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APRESENTAÇÃO
A Ciclo Verde possui um grande destaque no
setor

profissional

de

equipamentos

de

limpeza.
Criada em 1997, na Maia, o seu core business
é

a

comercialização,

assistência

técnica

o
de

aluguer

e

a

equipamentos

profissionais de limpeza. Obteve uma larga
experiência, ao longo dos seus 23 anos, para
aconselhar e servir da melhor forma o cliente
na escolha do seu equipamento profissional
de limpeza.
A gama é muito vasta, e irá existir sempre uma
opção adequada às necessidades do cliente e
para funcionamento em qualquer ambiente ou
área de operação.

MISSÃO
A Ciclo Verde assume como missão o
aconselhamento e a sugestão das melhores
soluções de equipamentos e acessórios
profissionais de limpeza para as mais
distintas áreas de negócio.

VISÃO
A visão da Ciclo Verde, é a de sermos os
melhores parceiros, os mais rigorosos e
fiáveis em todo o espetro dos nossos
serviços e nas soluções que concebemos.

VALORES
A Ciclo Verde assenta nos valores, como a
confiança, o rigor, o brio profissional e níveis
elevados de exigência, que funcionam como
elemento descritivo e orientador de toda a
cultura empresarial.
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Complementos:
Baterias e Carregadores
Acessórios

Serviços:
Assistência Técnica
Clínica de Estética
Aluguer ou Renting de Equipamentos

EQUIPAMENTOS
DE LIMPEZA E
DESINFEÇÃO

EUREKA
A Eureka possui uma gama completa de lavadoras e varredoras profissionais.
A Eureka é um dos fabricantes mais conhecidos de máquinas de limpeza de
pavimentos do mundo, devido à qualidade dos produtos que comercializa.

FIABILIDADE

FABRICO ITALIANO

ROBUSTEZ

PATENTES E INOVAÇÕES DAS LAVADORAS
ECOsystem®
O ECOsystem torna possível recuperar e
reutilizar a solução de limpeza. O custo e o
consumo de detergente, de água e de
mão-de-obra
caem
acentuadamente,
enquanto que a produtividade e o impacto
ambiental melhoram.

FlowMASTER®
Este sistema regula o fluxo de água de
modo proporcional à velocidade de
avanço da lavadora-aspiradora. Isso evita
desperdícios e prolonga a duração de
cada recarga de água.

Chrome®
A estrutura e os componentes de aço
inoxidável
garantem
resistência
à
ferrugem e à ação corrosiva de
detergentes agressivos e da humidade.

LI-ION Energy+®
As baterias de íon de lítio são as mais
eficientes e recarregam mais rapidamente.
Elas duram 5 vezes mais que as baterias
tradicionais
e
não
precisam
de
manutenção.

M - Mechanical®
As lavadoras-aspiradoras com a versão "M Mechanical" incorporam uma filosofia
“Electronic-Free”. O resultado são máquinas
cujos componentes são reduzidos ao
essencial, o que significa que são
extremamente fáceis de usar e de manter.

DoseMatic®
O sistema DOSEMATIC permite misturar a
água limpa e o detergente diretamente na
máquina, ajustando automaticamente a
concentração da solução de limpeza com
base na sujidade presente e no tipo de
pavimento.

Brush'O-Matic®
Mecanismo
para
fixar
ou
remover
automaticamente as escovas ou os discos.
Economiza tempo e oferece maior conforto
e segurança ao operador.

Linatex® / Primothane®
São as melhores borrachas de rodo do
mercado, uma vez que são duradouras e
fornecem
resultados
de
secagem
incomparáveis em qualquer superfície.

LAVADORAS
Disponível numa ampla gama com várias versões para satisfazer todos os tipos de
necessidade de limpeza.
As máquinas de limpeza de pavimentos da Eureka são eficazes, confiáveis, seguras
e fáceis de utilizar.
Projetado com o conforto do operador em mente, elas combinam os mais altos
padrões de qualidade para proporcionar excelentes resultados de limpeza, com o
maior respeito pelo meio ambiente.

Condutor Apeado

E36

E46

E50

E51

E55

E61

E71

E81

LAVADORAS
Escadas Rolantes

EC51

EC52

Condutor Sentado

E65 | E75 | E83

E85

E100

E110-D

E110-R

PATENTES E INOVAÇÕES DAS VARREDORAS
Eureka Multipocket Filter®
Todas as varredoras motorizadas da
Eureka usam filtros multipocket de
poliéster especial que são laváveis e
antiestáticos, além de consideravelmente
mais eficientes, duradouros e fáceis de
manter.

Total Steel®
As máquinas da nossa linha Total Steel®
são reforçadas para maior durabilidade ao
longo do tempo. Uma carcaça de aço
protege o corpo da máquina, enquanto
placas especiais de reforço cobrem o
bloco da escova lateral.

Ecovac®
O primeiro e único sistema patenteado
para varredoras manuais que possibilita
aspirar e reter as poeira com eficiência,
sem a necessidade de motores, baterias
ou cabos de alimentação. O sistema é
ativado quando a máquina avança. É
totalmente
mecânico,
extremamente
silencioso e respeita o meio ambiente.

BullSystem®
Esta tecnologia da Eureka oferece uma
máquina
com
varredura
direta
de
lançamento para a frente e uma posição de
direção dianteira. Isso garante desempenho
máximo na recolha de detritos e
manuseamento
máximo
durante
a
operação.

Multi-Bristle ® Brushes
Os pincéis Eureka são únicos, com fileiras de
cerdas misturadas e dispostas num padrão
de chevron, para recolher detritos de todos
os pesos, incluindo até a poeira mais fina,
numa única passagem.

Eureka Quick-Change System®
Sistema para fixação / remoção rápida de
escovas. Permite inspecionar ou substituir
escovas sem o uso de ferramentas.

VARREDORAS
A gama de varredoras de pavimentos da Eureka inclui modelos e versões para áreas
de qualquer dimensão, até mais de 30.000 m2.
Oferecemos máquinas de condutor apeado e de condutor sentado, adequadas para
todos os tipos de ambientes e aplicações, equipadas com aspiradores potentes,
filtros industriais em tecido, escovas especiais projetadas pela Eureka e depósitos de
detritos de alta capacidade fáceis de esvaziar.

Condutor Apeado

PICOBELLO 101

PICOBELLO 151

KOBRA

RIDER 1201

XTREMA

Condutor Sentado

TIGRA

MAGNUM

BULL 200

I-RANGE
A i-team Portugal comercializa equipamentos de limpeza profissional inovadores
que vão de encontro às carências do mercado, assegurando sempre a qualidade de
excelência.
Revolucionam o setor de maquinaria existente, oferecendo soluções mais ágeis, com
resultados mais eficientes, de simples utilização e máximo conforto para o
profissional, trazendo assim maior produtividade e rentabilidade. Preocupam-se
com a responsabilidade social e ambiental tornando-o visível no desenvolvimento de
todas as atividades da empresa.

REVOLUCIONÁRIO

SUSTENTÁVEL
0% DESPERDÍCIO

FÁCIL ARRUMAÇÃO

AUTO-LAVADORAS
O primeiro com este design, o i-mop resolve os problemas de limpeza de
pavimentos existentes, ao combinar a flexibilidade de uma mop com a potência e a
velocidade das lavadoras aspiradoras industriais. O i-mop permite limpar qualquer
superfície, com liberdade de movimento e grande facilidade de utilização.

imop Lite

I-MOP XL

I-MOP XXL

CÁPSULAS CONCENTRADAS DE LIMPEZA
O i-dose é um sistema inovador de cápsulas de detergente concentradas, para
serem usadas no i-mop. Este sistema é muito simples de utilizar, uma vez que basta
rebentar cápsula e o detergente dissolve-se na água do depósito do i-mop.
Estes detergentes são eco-friendly e previnem o desperdício de recursos, de tempo,
de esforço e de dinheiro.

E52

E33

E73

Detergente diário
para pavimentos

Detergente sanitário
para pavimentos

Detergente
desengordurante
para pavimentos

ASPIRADORES
Gama de aspiradores modernos, robustos e com elevada performance. Os i-vac
possuem mobilidade, design e potência comprovados. Versões a cabo ou a bateria.

I-VAC 5

I-VAC 6

I-VAC 30UR

I-VAC 9B

I-VAC 4B MOVE

Aspirador vertical

Aspirador de costas

ROTATIVAS
Os i-scrub são rotativas que permitem remover detritos, pós, óleos, graxas, marcas
nos pavimentos ou qualquer outro tipo de sujidade. Permitem limpar com eficiência
até os locais de mais difícil acesso. Versões a cabo ou a bateria.

I-SCRUB 21B

I-SCRUB 30EM/PROB

CARRINHOS DE LIMPEZA
Os i-land são centrais de limpeza práticas e eficientes. Transporte consigo tudo o
que necessita para limpar diferentes áreas num só carro. Pode arrumar o i-mop,
depósitos extra, carregador de baterias i-mop, microfibra e muito mais neste carrinho
flexível e resistente.

I-LAND S

I-LAND XL

I-LAND L

I-LAND XXL

LIMPEZA ESPECÍFICA

I-GUM
Equipamento de
remoção de pastilhas
elásticas, atua em 6
segundos.

I-WASH
Cabos leves para a
limpeza profissional
de janelas.
I-SUIT
Mochila ergonómica, com
lança, que simplica e
aumenta a produtividade
da limpeza de janelas.

I-MATT
Tapete de longa
duração que atua como
sistema de segurança
para pavimentos.

EQUIPAMENTOS DE DESINFEÇÃO

I-COVER 1.0

I-FOGGER

Nebulizador avançado para uma
desinfeção rápida, eficiente e completa.

Nebulizador simples e prático, para
desinfetar grandes espaços rapidamente.

I-AIR

I-SPRAYWASH

Purificador de ar de alta capacidade
que melhora a qualidade do ar.

Sistema de limpeza de espuma
eficiente e ecológico.

LAVADORA CONDUTOR SENTADO
O i-drive é uma lavadora de condutor sentado, com um imop Lite integrado na
parte traseira. Assim, torna-se o equipamento ideal para limpar tanto espaços de
grandes dimensões, como pequenos espaços de difícil acesso.

I-DRIVE

VICTORY INNOVATIONS
Os Pulverizadores Eletrostáticos a bateria da Victory Innovations estão se a tornar
o novo padrão no controlo de infeções. A Victory dedica-se a fornecer as
ferramentas que tornam os hospitais, escolas e comunidades mais seguros.

ECONOMIZA
TEMPO

ECONOMIZA
DINHEIRO

FORNECE MELHOR
COBERTURA

PULVERIZADORES ELETROSTÁTICOS A BATERIA
Sistema pioneiro e patenteado de pulverização eletrostática.
Ideal para desinfeção, higienização, remoção de odores, descontaminação,
pesticidas / fertilizantes, etc.
Devido a sua carga eletrostática, adere mesmo nas superfícies com maior dificuldade
de acesso.
Possui Certificação CE.

PULVERIZADOR
ELETROSTÁTICO
MANUAL

PULVERIZADOR
ELETROSTÁTICO DE
COSTAS

TERSANO
A Tersano Inc. é uma empresa privada de inovação com sede em Windsor, Ontário,
com escritórios e centros de distribuição em todo o Canadá, EUA, América Latina,
APAC e EMEA.
Desenvolvem e fabricam dispositivos que produzem Ozono Aquoso Estabilizado
(SAO) patenteado para uso pessoal e profissional.

DESINFEÇÃO
EFICIENTE

NÃO UTILIZA
QUÍMICOS

ECO-FRIENDLY

OZONO AQUOSO ESTABILIZADO
Elimina vírus e bactérias, germes, odores, manchas, mofo e bolor.
Seguro e eficaz, sem toxinas, substâncias cancerígenas ou resíduos químicos.
Limpa e desinfeta qualquer superfície.
Possui inúmeros estudos e certificações.

SAO DISPENSER

iClean Mini

Dispensador que produz Ozono
Aquoso Estabilizado, um
poderoso desinfetante.

Pulverizador manual leve e prático que
produz Ozono Aquoso Estabilizado, um
poderoso desinfetante.

SOFTBANK ROBOTICS & AVALON STERITECH
A SoftBank Robotics está a liderar a evolução cobótica, um movimento inovador de
limpeza mais inteligente, em parceria com a Avalon SteriTech
O primeiro do seu tipo, o Whiz é um produto inovador para uma indústria de limpeza
voltada para o futuro.

FÁCIL DE USAR

TECNOLOGIA
INTELIGENTE

EFICIENCIALIZA
O TEMPO

WHIZ
O Whiz é uma varredora aspiradora cobótica que trabalha com as equipas de
limpeza.
O Whiz realiza a aspiração, para que os funcionários de limpeza tenham mais tempo
para tarefas vitais de limpeza.

WHIZ

SOFTBANK ROBOTICS & AVALON STERITECH

GAMBIT

O Gambit é a solução revolucionária para desinfeção e proteção das ameaças
invisíveis.
O Gambit desinfeta todas as áreas interiores de forma rápida, simples e eficaz, sem
recurso a tarefas dos operadores de limpeza.

GAMBIT

SMIXIN
A Smixin comercializa sistemas de lavagem das mãos preparados para o futuro:
sustentáveis e higiénicos. As soluções exclusivas de lavagem das mãos oferecem os
mais altos padrões de saneamento com uso limitado de recursos.

SUSTENTÁVEL

INTELIGENTE

HIGIÉNICO

SISTEMA DE LAVAGEM DAS MÃOS
Sistemas de lavagem das mãos inteligentes e ecológicos, que permitem
economizar cerca de 90% de água, 60% de sabonete e 60% de papel.
Estes sistemas são higiénicos por design, permitem monitorização remota e
apresentam um rápido retorno do investimento.
Graças aos seus sensores, evita qualquer toque ou contacto com o equipamento e
devido à conectividade permite um acompanhamento e gestão constantes.

COMFORT

COMPACT

COMBI

Dispensador de água

Dispensador 2 em 1 de água e
sabão

Dispensador 3 em 1 de água,
sabão e papel. Possui um painel
interativo e um caixote do lixo

IPC SOTECO
A IPC Soteco é líder mundial na produção de aspiradores de poeiras e de poeiras e
líquidos. Graças aos seus departamentos modernos e às linhas de montagem com
tecnologia de ponta, a Soteco fabrica todos os componentes para os aspiradores de
acordo com os melhores padrões internacionais.
Possui uma gama completa com todos os tipos de aspiradores, desde aspiradores
de poeiras, de pós e líquidos, de injeção e extração, profissionais, industriais e muito
mais.

GAMA PODEROSA

ADAPTÁVEL ÀS
NECESSIDADES

SOLUÇÕES
EFICIENTES

ASPIRADORES DE POEIRAS

FOX

LP 1/16 ECO B

YP 1/6 ECO B

LP 1/12 ECO B

LP 1/12 ECO A

LP 1/16 LUXE

ASPIRADORES DE PÓS & LÍQUIDOS

GP 1/16 W&D
GS 1/18 W&D

GP 2/62 W&D
GS 2/62 W&D

GP 1/27 W&D
GS 1/33 W&D

GP 3/62 W&D
GS 3/62 W&D

GP 1/35 W&D
GS 1/41 W&D

GP 3/72 W&D
GS 3/78 W&D

ASPIRADORES DE PÓS & LÍQUIDOS

YP 1/20 W&D
YS 1/20 W&D

YP 1/27 W&D
YS 1/27 W&D

GC 1/35 W&D

GC 2/90 W&D

YP 2/62 W&D
YS 2/62 W&D

GC 3/107 W&D

MÁQUINAS DE INJEÇÃO / EXTRAÇÃO

GP 1/27 EXT

GS 1/33 EXT

GS 2/62 EXT

EXTRATORES DE POEIRAS

NRG 1/30 CLEAN

GS 1/33 M TC | GS 1/33 M PN

GS 2/62 M TC PN

ASPIRADORES ESPECIAIS

GP 1/27 HEPA ISO5
GS 1/33 HEPA ISO5
Salas higienizadas

GS 2/62 H
GS 2/62 H TC PN
Alta filtração

GS 1/41 OVEN
Fornos

GS 1/33 H
GS 1/33 H TC
Alta filtração

GS 2/62 ASH
Fornos

GC 2/90 SUB
Inundações

ASPIRADORES INDUSTRIAIS

PLANET 200

PLANET 300

PLANET 22S ATEX

SKY VAC - ASPIRAÇÃO EM ALTURA

SKYVAC INTERNAL

SKYVAC COMERCIAL

SKYVAC INDUSTRIAL

OUTROS ASPIRADORES

PONY
Injeção & extração

WET
Com filtro de água

MÁQUINAS DE VAPOR

SG 30

SPRINTUS
A Sprintus, responde aos requisitos que o mercado exige, de um fabricante de
máquinas de limpeza de alta qualidade e durabilidade. Estão atentos à mais alta
qualidade e durabilidade.

ROBUSTAS E
EFICIENTES

FABRICO
ALEMÃO

GRANDE
RESISTÊNCIA

ASPIRADORES DE ALTA QUALIDADE

ARES

ERA PRO

FLOORY

ERA TEC

ASPIRADORES DE MOCHILA

BOOSTIX

MAXIMUS PT

ERA EVO

VARREDORA A BATERIA

MEDUSA

ASPIRADORES DE PÓ E ÁGUA

ARTOS

N77/ 3E

WATERKING

N80/ 2K

WATERKING XL

KETOS 56/2E

N55 /2E

KETOS 81/2K

ROTATIVAS

EM 17 EVO

HERCULES

EEM 13R

ZEUS

TITAN

KETEK
A Ketek produz uma ampla gama de aspiradores de pó aplicando soluções
tecnológicas e inovadoras que permitem atingir altos padrões de higiene de uma
forma sustentável.

QUALIDADE

FABRICO ITALIANO

GRANDE RESISTÊNCIA

ASPIRADORES DE POEIRAS

KV15PD

KV15PET

KV30PTEMOT

ASPIRADORES DE PÓS & LÍQUIDOS

KV14P

KV19P

KV692PM

KV20P

KV693PM

KV30P

KV20PF

ASPIRADORES DE FORNOS

KV30IBK

KV 50IBK

ASPIRADORES DE ÓLEOS

KV702IV

KV703IV

KV72IBK

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS
A Ciclo Verde apresenta um vasto catálogo de acessórios para complementar os
equipamentos que disponibiliza.

OFERTA VARIADA

EQUIPAMENTOS
DE CONFIANÇA

QUALIDADE

BATERIAS E CARREGADORES

BATERIAS

CARREGADORES

Baterias monobloco de tração - Placa Tubular de ácido
Baterias monobloco - Gel
Baterias de tração - Ácido - Cofres e elementos cintados

ACESSÓRIOS DE BATERIAS

FICHA SBE / SAE
160 - SBX / SA 176

FICHA SBE 80

FICHA SB / S 350

CABLAGEM

EXTREMIDADE
FILTRO

MEDIDOR DE
NÍVEL BATERIA

HIDRÓMETRO

FICHA SB / S 175

PEGA DE NYLON CABO DE BATERIA

BORNE PESADO
MEDIDOR DE
UNIVERSAL
NÍVEL DE BATERIA

CARREGADOR
FICHA EURO V /F KIT TRANSFORMAALTA FREQUÊNCIA
FT80
ÇÃO UNIVERSAL

PLACA
ELETRÓNICA

ADAPTADOR
BATERIA

FUSÍVEL

OUTROS ACESSÓRIOS

FILTROS

SACOS

BORRACHAS

ESCOVAS

DISCOS

MOTORES DE
ASPIRAÇÃO

SERVIÇOS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A Ciclo Verde garante um serviço especializado de assistência técnica para todo o
país. Com uma equipa completa garante ao cliente um serviço otimizado para
qualquer situação, equipamento e ambiente.
Possui serviço de formação e acompanhamento.

CLÍNICA DE ESTÉTICA
Damos vida nova ao seu equipamento! Serviço inovador e único no mercado, que
restaura e recondiciona equipamentos em estado avançado de utilização. Esta é uma
operação realizada com a máxima atenção ao detalhe. Todos os equipamentos terão
uma imagem renovada aliada a uma perfomance recuperada.

ANTES

DEPOIS

ALUGUER OU RENTING DE EQUIPAMENTOS
Aluguer: Equipamentos de aluguer de curta, média e longa duração. Para qualquer
espaço e com todos os acessórios para um ótimo trabalho de limpeza!
Renting: Contratos entre 12 a 48 meses. Possibilidade de renovação da sua frota de
equipamentos. Menores riscos com operação e manutenção.

Rua 1º de Maio, 243, Milheirós 4475-301 Maia Portugal
22 960 14 67
www.cicloverde.pt
geral@cicloverde.pt
www.facebook.com/cicloverdept
www.linkedin.com/company/cicloverdelda
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