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• Interior e exterior do tambor e painéis frontais e laterais em aço

inoxidável AISI 304 (18/10). Motor e tambor instalador

sobre molas e amortecedores.

• NOVO computador IM8: Programas personalizados configurados para

self-service.

• Sem maçanetas nas portas.

• Porta USB na máquina para transferir facilmente programas entre as

máquinas ou entre o PC.

• Ecrã-tatil com possibilidade de colocar mensagens e imagens

publicitárias e de muito fácil e intuitiva utilização

Máquina de Lavar Self-Service LM 

LM 8 – Elétrica – capacidade: 8 Kg.

LM  11 – Elétrica – capacidade: 11 Kg.

LM  14 – Elétrica – capacidade: 14 Kg.
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Secador Self-Service ES 

• Microprocessador IM7 com configuração de moedeiro: 3 teclas até 

escolher o programa de secagem apropriado.

• Tempo restante do programa no visor.

• Tambor com inversão de marcha.

• Visor gráfico com possibilidade de colocar mensagens publicitárias.

ES  14 – Elétrico – 14 Kg  x 2 
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• Caixa central de pagamento para comandar até 12 máquinas ( pagamento em  notas ou moedas 

e com troco em moedas)

• Máquinas de Lavar equipadas com bomba de detergentes (injeção automática de detergentes 

nas máquinas).

• Oferta de um KIT de detergentes para cada máquina. Cada KIT é composto por: 20 litros de 

detergente liquido, 20 litros de higienizante e 20 litros de amaciador. 

• Decoração e Imagem da loja igual á loja da Reboleira( conforme fotos em anexo).

• Comando eletrónico de abertura e de fecho da porta.

• Vídeo vigilância composta por 4 camaras, com recetor gravador e com possibilidade de acesso 

remoto.

• Obras necessárias incluídas de canalização, eletricidade (inclui quadro elétrico), paredes falsas e 

tetos falsos.

Nota: Não está incluído no valor apresentado o  possível ramal de eletricidade e/ou de gás, nem 

possíveis alterações nas montras.

Valor a partir de: 39.500,00 €
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Máquina de Engomar- S/AAR

•Caldeira de 8 litros capacidade

•Prato com aspiração.

•Prato com aquecimento eléctrico.

•Ferro de engomar a vapor .

•Dimensões:  165x55x96

•Peso: 87 Kg

• Braço aspirante aquecido

• Grupo suporte ferro com iluminação

ENGOMADORIA
Se pretender complementar o Self-Service com um serviço de Engomadoria,

criaremos um espaço para esse fim com a instalação de uma máquina de Engomar e

com um pequeno balcão de apoio.
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• Com estrutura de suporte. 

• Selagem superior .

• Cor branca.

• Rolo de manga plástica x 2 unidades

Charriot para roupa engomada 
(2 unidades)

• Cabides plásticos x 1000 unidades

VALOR TOTAL DA ENGOMADORIA : 6.500,00€

Máquina de Encapar vertical 
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Damos apoio no desenvolvimento do projecto da lavandaria a nível de 

decoração, aplicação de painéis informativos e publicitários.

Poderemos elaborar um orçamento de acordo com as dimensões da loja e o 

número de máquinas a instalar.

Aconselhamos a manutenção do equipamento trimestral

Inclui:

• Limpeza geral das máquinas.

• Remoção de painéis para limpeza e verificação técnica.

Imagens da “A lavandaria da 

Reboleira”
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• Os preços apresentados são unitários e devem ser acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

• Condições de pagamento: a combinar.

• Validade da proposta: 30 dias a contar da presente data . 

• Garantia: 1 ano a partir da data de instalação ou de facturação (a que ocorrer primeiro).

Norberto Rodrigues dispõe de um departamento de assistência técnica aos equipamentos das

marcas que comercializa que assenta em 3 pilares:

1. Rapidez: a assistência é realizada no menor espaço de tempo possível para reduzir ao

máximo o tempo de paragem do equipamento;

2. Stock de peças: possuímos um elevado número de peças de substituição em stock, que nos

permite realizar a reparação com elevada rapidez;

3. Quadros técnicos especializados: os nossos técnicos têm formação devidamente

certificada pelos fabricantes dos equipamentos, permitindo-nos efectuar uma assistência eficaz e

correta.

• Apoio técnico à preparação do local: 

- Será fornecida ao cliente uma planta de implantação das maquinas no espaço e  

informações técnicas sobre a instalação do equipamento.

• Formação: 

- É prestada formação aos futuros utilizadores do equipamento acerca do funcionamento 

técnico do equipamento: operações diárias, manutenção preventiva, troubleshooting, etc. 

• Montagem do equipamento:

- A  entrega do equipamento no cliente, bem como a sua ligação, fixação e instalação ás 

respectivas redes de água, energia e esgoto, é efectuada pela nossa equipa técnica.
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Norberto Rodrigues Lda. 

Rua Frei Bernardo de Brito, nº 3 – Loja A

1500-295 Lisboa

Tel.: 21 366 07 08         

Fax: 21 366 08 41  

geral@norbertorodrigues.com

www.norbertorodrigues.com


