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QUEM SOMOS 

 

A JMCS está presente no mercado com uma vasta gama de produtos e equipamentos capaz de responder às necessi-

dades dos seus Clientes, com a qualidade reconhecida pelos resultados dos testes mais exigentes. Inclui produtos 

dedicados à comunidade, lavandarias, hotelaria e restauração, indústrias e espaços comerciais, destinados à higiene, 

desinfecção e limpeza de diferentes superfícies, equipamentos e outros artigos para combater a sujidade e odores. 

O nosso lema é trabalhar ao serviço do Cliente mas também do Ambiente. Os nossos produtos são  pensados e 

concebidos com o objectivo de dar uma resposta eficaz a cada pedido, superar expectativas, mesmo as mais desafia-

doras, procurando inovar com qualidade, mas sempre em harmonia com a natureza. 

Esta filosofia que constitui a nossa missão, é confirmada pelo reconhecimento dos nossos parceiros ao longo dos 

anos e pela certificação do nosso Sistema de Gestão da Qualidade. 

A JMCS quer oferecer acima de tudo a qualidade e a segurança dos seus produtos, mas oferecer também o que a 

distingue no panorama dos parceiros industriais, no sector de detergência profissional: uma série de serviços a partir 

de uma única empresa. 

 

 

QUALIDADE CERTIFICADA 

A JMCS é certificada segundo a norma de qualidade ISO 9001:2015. 

Esta certificação confirma apenas a nossa constante procura de elevados níveis de 

qualidade que podemos definir por “desejar melhorar o que já está bem”, visando  

sempre a maior satisfação dos nossos Clientes. 

 



3 

 

CONSULTORIA TÉCNICA 

A empresa coloca à disposição dos seu Clientes a sua 

experiência, e a da Allegrini, adquirida ao longo dos anos 

no desenvolvimento de novos produtos ou matérias pri-

mas, mas sobretudo na procura de soluções produtivas e 

equipamentos mais eficientes. 

FORMAÇÃO 

A JMCS, em colaboração com a Allegrini, proporciona cursos 

de  formação aos seus Clientes, essenciais para tirar o maior 

partido da potencialidade de sua gama de produtos e para esti-

mular a sua correcta e eficiente utilização. 

As sessões de formação abrangem demonstrações específicas 

de produtos, técnicas de utilização e regulação de equipamen-

tos de dosagem, entre outros. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

A gestão do ciclo do produto não termina com a venda e entre-

ga ao Cliente, mas continua com um serviço de assistência técni-

ca contínua, que se torna um valor acrescido na relação com a 

JMCS. Hoje, é essencial não só ter à disposição equipamentos 

eficazes mas também a sua assistência permanente e disponível 

sempre que necessário. 

OS NOSSOS SERVIÇOS 

OS NOSSOS PARCEIROS E MARCAS REPRESENTADAS 

Fundada em 1945 a Allegrini SPA é líder na produção de detergentes para 

higiene e limpeza profissional, estando hoje presente em 42 países, com a 

sua alargada gama de produtos fabricados sempre em conformidade com as 

normas e uma política ambiental adequada. 

A sua gama HORECA E INSTALAÇÕES oferece soluções para a limpeza 

profissional no âmbito da restauração, catering, hotelaria, ginásios, escolas, 

lares, estruturas sanitárias, numa óptica de prevenção da saúde pública.  

Com um moderno polo de Investigação e Desenvolvimento, e uma equipa 

de investigadores especializados, constantemente empenhados na definição 

de fórmulas com levados desempenhos, respeitando a ética ambiental, valor 

empresarial que sempre distinguiu a marca Allegrini. 
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1 LAV 
 

Produto fortemente alcalino para utilizar exclusivamente em máquinas com sistema de dosagem 

automática em conjunto com o produto 2 LAV para lavagem mecânica de roupa em algodão, sintéti-

ca e mista. 

       Embalagem disponível: 20 kg 

2 LAV 
 

Detergente líquido concentrado para lavar à mão ou à máquina peças de roupa em lã e delicadas. 

Ideal para combinar com 1 LAV para lavar roupa em algodão, sintética e mista em máquinas de lavar 

com doseador automático. 

  

        Embalagem disponível: 20 kg 

JMCS CLEAN LAV 1 
 

Produto fortemente alcalino para utilizar exclusivamente em máquinas com sistema de dosagem au-

tomática em conjunto com o produto JMCS CLEAN LAV 2 para lavagem mecânica de roupa em algo-

dão, sintética e mista. 

 

        Embalagem disponível: 20 kg 

JMCS CLEAN LAV 2 
 

Detergente líquido concentrado para lavar à mão ou à máquina peças de roupa em lã e delicadas. 

Ideal para combinar com JMCS CLEAN LAV 1 para lavar roupa em algodão, sintética e mista em má-

quinas de lavar com doseador automático. 

  

        Embalagem disponível: 20 kg 

 

LAVANDARIA 
 

Produtos de  

Lavandaria 
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2 LAV EXTRA 
 

Detergente líquido enzimático concentrado, de elevado poder banhante e emulsionante para a 

lavagem profissional da roupa. Para utilizar exclusivamente com doseadores automáticos, em com-

binação com o produto 1 LAV SIL. Ideal para lavar roupa em algodão, algodão/poliester e tecidos 

técnicos reutilizáveis. 

        Embalagem disponível: 20 kg 

DETERSMAC 
 

Detergente líquido concentrado de alto poder emulsionante, dispersor e suspensivo da sujidade 

gordurosa. Ideal para remover esse tipo de sujidade de toalhas de mesa e roupas de trabalho. Con-

tém tensioactivos não iónicos e é um detergente de espuma controlada. Pode ser utilizado com 

qualquer tipo de doseador, mesmo a baixas temperaturas. Indispensável em presença de nódoas 

difíceis e resistentes, em combinação com o detergente potencia a alcalinidade do mesmo. 

  

        Embalagem disponível: 20 kg 

3 LAV 
 

Coadjuvante para lavagem de roupa à base de cloro activo inorgânico. 

 

 

       Embalagem disponível: 25 kg 

TEXAL LIQUIDO FRIZZ 
 

Detergente líquido para lavagem da roupa à mão ou na máquina Produto de elevado poder deter-

gente, de tripla acção elimina até as nódoas mais difíceis. É particularmente eficaz a baixas tempera-

turas, respeita as cores e as fibras delicadas. O produto pode ser utilizado para pré tratamento de 

sujidade em punhos,  colarinhos, etc.     

    Embalagens disponíveis: 4 x 5 kg / 20 kg 
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4 LAV / POPMUSK / POPFLOWER / POPFRESH (4 aromas) 
 

Amaciador microcapsulado, coadjuvante da lavagem da roupa. Devolve elasticidade e maciez às 

fibras. Facilita o engomar. Tem efeito antiestático. Insubstituível para as lãs e roupa delicada. É 

adaptado a qualquer tipo de tecido. Deixa a roupa com um agradável perfume. 

 

        Embalagem disponível: 20 kg 

ONDA BRANCA  
 

Detergente em pó, de espuma controlada, com agentes amaciadores e agradável perfume, para lava-

gem de roupa manual e mecânica.  Limpa a fundo qualquer tipo de fibra natural ou sintética, deixan-

do as peças macias e perfumadas. Desenvolve uma delicada acção amaciadora, remove manchas e 

branqueia eficazmente. 

            

 

     Embalagens disponíveis: 20 kg 

SOFTIL 
 

Amaciador para lavar roupa à mão ou na máquina. Devolve elasticidade e amacia as fibras. Facilita 

passar a ferro. Possui efeito anti estático. Insubstituível para lãs e roupa delicada, adapta-se a todo o 

tipo de tecidos. Deixa um agradável perfume a limpeza. 

 

        

Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

3 LAV OXI 
 

Branqueador oxigenado coadjuvante para lavagem de roupa. Fórmula ecológica isenta de cloro. 

Para utilizar durante a fase de lavagem em conjunto com o detergente normal. Elimina todas as 

manchas, branqueando e respeitando todas as fibras e cores. 

 

        Embalagem disponível: 20 kg 
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LAVANDARIA 
 

Lavandaria  

Concentrada 

O SISTEMA DE LAVANDARIA CONCENTRADA ALLEGRINI é um sistema eco-sustentável que leva a 

uma redução substancial de resíduos de plástico e uma consequente redução no transporte. 

As novas garrafas foram projetadas para garantir eficiência, segurança e praticidade, melhor gestão e sus-

tentabilidade no sector de lavandaria profissional. São leves - pesam apenas 5 / 6Kg em comparação com 

o clássico 20 / 25Kg,  

O sistema foi projectado para optimizar o espaço na lavandaria através da suportes especiais para o tan-

que, e reduzir as dimensões de armazenagem.  
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1 LAV CONCENTRATO 
 

DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO PARA LAVANDARIA PROFISSIONAL 

• Constância e fiabilidade das doses e resultados. 

• Melhor manuseio e ergonomia das garrafas. 

• Lavandaria mais limpa. 

       Embalagem disponível: 4 x 6 kg 

2 LAV CONCENTRATO 
 

DETERGENTE TENSIOACTIVO CONCENTRADO COM ENZIMA 

• Mantém sujidade emulsionada para que não seja re-depositada. 

• Melhor manuseio e ergonomia das garrafas. 

• Alto poder molhante .       

       Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

3 LAV CONCENTRATO 
 

BLOQUEADOR CLOROACTIVO CONCENTRADO 

• Ideal para branquear linho liso, toalhas de mesa, vestidos. 

• Funciona a baixas temperaturas. 

• Também exerce uma acção sanitizante.         

   

 

     Embalagem disponível: 4 x 6 kg 

3 LAV OXI CONCENTRATO 
 

COADJUVANTE CONCENTRADO À BASE DE PERÓXIDO DE OXIGÊNIO 

• Ideal para branqueamento mas ao mesmo tempo protege a cor das roupas. 

• Funciona mesmo em altas temperaturas. 

• Melhor manuseio e ergonomia das garrafas. 

        

Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

4 LAV CONCENTRATO 
AMACIADOR CONCENTRADO 

• Nova tecnologia com fragrância microencapsulado. 

• Fragrância fresca pura. 

• Melhor manuseio e ergonomia das garrafas. 

        

Embalagem disponível: 4 x 5 kg 
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LAVANDARIA 
 

Sistemas de Dosagem 

Sistemas inteligentes que combinam o desenvol-

vimento tecnológico em sistemas peristálticos, 

com a confiança garantida na dosagem de produ-

tos químicos em máquinas de lavandaria comer-

ciais e industriais. Inovação e design, permitem 

uma gestão eficaz de cada fórmula de dosagem e 

garantem desempenhos de elevada qualidade. 
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LAVANDARIA 
 

Equipamentos IMESA 

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA Série LM 
 

As máquinas de roupa super-centrífugadoras série IMESA LM são de gama alta e de máxima produtividade, 

sendo a resposta ideal às suas necessidades de lavagem. 

MODELO CAPACIDADE (1:10) AQUECIMENTO DISPONIVEL 
LM 8 8 kg  

Eléctrico 
Vapor Directo e Indirecto 

Eléctrico + Vapor 
Água Quente da rede 

LM 11 11 kg 
LM 14 14 kg 
LM 18 18 kg 
LM 23 23 kg 

MODELO CAPACIDADE (1:10) AQUECIMENTO DISPONIVEL 
LM 30 30 kg Eléctrico 

Vapor Directo e Indirecto 
Eléctrico + Vapor 

Água Quente da rede 

LM 40 40 kg 
LM 55 55 kg 
LM 70 70 kg 
LM 85 85 kg 

LM 14 – LM 18 – LM 23 estão equipadas com fecho motorizado. 

Painel de comando inclinado para evitar reflexos no monitor. 

Todos os modelos equipados com sistema de fecho motorizado. 

 

 

Sistema de painel táctil IM8 | Funcionalidade e Tecnologia 

• Programação fácil | utilização fácil e intuitiva 

• Um número infinito de soluções | criar, modificar, memorizar até 200 programas 

• Lista de favoritos | criar a própria lista de programas mais utilizados 

• Programas de média carga | com optimização automática de água e detergente 

• Programação expert | a melhor solução para cada exigência 

• Manutenção Simples | sistema de auto-controlo de funcionamento 

• Transferência de dados | ligação USB para transferência de dados 

• Painel LCD | óptima resolução com apresentação de imagens, textos e multimédia 

• Modificação de programas | mesmo durante a execução dos programas 
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MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA BARREIRA Série D2W 

 

 
Máquinas IMESA da série D2W de capacidade 30—55 kg 

 

• Duas portas separadas nos lados SUJO e LIMPO 

• IM11 - Touch screen de 7 "com capacidade - Lado SUJO 

• IM10 - Touch screen no lado LIMPO com display para status do 

ciclo de lavagem  

• Controle total dos ciclos de lavagem por wi-fi  

• Soluções de lavagem infinitas 

• Estrutura de aço inoxidável AISI 304 

• Portas de correr, práticas e pouco volumosas 

• Fechadura de porta motorizada  

• Controle eletrónico de abertura de porta para evitar erros de 

abertura e qualquer tipo de contaminação 

• Posicionamento automático do tambor para fácil abertura 

• Máxima ergonomia nas operações de carregamento da lavanda-

ria graças à base elevada na qual a máquina de lavar é montada 

• Ligações de água fria e quente 

• Fixação de segurança  

• Compatível com tanque de recuperação de água 

 



13 

 

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA Série ES 

 
As secadoras da série IMESA ES são a solução de secagem para todas as actividades industriais e de comu-

nidade onde a alta produtividade e os excelentes resultados são uma necessidade.  

 

 

 

 

Todas as secadoras IMESA são dotadas de série com: 

• Tambor de aço inoxidável AISI 304 

• Painéis pintados com epóxi 

• Touch screen com infinitos programas 

• Grande filtro fácil de limpar 

• Monitorização da humidade residual do processador 

• Função de arrefecimento automático 

• Controle do consumo de energia 

• Nível de ruído baixo, abaixo de 70dB (A) 

• Abertura da porta a 180 ° para fácil carregamento (também dis-

ponível com abertura esquerda) 

• Dispositivo de segurança que bloqueia quando a porta é aberta 

durante o ciclo de secagem 

 

MODELO CAPACIDADE 

ES 10 10 kg 

ES 14 14 kg 

ES 18 18 kg 

ES 23 23 kg 

ES 34 34 kg 

Sistema de painel táctil IM8  | Funcionalidade e Tecnologia 

• Infinidade de programas memorizáveis além dos 10 programas pré-definidos e modificáveis 

• Escolha fácil do programa 

• Imagens customizáveis 

• Possibilidade de se associar a cada programa um conjunto de dados ou ícones personalizados 

• Altura dos olhos, confortável e ergonómico 

• Visor de alta resolução 

• Módulo GSM para tele-assistência opcional 
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OUTROS EQUIPAMENTOS IMESA 

 

 
 Tábua de engomar PLine EASY TABLE 

 

• Tábua de engomar aquecida 

• Controle de pedal operado por sucção 

• Um dispositivo de aquecimento mantém a tábua de 

engomar perfeitamente seca 

• Ajustável em altura 

• Bandeja de roupas 

• Suporte para ferro separado (sem ferro) 

• Pode ser facilmente arrumada 

 

 

 

Tábua de engomar e aspiração 

 

• Superfície de engomar retangular 135X70 cm 

• Altura fixa da mesa em 90 cm 

• Superfície eletricamente aquecida 

• Temperatura ajustável da superfície 

• Bandeja de roupas ampla 

• Entrada de água automática 

 

 

 

 

Tábua de engomar com aspiração, insuflação e vapor 

• Adequado para limpeza a seco 

• Com ou sem caldeira embutida 

• Superfície de engomar 125x45x30 cm 

• Altura fixa da mesa em 95 cm 

• Superfície de engomar aquecida a vapor 

• Troca de aspiração / insuflação pneumática 

• Entrada de água automática 

• Bandeja de roupas ampla 
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OUTROS EQUIPAMENTOS IMESA (continuação) 

 

 

 
 Manequins de casacos universais 

 

• Manequim para passar roupas, casacos e saias 

• Altura padrão do castelo 130 cm 

• Unidade de ventilador embutida 

• Abastecimento automático de água 

• Três temporizadores: vapor - vapor / ar - ar 

• Com dois extensores de manga e dois alicates manuais 

 

 

 

 

Prensas de passar pneumática universal 

 

• Tamanho 120x36x22 cm 

• Tampo estofado e aquecido, que fecha com dois botões 

• Superfície inferior acolchoada, aquecida, de aspiração e 

vaporização 

• Dispositivo de proteção para as mãos no nível superior 

• Três reguladores de pressão frontais: velocidade de fe-

cho, força de pressão e aproximação 

 

 

 

Topper de engomar calças 

• Topper industrial de passar calças com unidade de ventilado in-

corporado 

• Para ligação a uma fonte central de vapor 

• Dreno não incluído 

• Três temporizadores: vapor - vapor / ar - ar 

• Grampos duplos - cruzar e dobrar 

• Travão pneumático 
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OUTROS EQUIPAMENTOS IMESA (continuação) 

 
 

 

Removedor de manchas a frio 

 

• Bancada de aspiração em aço inoxidável 

• Braço giratório com forma de malha de aspiração também de 

aço inoxidável 

• Duas pistolas de pulverização para produtos com depósitos 

• Pistola de secagem de ar 

 

 

 

Ferro a vapor profissional EASY IRON 

 

• Gerador de vapor com ferro profissional (1Kg) e 

mangueira de vapor de silicone 

• Capacidade da caldeira 1,5 lt 

• Vareta de medição do nível de água 

• Haste de suporte do cabo 

• Termóstatos duplos de segurança 

• Tampa protetora 

 

 

Calandra FI SERIES 

• Computador Touch Screen 

• Parâmetros de engomadoria modificáveis 

durante o ciclo com soluções de engomadaria infinitas 

• Sistema de arrefecimento para economizar 

energia 

• A ação linear permite que a pressão de engomar 

seja controlada e adaptada ao tipo de tecido 

• Barra de torção para garantir pressão uniforme de ao longo de todo o comprimento do rolo 

• Controle eletrónico de velocidade de engomar por inversor e pedais start and stop 

• Caixa de aquecimento em aço cromado 

• Posição da mesa de introdução ajustável e barra anti-pânico na frente da máquina 
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OUTROS EQUIPAMENTOS IMESA (continuação) 

 

 
Carros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embaladoras 
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ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DE LAVANDARIA 

 

 

 
O dimensionamento completo de uma lavandaria inclui uma organização adequada da sala e dos espaços 

pretendidos. 

 

É uma boa prática recomendada organizar roupa em dois espaços separados: 

 

• ÁREA SUJA (infected area) 

• ÁREA LIMPA (sterile area) 

 

Para garantir a correcta limpeza e higiene das roupas, e assim prevenir riscos de contaminação entre suja / 

infectada e roupas limpas / esterilizadas, esta recomendação deve sempre que possível ser levada em conta. 
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PRODUTOS COMPLEMENTARES  

E ACESSÓRIOS 
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HIGIENE PESSOAL 

 

PRIMAGEL PLUS 

 
 

Gel transparente desinfectante, dermatologicamente testado para imediata e eficaz higiene das mãos. Primagel Plus garante a 

desinfecção segura contra vírus e bactérias em segundos. Sua eficácia foi comprovada e certificada por laboratórios externos 

credenciados. 

 

Quando usado correctamente, o Primagel Plus realiza uma acção higienizante, bactericida, virucida, fungicida e tuberculocida. 

Em particular, foi testado em adenovírus, norovírus murinos, poliovírus e contra HIV e SARS-coronavírus. 

 

Como o novo coronavírus (SARS-CoV-2) pertence à mesma família que o SARS-coronavírus (SARS-CoV), a Allegrini recomen-

da o uso do Primagel Plus para reduzir o risco de contágio do vírus. 

 

O Primagel Plus tem uma formulação alinhada com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, pois contém etanol 

(álcool etílico) como ingrediente activo para a desinfecção das mãos. 

 

Actua de forma eficaz frente a Cândida Albicans, Bactérias e Virus, mesmo os mais resistentes. 

 

Seca rapidamente, deixa as mãos frescas e macias, sem nenhuma sensação oleosa e pegajosa.  

 

Em qualquer situação, bastam alguns segundos para desinfectar convenientemente as mãos.  

          

 

 Embalagens disponíveis: 50 ml  /  500  ml / 4 x 5 kg 
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AMBIENTADORES 
 

Linha EMOZIONI  

EMOZIONI ITALIANE é a linha de fragâncias de ambientadores da ALLEGRINI, inspirada nas mais icóni-

cas cidades italianas. Elaborada com os mais finos e naturais ingredientes, é uma verdadeira experiência 

dos sentidos.  

Cada número corresponde a um destino, cada essência a uma memória. Perfumar como um meio de au-

mentar o apelo de um lugar ou de uma marca - marketing olfactivo! Toda a linha foi criada para estimular 

a capacidade humana de associar uma fragância a um local e a um destino, sendo assim parte da estratégia 

do seu negócio, tornando a sua marca tangível, e dando-lhe uma identidade concreta através dos aromas 

dos seus espaços e ambientes. 

A viagem através dos aromas revela o quanto um perfume pode influenciar o comportamento de um   

Cliente, relembrando-lhe diferentes sentimentos e memórias positivas. 
 

São várias fragâncias disponíveis em diferentes formatos:  
 

SPRAY 250 ML 

 

Quando pulverizado no ar, facilmente elimina odores, subs-

tituindo-os por agradáveis fragâncias. 

O uso deste produto é optimizado pela utilização do dispen-

sador apropriado, que promove uma distribuição da fragân-

cia de forma uniforme e automática (cerca de 3100 descar-

gas por cada embalagem). 

Ideal para utilizar em WCs, salas de reunião, restaurantes, 

cantinas, ginásios, hotéis, escritórios, etc. 

 

Disponível em 12 diferentes fragâncias. 

 

 

LIQUIDO SEM GÁS 500 ML 

 

Ambientador líquido e refrescante com moléculas de elevada 

capacidade de absorção odores. Com uma fórmula inovado-

ra, rapidamente neutraliza qualquer tipo de odor, devolven-

do ao ambiente uma agradável e persistente fragância. 

Ideal para utilizar no sector de lavandaria (cortinados, tape-

tes, toalhas, lençóis, etc.). 

 

Disponível em 6 diferentes fragâncias. 
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STICKS 250ML OU 500 ML 

 
Fragâncias com alta concentração de perfume, apresenta-

das em frasco de  vidro e conjunto de sticks de madeira, 

por onde  os aromas se libertam de forma lenta e de lon-

ga duração. 

Esta linha confunde-se com uma peça de decoração, dan-

do elegância a vários espaços como spas, escritórios, cen-

tros de bem estar, ginásios e hotéis. 

 

Disponível em 4 diferentes fragâncias. 

 

 

 

 

MINI 30 ML 

 

Uma selecção de fragâncias caracterizada pelo seu peque-

no e prático tamanho, desenhada especialmente para 

transportar para qualquer lado os seus aromas preferidos. 

Ideal para poder aromatizar o carro, tapetes, cortinados 

ou toalhas de banho. 

 

 

 

Disponível em 6 diferentes fragâncias. 

 

 

 

 

BIG SPACE 500 ML (C/ DIFUSOR) 

 

As micro partículas liberadas no ar de forma bastante 

imperceptível, não sofrem alteração de temperatura e 

tornam-se fragrâncias puras com propriedades sensoriais 

extraordinárias associadas a propriedades terapêuticas 

específicas, 

A alta concentração de fragrâncias garante a cobertura 

perfeita de espaços e qualquer tipo de ambiente (lojas, 

escritórios, spas, ginásios, hotéis, etc.). 

 

Disponível em 6 diferentes fragâncias. 

Peça mais informações ou consulte o nosso site : 

Tel.   00351 243 702 981        Fax. 00351 243 703 426         email: geral@jmcs.pt      www.jmcs.pt 



23 

 

SECADORAS E DISPENSADORES DE SABÃO, GEL E PAPEL 

 

 

ACESSÓRIOS 
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CABIDES E SACOS DE LAVANDARIA 

CABIDES DE METAL               CABIDES DE PLÁSTICO        CARTÕES  PORTA-CALÇAS 

SACOS E MANGAS PLÁSTICAS 

 

 

ACESSÓRIOS 
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ACESSÓRIOS 

Gama LEAFIELD 

A LEAFIELD ENVIRONMENTAL é um fabricante líder de recipientes de lixo premium, produtos de reci-

clagem e mobiliário urbano, que utiliza métodos de alta eficiência resultando em produtos de elevada qua-

lidade. 

Tendo desenvolvido uma gama especializada de caixotes de reciclagem e acessórios para uso externo e 

interno, apresenta as melhores soluções para as necessidades de cada Cliente. 

SOLUÇÕES DE RECOLHA DE LIXO DIFERENCIADO 

UTILIZAÇÃO INTERIOR 
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JMCS | O SEU PARCEIRO DE NEGÓCIO 

 

Estamos ao seu dispor para  lhe garantir a oferta mais adequada às suas necessidades.  

 

Contacte-nos! 

 

Tel.   00351 243 702 981         

Fax. 00351 243 703 426          

email: geral@jmcs.pt       

www.jmcs.pt 


