
PROFESSIONAL HYGIENE

CUBOX
para lavar louça

GAMA DE PRODUTOS ECOLABEL

SISTEMA DE BAG-IN-BOX FÁCIL & SEGURO 

ALTAMENTE EFICIENTE E  
ECONOMIZADOR DE ESPAÇO

AMIGO DO AMBIENTE



O CUBOX é o sistema de embalagem bag-
in-box da Christeyns, projetado para tornar 
a lavagem de louça eficiente e fácil. Este 
sistema compacto, de poupança de espaço, 
também reduz significativamente os resíduos 
de embalagens. Uma mais valia em todas as 
cozinhas industriais. 

SISTEMA CUBOX

O CUBOX não é um sistema de bag-in-box vulgar. Ao contrário dos sacos em forma 
de almofada, vulgarmente encontrados no mercado, o saco interno CUBOX é em 
forma de cubo, permitindo um ótimo enchimento dos nossos químicos líquidos. 

De forma evitar a caixa no chão, é combinada com uma plataforma de aço inoxidável 
que pode ser montada na parede. 
O saco também pode ser usado sem a caixa exterior, numa plataforma em aço 
inoxidável. 
O sistema tem um alarme de baixo nível (opcional) e vem com um conector CPC 
reutilizável.

CUBOX



FÁCIL E SEGURO DE USAR

As nossas embalagens 10L CUBOX são fáceis de 
transportar, de instalar e de substituir. O alarme de 
baixo nível (opcional) avisa o utilizador quando a 
caixa precisa de ser substituída.

Em comparação com a embalagem convencional, 
o sistema CUBOX é mais simples de manusear, 
devido ao sistema de ligação é mais seguro e 
é mais ergonómico, porque os produtos são 
colocados na parede em vez de estarem no chão e 
têm pegas de transporte da caixa.

2. Retire o selo

3. Ligue o conector 

CPC ao Cubox. Pode 

começar a dosagem. 

1. Abra o Cubox 

e coloque-o na 

prateleira.

1

2

3

ALTAMENTE EFICIENTE

Graças à forma cúbica do saco interno, este está 
sempre perfeitamente posicionado para uma ótima 
descarga do produto. 

Combinado com a plataforma inclinada, >99% 
do produto pode ser dispensado, permitindo a 
máxima eficiência de custos! 

O sistema CUBOX permite reduções de >80% no 

volume de resíduos plásticos em comparação com as 

embalagens convencionais de 10L. 

Após a utilização, tanto a caixa de cartão como o saco 

de plástico podem ser facilmente reciclados.

AMIGO DO AMBIENTE

O conector CPC pode ser reutilizada.

Redução de 
volume de 
resíduos de 

plástico 

de 80%

ECONOMIA DE ESPAÇO

Graças às caixas quadradas que empilham 
facilmente, o espaço de armazenamento pode ser 
usado de forma muito mais eficiente. 

Além disso, não há necessidade de armazenar 
recipientes vazios, a embalagem vazia dificilmente 
ocupa qualquer espaço e pode ser reciclada.



Formulado para evitar depósitos de calcário na máquina de lavar loiça e na 
louça. 
Faz brilhar toda a sua louça sem deixar vestígios e permite uma secagem 
rápida otimizada em combinação com GREEN’R RINSE +C

DETERGENTE ALCALINO ALTAMENTE CONCENTRADO PARA 
UTILIZAÇÃO EM TODOS OS TIPOS DE ÁGUA

SECANTE ÁCIDO PARA UTILIZAÇÃO EM TODOS  
OS TIPOS DE ÁGUA

GREEN’R AUTODISH +C

GREEN’R RINSE +C

Combinado com GREEN’R AUTODISH +C, GREEN’R RINSE+C preserva o 
brilho da louça, ao mesmo tempo que elimina as manchas nos copos.

 10 L CUBOX

 10 L Cubox

PRODUTOS ALTAMENTE CONCENTRADOS

+
CONSELHOS DE 

COMBINAÇÃO 

DE PRODUTOS

ultra concentrado
=

Água macia

Água muito dura

Água dura

Água média dura

SISTEMAS DE DOSEAMENTO PARA MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA AUTOMÁTICAS

GAMA DE PRODUTOS ECOLABEL

BOMBA TRIPLA 
DE LAVAGEM DE 

LOUÇA

BOMBA DUPLA 
DE LAVAGEM DE 

LOUÇA

BOMBA SIMPLES 
DE LAVAGEM DE 

LOUÇA
SISTEMA DE DOSAGEM DIGITAL SISTEMA DE DOSAGEM DIGITAL SISTEMA DE DOSEAMENTO  

COM BOMBA PERISTÁLTICA 

• Até 3 bombas de dosagem
• Adequado para todas as 

máquinas de lavar louça
• Adequado para a dosagem 

de detergente e de secante

• 2 bombas
• Para máquinas de lavagem 

de utensílios de tanque 
únicas apenas com 1 
válvula

• Adequado para a dosagem 
de detergente e de secante

• Velocidade ajustável

• Sistema de dosagem 
analógica com bombas 
únicas

• Adequado para a 
dosagem de detergente 
e de secante

• Velocidade ajustável



GAMA DE PRODUTOS ECOLABEL

ECOLABELLED PRODUCT RANGE

Limpa e desengordura muito eficazmente até mesmo 
em sujidades mais difíceis em baixas concentrações. 
Adequado para todas as durezas de água

DETERGENTE ALCALINO PARA LAVAGEM DE 
LOUÇA PARA ÁGUA MUITO DURA

SECANTE ÁCIDO PARA ÁGUA MUITO DURA

GREEN’R AUTODISH H ULTRA 

GREEN’R RINSE HC

Especialmente adequado para enxaguar louça em máquinas 
profissionais, máquinas de lavar louça de tipo doméstico e 
máquinas de lavagem de copos. 
Remove os resíduos de detergente e promove uma rápida 
secagem dos utensílios de loiça sem deixar vestígios e 
restaura o brilho. Formulado para obter uma ação anti 
espuma.

EU Ecolabel:
BE/038/001

Limpa e desengordura muito eficazmente até mesmo as 
sujidades mais difíceis em baixas concentrações. 
Promove a remoção de manchas difíceis.

DETERGENTE ALCALINO PARA LAVAGEM DE LOUÇA 
PARA ÁGUA MACIA A MÉDIA DURA

SECANTE ÁCIDO PARA ÁGUA MACIA A MÉDIA DURA

GREEN’R AUTODISH S 

GREEN’R RINSE GC

Especialmente adequado para enxaguar louça em máquinas 
profissionais, máquinas de lavar louça de tipo doméstico e 
máquinas de lavagem de copos. 
Remove os resíduos de detergente e promove uma rápida 
secagem dos utensílios de loiça sem deixar vestígios, 
restaurando o brilho natural.
Formulado para obter uma ação anti espuma.

10L cubox 

10L cubox  

 10L Cubox

 10L cubox

ÁGUA (MUITO) DURA

ÁGUA MACIA A MÉDIA DURA

+
CONSELHOS DE 

COMBINAÇÃO 

DE PRODUTOS

+
CONSELHOS DE 

COMBINAÇÃO 

DE PRODUTOS

Água macia

Água muito dura

Água dura

Água média dura
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MAIS INFORMAÇÕES

Entre em contato com o representante local 
da Christeyns para ajudá-lo a encontrar uma 
solução que se adeque à sua situação pessoal.

WWW.CHRISTEYNS.COM

Estrada de Paço de Arcos, Zoom Business Park 
Edificio E, Escritório 1   2735 307 Cacém
T +351 21 427 63 90 
E info.portugal@christeyns.com
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