


FORTGRILL
Desincrustante de alta 
eficiência indicado 
para desincrustação.

UNI DT CLORADO
Detergente alcalino 
clorado indicado para 
limpeza manual ou 
por imersão.

UNIDECAP
Decapante indicado para 
desincrustação de amido 
de pratos, talheres, 
copos, em geral.

UNITOP
Desengraxante e 
desengordurante para 
limpeza de gordura 
não carbonizadas.

UNIWASH C 310
Detergente para lavagem 
mecânica de louças, 
copos e talheres.

UNIDRY 350
Auxiliar de secagem e 
abrilhantador para 
lavagem mecânica de 
louças, talheres e copos.

Economia, qualidade e sustentabilidade
em uma linha completa de produtos e serviços.
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BONODORI LAVANDA
Detergente aroma 
lavanda indicado para 
limpeza em geral.

UNICLEAN
Detergente multiuso 
para limpeza geral.

UNIHEAVY
Detergente e 
desengraxante indicado 
para limpeza pesada de 
equipamentos e utensílios.

UNI ALCOHOL
Sanitizante e germicida 
de uso tópico para mãos.
Lavar as mãos antes 
de usar.

FORTLUMINI
Detergente para limpeza 
de peças, panelas, e 
utensílios de alumínio.

UNI AC 96
Detergente ácido para 
desincrustação de 
equipamentos com 
calcificação aparente.



UNI STONE
Detergente ácido 
para limpeza de pisos 
e pedras.

UNIREMOVE
Detergente alcalino 
clorado indicado para 
limpeza manual ou 
por imersão.

UNI A 64
desinfetante a base de 
quaternário de amônia.

UNIBAC
Sabonete líquido, bactericida 
de uso tópico. Indicado para 
assepsia das mãos de 
manipuladores de alimentos.

UNIFLOOR
Específico para limpeza 
de pisos com sujidade 
de óleo, graxa, gordura 
vegetal, mineral ou animal.

UNIVEG
Sanitizante para 
hortifrutículas.
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UNI POLIFLOOR
Detergente aroma 
lavanda indicado para 
limpeza em geral.

UNI DT 20
Detergente multiuso 
para limpeza geral.

UNICLOR
Detergente e 
desengraxante indicado 
para limpeza pesada de 
equipamentos e utensílios.

UNI AC 96
Detergente ácido para 
desincrustação de 
equipamentos com 
calcificação aparente.

Economia, qualidade e sustentabilidade
em uma linha completa de produtos e serviços.
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Somos uma empresa
especializada em

cozinhas profissionais
e lavadoras de louça,

e temos entre nossas
atividades o planejamento,
o fornecimento, e montagem

de equipamentos para
cozinhas industriais,

comerciais, de hotelaria,
escolas, industrias e hospitais.
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