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Caros parceiros de negócio, esta é a nossa Tabela de Preços de Equipamentos 
hoteleiros e de lavandaria 2013.

Num mercado cada vez mais global e competitivo, procuramos 
permanentemente perceber as necessidades do mercado e encontrar 
soluções que respondam a essas necessidades.

A nossa MISSÃO é a criação de valor para a empresa, para os nossos 
colaboradores e para os nossos parceiros de negócio, através da 
comercialização de produtos de qualidade e da prestação dum serviço de 
excelência.

Para além dos produtos que aqui apresentamos nesta tabela, 
comercializamos uma gama de produtos bastante mais vasta. Não deixem 
de nos consultar para qualquer produto que necessitem que não esteja aqui 
presente.

A nossa secção de peças e acessórios também está preparada para 
satisfazer a maior parte das necessidades do mercado. Comercializamos 
peças para quase todas as marcas de máquinas.

Dividimos a tabela em grandes grupos de produtos por forma a facilitar a sua 
consulta. Além disso acrescentámos um índice alfabético de produtos.
Não deixem de nos consultar no nosso site www.actipage.pt

Esperamos que esta seja uma ferramenta útil e que contribua para “Activar 
o seu negócio”.

Obrigado pela vossa preferência.
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Amassadeiras

Série SPE

▶ Máquinas muito fiáveis constituídas com os melhores materiais.
▶ Cuba em aço inox.
▶ Garfo em aço inox especial.
▶ Partes móveis montadas sobre rolamentos.
▶ Dispositivo de segurança com bloqueio da máquina logo que a tampa do recipiente é levantada.
▶ Pintado em estufa.
▶  Óptima eficácia com os vários tipos de massa  moles e duras.

   SPE 10 SPE 10 SPE 10 SPE 20 SPE 20 SPE 20
  1V 400/3 230/1 2V 400/3 1V 400/3 230/1 2V 400/3  
 Dimensões (LxPxA) (mm) 280x520x580 280x520x580 280x520x580 390x1690x670 390x1690x670 390x1690x670
  Potência motor (1 Vel.) 0,55 0,55 0,55 0,75 0,75 0,75
  Potência motor (2 Vel.) 0,45/0,3 0,45/0,3 0,45/0,3 0,75/0,5 0,75/0,5 0,75/0,5
 Massa (kg) 10 10 10 20 20 20
 Capacidade cuba (l) 12 12 12 23 23 23
 Peso 47 47 47 67 67 67

   SPE 30 SPE 30 SPE 30 SPE 40 SPE 40 SPE 40 
  1Vel 400/3 230/1 2V 400/3 1V 400/3 230/1 2V 400/3   
 Dimensões (LxPxA) (mm) 420x720x670 420x720x670 420x720x670 530x830x720 530x830x720 530x830x720
  Potência motor (1 Vel.) 0,75 0,75 0,75 1,5 1,5 1,5
  Potência motor (2 Vel.) 0,75/0,5 0,75/0,5 0,75/0,5 1,2/1,5 1,2/1,5 1,2/1,5
 Massa (kg) 25 25 25 38 38 38
 Capacidade cuba (l) 30 30 30 45 45 45
 Peso 72 72 72 100 100 100

Despesas p/ mecanismo timer

SPE 10

SPE 30

SPE 20

SPE 40
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Batedeiras
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BATEDEIRA CM 08 
Eléctrico.
Dimensões: 430x280x530mm
Capacidade: 8lt
Potência: 370W
Voltagem: 200V / 50Hz
Peso: 21,5Kg

BATEDEIRA CM 10 
Eléctrico.
3 Velocidades.
Taça em aço inox.
3 acessórios incluídos.
Dimensões: 490x410x640mm
Capacidade: 10lt
Potência: 600W
Voltagem: 220V / 50Hz
Peso: 90Kg

BATEDEIRA CM 20 
Eléctrico.
3 Velocidades.
Taça em aço inox.
3 acessórios incluídos.
Dimensões: 560x530x800mm
Capacidade: 20lt
Potência: 1100W
Voltagem: 200V / 50Hz
Peso: 136Kg
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Batedeiras

BATEDEIRA CM 30 
Eléctrico.
3 Velocidades.
Taça em aço inox.
3 acessórios incluídos.
Dimensões: 700x620x1200mm
Capacidade: 30lt
Potência: 1500W
Voltagem: 220V / 50Hz
Peso: 241Kg

BATEDEIRA FP 40 
Eléctrico.
3 Velocidades.
Taça em aço inox.
3 acessórios incluídos.
Dimensões: 650x620x1120mm
Capacidade: 40lt
Potência: 1500W
Peso: 220V / 50Hz
Peso: 225Kg
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Laminadores de Bancada
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   GP-BC- 500/800 GP-BC- 500/1000 
 Dimensões (LxPxA) (mm) 2050x800x460 2050x880x460
  Dim. Planos de Trab. (L/mm) 488 488
 Dim. Planos de Trab. (C/mm) 800 1000
 Potência (kw) 0,37 0,37
 Peso (kg) 95 105

LAMINADOR FAMA FSE 100M-220mm 
Massas para lasanha, esparguete, entre outras, usando as lâminas 
opcionais (nº1-1,5mm; n.º2-2mm; n.º3-4mm; n.º4-6,5mm; n.º5-12mm)
Produção: 12Kg/h
Comprimento dos rolos: 220mm
Potência: 190W
Potência do motor: 0,25HP
Voltagem: 220V/50Hz
Dimensões: (LxPxA): 500x380x250mm
Peso: 28Kg

   EASY 400 M EASY 500 SM 3PH EASY 500 SM 1PH 
 Dimensões (LxPxA) (mm) 1000x680x400 1000x810x470 1000x810x470
  Dim. Planos de Trab. (L/mm) 400 500 500
 Dim. Planos de Trab. (C/mm) 496 496 496
 Potência (kw) - 0,37 0,37
 Peso (kg) 35 70 70

Série EASY

Série GPB
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Laminadores de Chão

Série GP P/ CHÃO

CORTADOR DE PÃO EK 4332 
Corpo em aço inox.
Pintura em epóxi bastante resistente.
Dimensões: 830x920x1270mm
Expessura das fatias: 13mm
Peso: 149Kg
Voltagem: 220 V , 50 Hz
Potência: 3700W Outros

modelos
disponíveis

por consulta

 800 1000
A 880mm 880mm
B 2050mm 2050mm
C 1280mm 1280mm
D 545mm 545mm
E 1630mm 1630mm

GP 500
 1000 1200
A 980mm 980mm
B 2450mm 2450mm
C 1280mm 1280mm
D 545mm 545mm
E 1630mm 1630mm

GP 600

   GP500/800 GP500/1000 GP600/1000 GP600/1200  
 Dim. Planos de Trab. (L/mm) 488 488 588 588
 Dim. Planos de Trab. (C/mm) 800 1000 1000 1200
 Voltagem (v) 380 380 380 380
 Peso (kg) 155 165 170 180

CORTADOR DE PÃO
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CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
Estas são as condições gerais de venda da ACTIPAGE. Quaisquer outras condições particulares terão de ser previamente 
acordadas por escrito. A ACTIPAGE reserva-se ao direito de proceder a alterações destas condições sem aviso prévio. Estes 
preços e condições são válidos até informação contrária, salvo erro de impressão ou tipográfico. Para todas as questões legais 
emergentes da aplicação destas condições gerais de venda, o foro competente é o foro de Comarca de Vila Franca de Xira, com 
expressa renúncia a qualquer outro.

PREÇOS
Os preços que constam desta tabela, são os preços aconselhados de venda ao público e são líquidos de impostos.
Devem por isso acrescer a estes preços os respectivos impostos, nomeadamente Iva e taxa de EcoReee, quando aplicável. A 
ACTIPAGE reserva-se ao direito de alterar os preços que constam nesta tabela. Os compradores serão informados por escrito, 
sempre que ocorram alterações de preços. Os novos preços serão válidos a partir da data definida pela ACTIPAGE e informada 
aos clientes, e serão válidos para todas as encomendas pendentes de entrega à data da alteração. O desconhecimento dos 
novos preços não pode ser motivo de anulação de encomendas.

ENCOMENDAS
Todas as encomendas deverão ser confirmadas por escrito, através de fax ou por correio electrónico (e-mail), tendo de referir 
obrigatoriamente o código do artigo e a sua designação. Encomendas feitas telefonicamente ou verbalmente terão sempre 
de ser confirmadas por escrito, mesmo que sejam feitas pessoalmente junto dos nossos comerciais. Quaisquer erros nas 
encomendas não confirmadas por escrito serão sempre da responsabilidade do cliente.
Os prazos de entrega são sempre indicados a título informativo e sem compromisso e poderão ser alterados, por motivos 
de força maior ou alheios à nossa vontade, não podendo o seu incumprimento constituir causa justificativa de anulação da 
encomenda, pedido de indemnização ou compensação por qualquer prejuízo.

ENTREGAS
A entrega das mercadorias no território continental é feita por nossa conta, por empresas transportadoras, até à porta 
do cliente. As mercadorias expedidas para os arquipélagos dos Açores e Madeira, são por nossa conta até ao armazém do 
transitário. O preço das mercadorias para exportação é ex-works, ou seja, a entrega é feita no nosso armazém, sendo todo o 
transporte da responsabilidade do cliente. A entrega de mercadorias, independentemente do local de entrega, desde que seja 
de valor inferior a 150euros é sempre por conta do cliente. A nossa responsabilidade sobre as mercadorias cessa a partir do 
momento em que as pomos à disposição do cliente.
As mercadorias são entregues devidamente embaladas com as embalagens de fábrica. Quaisquer outras embalagens ou 
acondicionamentos adicionais devem ser previamente orçamentados e não fazem parte do preço apresentado nesta tabela.
Os clientes devem sempre verificar a mercadoria na presença do transportador, antes de assinar a guia. O risco de quebras e 
danos durante o transporte não é suportado pela ACTIPAGE, mesmo que o transporte seja por nossa conta, sendo esse risco 
segurado pelo transportador. Se nada for referido na guia de transporte, o seguro do transportador não assume quaisquer 
quebras ou danos na mercadoria.

GARANTIA
A garantia é válida para os produtos comercializados pela ACTIPAGE, por um período de 12 meses e só abrange defeitos de 
fabrico.
Os nossos clientes devem estar habilitados a fazer a assistência aos equipamentos fornecidos pela ACTIPAGE.
Quaisquer dúvidas relacionadas com a montagem, utilização e manutenção dos equipamentos devem ser levantadas junto do 
nosso departamento técnico que providenciará toda a informação necessária. A garantia não cobre erros de montagem ou de má 
utilização dos equipamentos, nem defeitos provocados por forças da natureza nem problemas provocados por infra estruturas 
de electricidade, águas ou gás. A garantia cobre apenas a substituição de acessórios e não inclui mão-de-obra, nem transporte 
de equipamentos. Para que a garantia seja aceite pela ACTIPAGE, o defeito deve ser reconhecido pelo nosso departamento 
técnico, pelo que o cliente deve fazer chegar o equipamento às nossas instalações.
A garantia não cobre o seguinte: Peças eléctricas ou electrónicas, grelhas, vidros, lâmpadas, díodos, válvulas, plásticos, motores, 
resistências.
Todas as peças de substituição/reposição, mesmo em garantia, serão enviadas à cobrança, sendo posteriormente emitida uma 
Nota de Crédito, se o defeito for reconhecido pelo nosso departamento técnico.

DEVOLUÇÕES
Devoluções de máquinas só serão aceites se as máquinas estiverem devidamente embaladas e nunca tiverem sido usadas, e no 
prazo de 8 dias. Não aceitamos devoluções de equipamentos específicos encomendados propositadamente para o cliente. Não 
aceitamos devoluções de peças e acessórios, salvo autorização pontual da ACTIPAGE.

RESERVA DE PROPRIEDADE
Até ao integral pagamento do valor dos bens constantes das Facturas, a plena propriedade dos mesmos continuará na nossa 
titularidade exclusiva, transferindo-se para o Cliente somente com a efectividade de tal pagamento. Até ao integral pagamento, 
o cliente será detentor dos bens em causa como possuidor em nome alheio.






