 com depósito de carvão, S 16.77k, 304, 306, 405, 406, 407, 421, 431 99954

intimus MOD.: 16.50, 15.90, 14.90/15.90/16.50 VIBRO, 490 SE, 14.90, 15.90, 16.90 99960

intimus MOD.: 14.95, 14.84, 14.87, 15.85, 16.85, VZ 14.00 99969

intimus MOD.: 38, 50, 60, 90, 100, 388, 390, 500, 501, 502, S 10.06, MULTIMÉDIA, 1000 (21 L), 2000 (29 L), 3000 (39 L) 99977

intimus MOD.: 444 com apoio metálico deslizante, 802, 852 80946

PVP

42,00€

89,20€

82,90€

85,90€

45,50€

80,30€
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Purificadores de Ar Purificadores de Ar

A boa saúde começa com ar puro

Sistemas de Purificação IQAir, a tecnologia mais segura e eficiente no combate aos 
poluentes do ar no interior de espaços fechados.

O ar que respiramos tem uma grande influência nas nossas 
vidas. Podemos sobreviver durante dias sem comida e água, mas 
apenas durante minutos sem ar. A qualidade do ar que respira-
mos é também essencial para o nosso bem-estar. Quanto menos 
alergénicos, microrganismos e poluentes químicos respirarmos, 
menor a probabilidade de ficarmos doentes. As condições 
médicas causadas pela poluição atmosférica podem também ter 
consequências financeiras. Os custos dos cuidados de saúde e 
a perda de produtividade no local de trabalho custam milhares 
de milhões por ano. IQAir oferece as mais avançadas soluções 
de limpeza do ar para a poluição do ar interior. O desempenho 
superior dos sistemas levou à utilização mundial do IQAir nos 
ambientes interiores mais desafiantes.

Pólen, ácaros, bolores, poeiras alergénicas 
e partículas em suspensão podem desen-
cadear febre do feno, asma e outras reações 
alérgicas

Compostos orgânicos voláteis (COVs) são 
gases emitidos por veículos, indústrias e por 
materiais de construção. Estes podem ser 
cancerígenos e causar danos nos órgãos 
internos.

Alguns microrganismos como vírus, bacté-
rias e esporos fúngicos são responsáveis por 
várias infeções como tuberculose, influenza, 
aspergillus, MRSA (bactéria Staphylococcus 
aureus) e SARS (COVID-19).

Fumo e ozono, mesmo em concentrações 
baixas, podem causar irritação das vias respi-
ratórias desencadeando ataques asmáticos. 
Apesar destes poluentes serem produzidos 
principalmente no exterior, eles podem 
facilmente entrar nos edifícios pelas portas, 
janelas e sistemas de ventilação.

Alergénicos dos animais encontram-se prin-
cipalmente na saliva e consequentemente no 
pelo e pele dos animais. Quando inalados, os 
alergénicos podem provocar reações alérgicas 
graves.

Fumo de tabaco contem milhares de 
químicos e partículas que podem irritar as 
membranas mucosas originando doenças 
agudas e crónicas. Mesmo exposições, a curto 
prazo, a concentrações elevadas de pequenas 
partículas podem contribuir significativamente 
para doenças cardiovasculares.

Produtos de limpeza, sprays e solventes 
podem irritar as membranas mucosas e agra-
var alergias, como asma e febre do feno.

Tintas, vernizes e autocolantes podem con-
ter um grande número de substâncias prejudi-
ciais. Inalação destes vapores pode conduzir a 
dores de cabeça, náuseas e reações alérgicas. 
Exposições a longo prazo podem conduzir a 
doenças crónicas.

Peritos da Organização Mundial de Saúde estimam que 30% dos 
edifícios de escritórios têm uma má qualidade do ar interior.
Embora o equipamento de escritório e o mau ar exterior sejam 
frequentemente a causa da poluição do escritório, a pandemia 
COVID-19 mostrou que os próprios seres humanos podem 
tornar-se uma importante fonte de poluição. O facto de o SARS-
CoV-2 se espalhar principalmente pelo ar em espaços interiores 
densamente povoados, tais como escritórios e salas de confe-
rência, sublinhou ainda mais a importância da boa qualidade 
do ar interior no local de trabalho. Embora ainda não existam 
normas mínimas (impostas pelo governo) para a qualidade geral 
do ar interior nos escritórios, muitas empresas em todo o mundo 
já implementaram a norma de qualidade do ar exterior da OMS 
para partículas PM (PM2,5 ≤ 10 μg/m3) ou normas semelhantes 
para assegurar que o seu pessoal respire ar limpo e saudável.

AirVisual Pro
O monitor de qualidade do ar mais inteligente do mundo. O primeiro 
passo para melhorar o ar que respiramos é saber o que estamos a 
respirar. AirVisual Pro é um monitor preciso da qualidade do ar em 
casa e no escritório que fornece medições em tempo real dos quatro 
parâmetros mais importantes do conforto do ar interior: partículas 
em suspensão (PM2,5), dióxido de carbono (CO2), humidade e 
temperatura. Os dados são apresentados num visor a cores claro e 
de fácil leitura, mas também podem ser descarregados para análise 
e acedidos (remotamente) através da aplicação AirVisual gratuita. 
O AirVisual também permite ao utilizador comparar a qualidade do 
ar interior medida, com os dados da qualidade do ar exterior, da 
estação pública de monitorização da qualidade do ar mais próxima 
ou de uma estação AirVisual Exterior registada e verificada pela 
IQAir. A comparação da qualidade do ar interior e exterior é particu-
larmente útil para garantir que as soluções de limpeza e ventilação 
do ar instaladas em casas, escritórios, instalações médicas, escolas 
ou hotéis protegem verdadeiramente os ocupantes e garantem que 
os quartos são adequadamente ventilados, para reduzir os níveis de 
CO2 e a acumulação de concentrações de vírus.
Dimensões (L x P x A): 184 x 100 x 82 mm.
Peso: 0,7 Kg. 

IQAir HealthPro 100 New Edition
Sistema avançado de filtragem em múltiplas camadas. Eficiência muito elevada, 

≥99,97% para partículas ≥0,3 mícrons. Equipado com um préfiltro PreMax™ de alta 
capacidade (Classe F8), para filtrar partículas de poeira grossas e finas, com uma área 

de filtragem de 2,8m². Pode opcionalmente ser equipado com um pré-filtro adicional de 
poeira grossa (PF40) para áreas com altos níveis de poeira grossa. Filtro HyperHEPA®: 
O filtro HEPA de qualidade hospitalar (classe H13) para filtrar partículas ultrafinas, alér-

genos, bactérias, vírus, esporos de fungos, com uma superfície de filtragem de 5m².
Dimensões (L x P x A): 380 x 410 x 610 mm.

Peso: 12 Kg.

Modelo Referência

IQAir Airvisual Pro 36010008

Modelo Utilização Pré-filtro Fluxo de arFiltro HEPA Referência

IQAir HealthPro 100 até 90 m² PreMax ™ F8 HyperHEPA® Filtro-classe H13 50 até 470 m³/h 1AAEA0-AAY

Acessórios PF40 pre-filter kit (para partículas de pó maiores)

102.10.10.00Premax™ Filtro F8

102.14.14.00HyperHEPA® Filtro

102.60.10.00

210.50.00.00

PF40 Filterpads (5 peças)

Consumíveis
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IQAir HealthPro 250 New Edition

IQAir HealthPro 150 New Edition

Vencedor de vários prémios. Sistema avançado de filtragem em múltiplas camadas. Efi-
ciência muito elevada, ≥99,97 % para partículas ≥0,3 mícrons. Equipado com um pré-
filtro PreMax™ de alta capacidade (Classe F8), para filtrar partículas de poeira grossas 
e finas, com uma área de filtragem de 2,8m². Pode opcionalmente ser equipado com 
um pré-filtro adicional de poeira grossa (PF40) para áreas com altos níveis de poeira 
grossa. Filtro V5-Cell™ MG: A mistura granular MultiGas™ de médio a amplo espetro é 
para filtrar uma ampla gama de produtos químicos contaminantes, poluentes e odores. 
Conteúdo: 2,5kg. Filtro HyperHEPA®: O filtro HEPA de qualidade hospitalar (classe H13) 
para filtrar partículas ultrafinas, alérgenos, bactérias, vírus, esporos de fungos, com uma 
superfície de filtragem de 5m². Apenas os meios de filtragem mais eficientes e fiáveis, 
são selecionados pela IQAir para garantir um desempenho forte e fiável de longo prazo, 
mesmo para as aplicações mais exigentes e as mais críticas.

Sistema avançado de filtragem em múltiplas camadas. Eficiência muito elevada, 
≥99,97 % para partículas ≥0,3 mícrons. Equipado com um filtro PreMax™ MG: com-

binação de pré-filtro e filtro a gás. Pré-filtro (Classe F8), para filtrar partículas de poeira 
grossas e finas. Área de filtragem de 1,9m². Pode opcionalmente ser equipado com um 

pré-filtro adicional de poeira grossa (PF40) para áreas com altos níveis de poeira grossa. 
A mistura granular MultiGas™ de amplo espetro é para filtrar uma ampla gama de 

produtos químicos contaminantes, poluentes e odores. Conteúdo: 1kg. Filtro HyperHE-
PA®: O filtro HEPA de qualidade hospitalar (classe H13) para filtrar partículas ultrafinas, 
alérgenos, bactérias, vírus, esporos de fungos, com uma superfície de filtragem de 5m². 
Apenas os meios de filtragem mais eficientes e fiáveis, são selecionados pela IQAir para 
garantir um desempenho forte e fiável de longo prazo, mesmo para as aplicações mais 

exigentes e as mais críticas.
Dimensões (L x P x A): 380 x 410 x 610 mm.

Peso: 13 Kg. 

Modelo Utilização Pré-filtro Fluxo de arFiltro HEPA Referência

IQAir HealthPro 150 até 65 m² PreMax ™ MG HyperHEPA® filtro-classe H13 50 até 350 m³/h 1AAEA0-NAY

Acessórios PF40 pre-filter kit (para partículas de pó maiores)

102.10.20.00Premax™ Filtro MG

102.14.14.00HyperHEPA® Filtro

102.60.10.00

210.50.00.00

PF40 Filterpads (5 peças)

Consumíveis

Modelo Utilização Pré-filtro Fluxo de arFiltro HEPA Referência

IQAir HealthPro 100 até 85 m² PreMax ™ F8 + V5-Cell HyperHEPA® filtro-classe H13 50 até 440 m³/h 1BCEA0-EAY

Acessórios

PF40 Filterpads (5 peças)

PF40 pre-filter kit (para partículas de pó maiores)

102.10.10.00Premax™ Filtro F8

102.18.10.00V5-Cell™ MG Filtro

102.14.14.00

102.60.10.00

210.50.00.00

HyperHepa® Filtro
Consumíveis

intimus PURE Q45 PRO

intimus PURE Q30 PRO

Ao ter um purificador de ar INTIMUS PURE Q45 PRO em sua casa, na sua loja, no seu 
escritório, reduzirá o risco de contaminação, para si, funcionários da sua empresa, para 
os seus clientes e colaboradores durante as visitas.
Remova com segurança, os poluentes do ar tais como vírus, bactérias, ácaros, fumo de 
tabaco, pólen, pó… que podem afetar a saúde das pessoas e dos animais.
Respirar ar saudável e manter uma ventilação adequada na área onde vive ou trabalha, 
reduzirá as condições alérgicas, as doenças respiratórias e a propagação de vírus, tal 
como o SARS-CoV-2 (COVID-19).
Dispõe de um elegante design e características de elevado desempenho, tais como o 
filtro HEPA 14, o filtro de carbono ativo, as luzes indicadoras da qualidade do ar, o painel 
de fácil utilização com ligação Wifi, o baixo nível de ruído e o baixo consumo de energia.
Uma excelente escolha para a sua saúde.

Remova com segurança, poluentes do ar tais como vírus, bactérias, ácaros, fumo de 
tabaco, pólen, pó… que podem afetar a saúde das pessoas e dos animais.

Respirar ar saudável e manter uma ventilação adequada na área onde vive ou trabalha, 
reduzirá as condições alérgicas, as doenças respiratórias e a propagação de vírus, tal 

como o SARS-CoV-2 (COVID-19).
Dispõe de um elegante design e características de elevado desempenho, tais como o 

filtro HEPA 14, o filtro de carbono ativo, as luzes indicadoras da qualidade do ar, o painel 
intuitivo com ligação Wifi, o baixo nível de ruído e baixo consumo de energia.

Uma excelente escolha para a sua saúde.

Modelo Utilização Pré-filtro CADRFiltro HEPA Referência

PURE Q30 PRO 30 m²

Pré-filtro + H14 Hepa + Carbono ativo

filtro de alumínio filtro Hepa 14 280 m3/h INT-PU-000Q30P

INT-PU-CON-F01Q30PConsumíveis

Modelo Utilização Pré-filtro CADRFiltro HEPA Referência

PURE Q45 PRO 45 m²

Pré-filtro em Liga de Alumínio       

Filtro Carbono ativo + Catalisador frio + Anti-bactérias + H14 HEPA

filtro de alumínio  filtro Hepa 14 360 m3/h INT-PU-000Q45P

INT-PU-CON-F01Q45P

INT-PU-CON-F23Q45P 
Consumíveis
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intimus PURE Q110 PRO

intimus PURE Q65 PRO

Ao ter um purificador de ar INTIMUS PURE Q110 PRO em sua casa, na sua loja, no seu 
escritório, reduzirá o risco de contaminação, para si, para os funcionários da sua empre-
sa, para os seus clientes e colaboradores durante as visitas.
Remova com segurança, poluentes do ar tais como vírus, bactérias, ácaros, fumo de 
tabaco, pólen, pó… que podem afetar a saúde das pessoas e dos animais.
Respirar ar saudável e manter uma ventilação adequada na área onde vive ou trabalha 
reduzirá as condições alérgicas, as doenças respiratórias e a propagação de vírus, tal 
como o SARS-CoV-2 (COVID-19).
Dispõe de um elegante design e características de elevado desempenho, tais como o 
filtro HEPA 14, o filtro de carbono ativo, as luzes indicadoras da qualidade do ar, o painel 
intuitivo com ligação Wifi, o baixo nível de ruído e o baixo consumo de energia.
Uma excelente escolha para a sua saúde.

Ao ter um purificador de ar INTIMUS PURE Q65 PRO – Humidificador, em sua casa, no 
seu escritório… reduzirá o risco de contaminação, para si, para os funcionários da sua 

empresa, para os seus clientes e colaboradores durante as visitas.
Remova com segurança, poluentes do ar tais como vírus, bactérias, ácaros, fumo de 

tabaco, pólen, pó… que podem afetar a saúde das pessoas e dos animais. Este modelo 
também proporcionará uma humidade ideal na sala onde se encontra, evitando os efei-

tos negativos do ar seco (dor de garganta, tosse, pele e olhos secos….).
Respirar ar saudável e manter uma ventilação/humidificação adequada na área onde se 

vive ou trabalha, reduzirá as condições alérgicas, as doenças respiratórias e a propa-
gação de vírus, tal como o SARS-CoV-2 (COVID-19).

Dispõe de um elegante design e características de elevado desempenho, tais como o 
filtro HEPA 14, o filtro de carbono ativo, as luzes indicadoras da qualidade do ar, o painel 

intuitivo com ligação Wifi, o baixo nível de ruído e o baixo consumo de energia.
Uma excelente escolha para a sua saúde.

Modelo Utilização Pré-filtro CADRFiltro HEPA Referência

PURE Q65 PRO 65 m² filtro de alumínio  filtro Hepa 14 546 m3/h INT-PU-000Q65P

INT-PU-CON-F01Q65P

INT-PU-CON-F23Q65P 

Pré-filtro em Liga de Alumínio

Filtro Carbono ativo + Catalisador frio + Anti-bactérias + H14 HEPA
Consumíveis

Modelo Utilização Pré-filtro CADRFiltro HEPA Referência

PURE Q110 PRO 110 m²

Pré-filtro em Liga de Alumínio (2 unidades) 

Filtro Carbono ativo + H14 HEPA (2 unidades) 

filtro de alumínio filtro Hepa 14 896 m3/h INT-PU-00Q110P

INT-PU-CON-F1Q110P

INT-PU-CON-F2Q110P
Consumíveis
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