
 

Catálogo
Lavandaria



A Orbipure (by Orbivendas) comercializa produtos de lavandaria ecológicos e tecnologicamente 
evoluídos, resultantes da investigação e inovação dos laboratórios dos fabricantes que representa - 
Sutter Professional e Christeyns.
Apresentamos a gama completa de produtos para o mundo da lavandaria. Projectada para sistemas 
de dosagem automática e manual, com novas fragrâncias e fórmulas de elevado desempenho, como 
por exemplo os amaciadores micro encapsulados que graças a microcápsulas especiais patenteadas, 
libertam uma fragrância agradável e duradoura, ao manusear o tecido, mesmo depois de passar a 
ferro.
Os nossos produtos são extremamente eficazes contra a sujidade, mas delicados com os tecidos. 
Graças à utilização de matérias-primas inovadoras, não alteram as cores ao eliminar todo o tipo de 
manchas. A linha adapta-se perfeitamente a todas as necessidades profissionais graças à sua combi-
nação sinérgica de produtos com acção também desinfectante. Na nossa gama encontra produtos 
com a certificação Ecolabel, tanto da Sutter como da Christeyns, tornando a mesma, uma referência 
no mundo da lavandaria profissional.
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Sistema de Lavagem Sutter Oxipur

OXIPUR
GREEN REVOLUTION
Sistema de lavandaria 
totalmente certificado.

DETERGENTES com materias primas amigas do ambiente

ADITIVOS de ação branqueadora e desodorizante de quali-
dade superior

AMACIADORES com fragrância micro-encapsulada

EU ECOLABEL 
IT/039/004

SISTEMA PH NEUTRO     
     Vida mais longa dos tecidos     Mais delicada na pele graças        ao uso reduzido de substâncias      alcalinizantes

     Eficaz particularmente a baixas      temperaturas
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Sistema tradicional para Lavandarias comerciais

Áreas Hospitalares ou Casas de Repouso Senior

Produtos especiais para Lavandaria

ECOLABEL SYSTEM

ENZY EXTRA DET BOOST STAIN ACTIVE SOFT POWER
CAPS ECO

Um sistema para a lavagem de tecidos 
resultante da investigação Sutter 
Professional, composta por detergentes 
e aditivos, e com certificação Ecolabel
(EU ECOLABEL: IT/039/004 Detergentes de 
uso profissional para roupa.

COMMERCIAL LAUNDRY

Específico para lavandarias 
profissionais e sector renting.
Para lavandarias onde são 
utilizadas temperaturas elevadas 
de lavagem a vapor.

CLEAN ACTIVE ALKA POWER CHLOR ACTIVE SOFT POWER
CAPS

OXY ACTIVEDEGRE PLUS

HEALTHCARE CLEAN

Específico para casas de repouso, 
instituições religiosas, clínicas e
hospitais.

Onde houver muita sujidade 
e for necessária desinfeção. ENZY EXTRA ALKA POWER CHLOR ACTIVE SOFT POWER

CAPS ECO
PER ACTIVEDEGRE PLUS

(opcional)

DEG ACTION

RUST ACTION

MULTI ACTION

STAIN ACTION

Tira-nódoas e agente de pré tratamento de tecidos 
para a remoção de nódoas de gordura e proteína.
Pode ser usado na maioria dos tecidos de algodão, 
poliéster, aldodão/poliéster, lã, seda e viscose. Ideal 
para a remoção de manchas que normalmente não 
podem ser removidas por lavagem mecânica, 
permitindo uma redução na percentagem de 
resíduos.

Tira-nódoas e agente de pré tratamento de tecidos 
para a remoção de manchas de ferrugem.
Pode ser usado na maioria dos tecidos de algodão, 
poliéster, aldodão/poliéster, lã, seda e viscose. Ideal 
para a remoção de manchas que normalmente não 
podem ser removidas por lavagem mecânica, 
permitindo uma redução na percentagem de 
resíduos.

Tira-nódoas e agente de pré tratamento de tecidos 
para a remoção de nódoas de maquilhagem e de tinta.
Para a remoção de manchas de cor difícil como tinta ou 

batom. Pode ser usado na maioria dos tecidos de algodão, 
poliéster, aldodão/poliéster, lã, seda e viscose. Ideal para a 

remoção de manchas que normalmente não podem ser 
removidas por lavagem mecânica, permitindo uma 

redução na percentagem de resíduos. 

Tira-nódoas e agente de pré tratamento de tecidos 
para a remoção de manchas de cor branqueáveis 

como café, fruta, erva e cola.
Pode ser usado na maioria dos tecidos de algodão, 
poliéster, aldodão/poliéster, lã, seda e viscose. Ideal 

para a remoção de manchas que normalmente não 
podem ser removidas por lavagem mecânica, 

permitindo uma redução na percentagem de resíduos.



Gama Produtos SUTTER OXIPUR
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CLEAN ACTIVE

DETERGENTE PERFUMADO PARA 
LAVAGEM MANUAL E AUTOMÁTICA
 DA ROUPA
- Adequado para qualquer tipo de roupa 
e não altera as cores
- Age sobre todos os tipos de sujidade 
(em particular sobre nódoas de gordura) 
- Otimizado para uso com produtos do 
sistema Oxipur

ALKA POWER

ADITIVO ALCALINO PARA LAVAGEM 
AUTOMÁTICA DE ROUPA
- Aumenta o poder sequestrante no 
ciclo de lavagem
- Alto poder desengordurante, com forte 
ação anti-redepositante
- Otimizado para uso com produtos 
do sistema Oxipur

ALKA PLUS

DETERGENTE ALCALINO PARA LAVAGEM 
AUTOMÁTICA DA ROUPA COM BAIXO 
IMPACTO AMBIENTAL
- Formulado sem tensioactivos.
- Forte acção anti-redepositante. 
- Testado para redução dos níveis de 
tensioactivos nas águas residuais, com 
resultado certificado 
- Otimizado para uso com produtos do 
sistema Oxipur

ENZY EXTRA

DETERGENTE COMPLETO ENZIMÁTICO
PARA LAVAGEM MANUAL E 
AUTOMÁTICA DE TECIDOS
- Produto enzimático de alto rendimento 
que respeita a roupa
- Alto poder sequestrante e 
desengordurante
- Eficaz particularmente a baixas 
temperaturas

CHLOR ACTIVE

BRANQUEADOR À BASE DE CLORO 
ATIVO, PARA LAVAGEM AUTOMÁTICA 
DA ROUPA
- Sem fosfatos
- Fórmula altamente concentrada 
e estabilizada 
- Otimizado para uso com produtos 
do sistema Oxipur

OXY ACTIVE

ADITIVO A BASE DE OXIGÉNIO ATIVO
- Adequado também para ambiente 
agroalimentar
- Fórmula altamente concentrada e 
estabilizante
- Otimizado para uso com produtos do 
sistema Oxipur

PER ACTIVE

BRANQUEADOR A BASE DE ÁCIDO 
PERACÉTICO, PARA LAVAGEM 
AUTOMÁTICA DA ROUPA
-Branqueador
- Com ácido peracético
- Otimizado para uso com produtos 
do sistema Oxipur

SOFT POWER CAPS

AMACIADOR CONCENTRADO COM 
PERFUME LONG LASTING PARA 
LAVAGEM MANUAL E AUTOMÁTICA 
DA ROUPA
- Altamente perfumado, tecnologia 
patenteada com microcápsulas: libertação 
prolongada do perfume ao longo do tempo
- Com volume controlado de espuma e 
adequado também para tecidos delicados
- Otimizado para uso com produtos do 
sistema Oxipur

SOFT PLUS

AMACIADOR LÍQUIDO PERFUMADO
PARA LAVAGEM MANUAL E
 AUTOMÁTICA DA ROUPA
- Agradavelmente pefumado
- Facilita a passagem a ferro. Com volume 
controlado de espuma e adequado 
também para tecidos delicados
- Otimizado para uso com produtos 
do sistema Oxipur

OXIPUR POWDER

DETERGENTE PARA MÁQUINAS 
DE LAVAR
- Pó completo atomizado
- Ótimos resultados em roupa branca 
e de cor 
- SEM FOSFATOS



 

Os produtos Christeyns são certi�cados a nível ambiental por várias entidades internacionais: 

 

Todos os dias, milhões de pessoas necessitam de uniformes, lençóis, toalhas de mesa ou outros tecidos, lavados e 
entregues por pro�ssionais como você.  

Os detergentes de lavandaria da Christeyns, cumprem com todos os requisitos legais e ambientais, padrões de 
qualidade e produtividade, inovações têxteis, higiene, saúde e regulamentos de segurança. Estamos conscientes, dos 
muitos desa�os que enfrentam os pro�ssionais de lavandaria. Com 70 anos de experiência, a Christeyns oferece as 
soluções de cuidados têxteis, mais e�cazes e inovadoras. 

 

 

 

Não podemos esquecer que os custos de lavagem de roupa, não são apenas o detergente, a água e a energia 
despendida. Tão importante como estes, são os custos com a substituição da roupa. Por isso os nossos detergentes 
protegem as �bras, prolongando a vida dos tecidos, enquanto outros aparentemente mais baratos, reduzem a vida 
útil da roupa, aumentando os custos com a sua reposição. 

PRODUTOS CHRISTEYNS PARA LAVAGEM DE ROUPA 

 

 

 

 

   

 

 

 

DUAL ULTRA Detergente de lavagem 
para tecidos brancos e de cor. Pode 
ser utilizado em todos os processos 
e equipamentos de lavagem, com 
todo o tipo de águas. 

 

Dual 100OB, líquido de lavagem de 
roupa industrial para roupa de hotelaria 
e vestuário de trabalho, algodão e 
poliéster algodão, pode ser utilizado em 
todos os processos e equipamentos de 
lavagem e a todos os níveis de dureza 
de águas. 

Não podemos esquecer que os custos de lavagem de roupa, não são apenas o detergente, a água e 
a energia despendida. Tão importante como estes, são os custos com a substituição da roupa. 
Por isso os nossos detergentes protegem as fibras, prolongando a vida dos tecidos, enquanto outros 
aparentemente mais baratos, reduzem a vida útil da roupa, aumentando os custos com a sua 
reposição.

Todos os dias, milhões de pessoas necessitam de uniformes, lençóis, toalhas de mesa ou outros tecidos, 
lavados e entregues por profissionais como você.
Os detergentes de lavandaria da Christeyns, cumprem com todos os requisitos legais e ambientais, 
padrões de qualidade e produtividade, inovações têxteis, higiene, saúde e regulamentos de segurança. 
Estamos conscientes, dos muitos desafios que enfrentam os profissionais de lavandaria. Com 70 anos 
de experiência, a Christeyns oferece as soluções de cuidados têxteis, mais eficazes e inovadoras.

Os produtos Christeyns são certificados a nível ambiental por várias entidades internacionais:

DUAL ULTRA 

Detergente de lavagem para tecidos 
brancos e de cor. 
Pode ser utilizado em todos os processos 
e equipamentos de lavagem, com todo 
o tipo de águas.

DUAL 100OB

Líquido de lavagem de roupa industrial 
para roupa de hotelaria e vestuário de 
trabalho, algodão e poliéster algodão. 
Pode ser utilizado em todos os processos 
e equipamentos de lavagem e a todos os 
níveis de dureza de águas.
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Produtos CHRISTEYNS para lavagem de roupa



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTROS PRODUTOS DE LAVANDARIA CHRISTEYNS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWER PERFECT, produto 
reforçador, auxiliar para 
processamento de roupa muito 
suja. Intensi�ca a alcalinidade e 
tem um excelente desempenho 
na remoção de nódoas em 
geral. 

 
 

PERACID ASEPSIS, branqueador 
líquido universal (Branqueamento 
activo à base de ácido peracético) 
com propriedades higiénicas 
antibacterianas, antifúngicas e 
antivirais. Ideal para roupa de cor. 

LUNOSEPT HYPO, Branqueador 
líquido clorado, para utilizar 
como aditivo para remoção de 
nódoas difíceis branqueáveis, e 
adequado para roupa branca de 
algodão e poliéster-algodão. 

 

BISOFT PERLA Amaciador de 
roupa de mesa, roupa de quarto e 
vestuário, na qual seja requerido 
um perfume duradouro. 
Adequado para roupa de algodão 
e poliéster-algodão, pode ser 
utilizado em águas macias ou 
ligeiramente duras. 

 

SOFT POOWER COOL Amaciador 
de roupa de quarto e vestuário, 
na qual seja requerido um 
perfume duradouro. Adequado 
para algodão e poliéster-
algodão, pode ser utilizado em 
águas macias ou ligeiramente 
duras.   

Bisoft Classic Produto para amaciar 
a roupa de mesa, roupa de quarto 
e vestuário, algodão e poliéster-
algodão. Pode ser utilizado em 
águas macias ou ligeiramente 
duras. Excelente amaciamento, 
inclusive em tempos de ciclo 
curtos. 

  

 

Sultraspot Kit, Sistema de remoção de nódoas de proteínas, 
metais, minerais, tintas, vegetais, etc. 

Abrange todo o leque de nódoas, utilizando 
individualmente cada tipo de tira nódoas ou conjugando os 
vários tipos incluídos no kit. 

STAIN WASH OXY é um tira-
nódoas e�caz contra nódoas 
oxidáveis (vinho, frutas, sumo de 
fruta, café,  chá, etc.), pode 
utilizado contra nódoas oxidáveis, 
que actua em profundidade nas 
�bras, removendo as nódoas mais 
difíceis. 

STAIN WASH POWER é e�caz contra 
nódoas gordurosas (óleos vegetais, 
óleos animais, óleos minerais, 
maquilhagem) e nódoas enzimáticas 
(chocolate, ovo, leite, sangue) em 
todos os tipos de tecidos. STAIN WASH 
POWER, é um desengordurante forte 
que actua em profundidade nas �bras, 
removendo as nódoas mais difíceis. 

STAIN WASH OXY 

Tira- nódoas 
Eficaz contra nódoas oxidáveis (vinho, 
frutas, sumo de fruta, café, chá, etc.), 
pode utilizado contra nódoas oxidáveis, 
que actua em profundidade nas fibras, 
removendo as nódoas mais difíceis.

STAIN WASH POWER 

Desengordurante forte que actua em 
profundidade nas fibras, removendo 
as nódoas mais difíceis.
Eficaz contra nódoas gordurosas (óleos 
vegetais, óleos animais, óleos minerais, 
maquilhagem) e nódoas enzimáticas 
(chocolate, ovo, leite, sangue) em todos 
os tipos de tecidos. 

Outros Produtos de Lavandaria CHRISTEYNS

SULTRASPOT KIT

Sistema de remoção de nódoas de proteínas, metais, minerais, 
tintas, vegetais, etc.
Abrange todo o leque de nódoas, utilizando individualmente cada 
tipo de tira nódoas ou conjugando os vários tipos incluídos no kit.
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POWER PERFECT

Produto reforçador, auxiliar para 
processamento de roupa muito suja. 
Intensifica a alcalinidade e tem um 
excelente desempenho na remoção de 
nódoas em geral.

PERACID ASEPSIS

Branqueador líquido universal 
(Branqueamento activo à base de 
ácido peracético) 
Propriedades higiénicas antibacterianas, 
antifúngicas e antivirais. Ideal para roupa 
de cor.

LUNOSEPT HYPO

Branqueador líquido clorado
Utilizar como aditivo para remoção de 
nódoas difíceis branqueáveis, 
e adequado para roupa branca de 
algodão e poliéster-algodão.

BISOFT PERLA
 
Amaciador de roupa de mesa, roupa 
de quarto e vestuário, na qual seja 
requerido um perfume duradouro. 
Adequado para roupa de algodão e 
poliéster-algodão, pode ser utilizado em 
águas macias ou ligeiramente duras.

SOFT POOWER COOL

Amaciador de roupa de quarto 
e vestuário, na qual seja requerido 
um perfume duradouro. 
Adequado para algodão e poliéster- 
algodão, pode ser utilizado em águas 
macias ou ligeiramente duras.

BISOFT CLASSIC
 
Produto para amaciar a roupa de 
mesa, roupa de quarto e vestuário, 
algodão e poliéster- algodão. 
Pode ser utilizado em águas macias ou 
ligeiramente duras. Excelente amaciamento, 
inclusive em tempos de ciclo curtos.



Contacte-nos

info@orbivendas.pt 
(+351) 219 896 300

Zona Industrial Frielas, 
Rua Cidade de Évora, 9A, 

2660-022 FRIELAS Portugal 

www.orbivendas.pt 


