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Apresentação
Quem somos
Fundada em 1957, a Plestin foi criada inicialmente para o
desenvolvimento de componentes plásticos que visavam a substituição dos
existentes nas baterias automotivas, fabricados em termofixos (baquelite,
ebonite) ou cortiça.
A instalação industrial da Plestin possui 3.800 m² de área
construída em terreno de 6.300 m².
O departamento de projetos auxilia nossos clientes na
concepção de novos produtos, criando desde o design até a finalização
dos modelos em 3D. Com departamento de ferramentaria própria, nossos
moldes são construídos com o mais alto padrão de qualidade.
Equipamentos de usinagem CNC permitem a construção dos
moldes em prazos perfeitamente compatíveis com as necessidades de
nossos clientes.
Modernos equipamentos de injeção de peças plásticas permitem
o atendimento das mais variadas necessidades de nossos clientes. Nossa
planta industrial dispõe de injetoras modernas de 80 ton à 470 ton, podendo
injetar ate 2,1 Kg em Poliestireno.
Com alto grau de especialização em peças técnicas, a Plestin
hoje desenvolve e produz uma extensa linha de produtos na área industrial.
Na conquista de novos mercados, a Plestin lançou em 2006
uma moderna e completa linha de dispensadores e produtos para higiene
e limpeza profissional. Esta linha atende desde o sabonete líquido até os
mais diversos tipos de toalha de papel, além de produtos para envase de
sabonete e álcool líquidos.
Em 2018 esta linha foi modernizada com os modelos Century.
Hoje, a Plestin destaca-se como um dos maiores fabricantes de
Dispensadores no Brasil e na América do Sul.

Linha Century
Dispensadores Plestin

Trazemos este lançamento para atender as expectativas dos nossos
clientes por um visual novo, e sem perder a identidade da linha atual.

Dispensador 1.000 ml

Sabonete Líquido
		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura ------------ 27,0 cm
Largura----------- 12,0 cm
Profundidade --- 13,0 cm

Fabricado nas versões com bico dosador de elastomero
termoplástico ou com válvula para líquido.

Dispensador 1.000 ml

Sabonete Espuma
		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura ------------ 27,0 cm
Largura ---------- 12,0 cm
Profundidade --- 13,0 cm

Inovador sistema de espuma que proporciona maior
rendimento e economia. Comercializado nas versões
com reservatório e para refil em bolsas ou bladers.
Trabalha com válvula espuma.

Dispensador 1.000 ml

Sabonete Spray
		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura ------------ 27,0 cm
Largura ---------- 12,0 cm
Profundidade --- 13,0 cm

Comercializado nas versões com reservatório e para
refil em bolsas ou bladers.
Trabalha com válvula spray.
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Linha Century
Fabricado em material termoplástico de alta qualidade e resistência ao impacto.
Fácil instalação com parafusos e buchas inclusas, e fechadura de segurança com chave múltipla.
Design moderno e harmonioso que valoriza e combina com todos os ambientes.
Indicado para uso em: Bares, Restaurantes, Clínicas, Escritórios, Fábricas, Residências, Hospitais.
Todos os Dispensadores são fabricados em material
termoplástico de alta qualidade e resistência ao impacto,
nos padrões: Branco, Velado, Fumê e Transparente.
Branco

Velado

Fume

Transparente

Dispensador

Papel Higiênico
Interfolhas
B

C

		
(A)
(B)
(C)

A

MEDIDAS:
Altura ------------ 27,5 cm
Largura----------- 14,0 cm
Profundidade --- 13,0 cm

Exclusivo sistema que garante a facilidade e eficiência
na saída folha a folha, controlando o consumo e
garantindo segurança e higiene aos usuários evitando
contato com as demais folhas.

Dispensador

Papel Higiênico em Rolo
B

A

C

		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura ------------ 30,0 cm
Largura ---------- 27,0 cm
Profundidade --- 15,00 cm

Trabalha com rolos de até 500 m compactados e de
300 m com bobinamento normal.

Dispensador

Papel Toalha
Interfolhas
B

A

C

		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura ---------------- 30,5 cm
Largura -------------- 26,0 cm
Profundidade ------ 13,5 cm

Exclusivo sistema que garante a facilidade e eficiência
na saída folha a folha.
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Linha Milleniun
Fabricado em material termoplástico de alta qualidade e resistência ao impacto.
Fácil instalação com parafusos e buchas inclusas, e fechadura de segurança com chave múltipla.
Design moderno e harmonioso que valoriza e combina com todos os ambientes.
Indicado para uso em: Bares, Restaurantes, Clínicas, Escritórios, Fábricas, Residências, Hospitais.
Todos os Dispensadores são fabricados em material
termoplástico de alta qualidade e resistência ao impacto,
nos padrões: Branco, Velado, Fumê e Transparente.
Branco

Velado

Fume

Transparente

Dispensador 1.500 ml

Sabonete Líquido
		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura------------- 26,0 cm
Largura ---------- 14,5 cm
Profundidade --- 12,5 cm

Comercializado nas versões com reservatório e para
refil em bolsas ou bladers. Trabalha com bico dosador
de elastomero termoplástico.

Dispensador 1.500 ml

Sabonete Espuma
		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura ------------ 26,0 cm
Largura ---------- 14,5 cm
Profundidade --- 12,5 cm

Inovador sistema de espuma que proporciona maior
rendimento e economia. Comercializado nas versões
com reservatório e para refil em bolsas ou bladers.
Trabalha com válvula espuma.

Dispensador 1.500 ml

Sabonete Spray
		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura------------- 26,0 cm
Largura----------- 14,5 cm
Profundidade --- 12,5 cm

Comercializado nas versões com reservatório e para
refil em bolsas ou bladers. Trabalha com válvula spray.
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Linha Milleniun
Dispensador Automático 1.000 ml

Sabonete Líquido,
Espuma e Spray
B

C

A

		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura ------------ 27,0 cm
Largura ---------- 12,3 cm
Profundidade --- 12,0 cm

Sistema dosador sem toque, que dispensa automaticamente o sabonete em espuma, líquido ou spray
reduzindo o consumo. Aparelho com três opções de
sabonete, bastando somente à troca da válvula. Versões
com reservatório e para refil em bolsas ou bladers.

Dispensador 600 ml

Sabonete Líquido
		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura ------------ 20,0 cm
Largura ---------- 10,0 cm
Profundidade --- 10,5 cm

Comercializado nas versões com reservatório e para
refil em bolsas ou bladers. Trabalha com válvula líquido.

Dispensador 600 ml

.500

Sabonete Espuma
		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura ------------ 20,0 cm
Largura----------- 10,0 cm
Profundidade --- 10,5 cm

Comercializado nas versões com reservatório e para refil
em bolsas ou bladers. Trabalha com válvula espuma.

Dispensador 600 ml

Sabonete Spray e Easy Fit
		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura ------------ 20,0 cm
Largura----------- 10,0 cm
Profundidade --- 10,5 cm

Comercializado nas versões com reservatório e para
refil em bolsas ou bladers. Trabalha com válvula spray
e a Nova versão Easy Fit com válvula permanente. Esta
versão não trabalha com reservatório, somente refil.

Easy Fit

Spray
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Linha Milleniun
Dispensador

Papel Higiênico
Interfolhas
		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura ------------ 26,0 cm
Largura ---------- 14,5 cm
Profundidade --- 12,5 cm

Exclusivo sistema que garante a facilidade e eficiência na
saída folha a folha, controlando o consumo e garantindo
segurança e higiene aos usuários evitando contato com as
demais folhas.

Dispensador

Papel Higiênico em Rolo
B

C

A

		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura------------- 29,0 cm
Largura----------- 27,5 cm
Profundidade --- 13,0 cm

Trabalha com rolos de até 500 m compactados e de
300 m com bobinamento normal.

Dispensador

Papel Toalha
Interfolhas
B

A

C

		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura ------------ 29,0 cm
Largura----------- 26,0 cm
Profundidade --- 12,5 cm

Exclusivo sistema que garante a facilidade e eficiência
na saída folha a folha.

Dispensador Auto Corte Compacto

Papel Toalha em Rolo
B

A

C

		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura------------- 34,0 cm
Largura----------- 32,0 cm
Profundidade --- 19,0 cm

Possui sistema de auto corte do papel toalha bobina,
que evita o toque das mãos com o aparelho.
Suporta bobinas de até 173 mm de diâmetro.
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Linha Milleniun
Dispensador

Toalheiro Eletrônico
B

C

A

		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura------------- 42,5 cm
Largura ---------- 32,0 cm
Profundidade --- 26,0 cm

Sistema eletrônico que dispensa o papel toalha tamanho padrão,
por sensor de presença. Funciona com 4 pilhas alcalinas grandes
que garantem mais de 180 mil acionamentos, ou opcionalmente
com eliminador de pilhas vendido como acessório, suporta bobinas
de até 203 mm de diâmetro.

Dispensador de Papel Toalha

Alavanca
B

A

C

		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura------------- 33,5 cm
Largura ---------- 26,0 cm
Profundidade --- 23,5 cm

Utiliza papel toalha em bobina e seu acionamento é
feito por uma resistente alavanca na parte inferior do
aparelho.

Dispensador

Protetor de Assento
Sanitário
B

A

C

		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura------------- 30,0 cm
Largura ---------- 24,5 cm
Profundidade --- 3,5 cm

Utilização em banheiros com alta circulação tornando seu
uso mais higiênico. Acesso a apenas uma folha por vez
preservando os demais protetores.

Dispensador

Porta Guardanapos
		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura ------------ 10,5 cm
Largura ---------- 15,0 cm
Profundidade --- 12,5 cm

Dispensador para guardanapos interfolhados, fabricado
em termoplástico de alta resistência, com fácil
abastecimento pela parte inferior.
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Diversos
Dispensador de Mesa

Papel Toalha Interfolhas
e Guardanapo
B

C

		
(A)
(B)
(C)

A

MEDIDAS:
Altura ------------ 12,5 cm
Largura ---------- 24,0 cm
Profundidade --- 12,0 cm

Elegante dispensador para papel toalha interfolhas de até
23 cm de largura e para guardanapos interfolhados de 16
cm, pode ser utilizado com e sem tampa.
Disponível com e sem o sistema de tampa e acionadores
internos com molas.

Dispensador para Copos

Poupa Copos - Água
B

C

		
(A)
(B)
(C)

A

MEDIDAS:
Altura ------------ 68,5 cm
Largura ---------- 14,0 cm
Profundidade --- 16,0 cm

Desenvolvido para dispensar de
forma higiênica e pratica os copos
descartáveis de 180 a 200 ml. Seu
resistente sistema de tecla evita que
saia mais de um copo por vez.

Dispensador para Copos

Poupa Copos - Café
B

A

C

		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura ------------ 48,0 cm
Largura ---------- 12,5 cm
Profundidade --- 14,0 cm

Desenvolvido para dispensar de
forma higiênica e pratica os copos
descartáveis de 50 ml a 80 ml. Seu
resistente sistema de tecla evita que
saia mais de um copo por vez.

Descarte de Copos

Água e Café
D

D2

A
A2

B

C

MEDIDAS:
água / café
A / A2 - Altura
75,0 cm / 62,0 cm
B - Base
22,0 cm / 22,0 cm
C - Profundidade 12,0 cm / 12,0 cm
D / D2 - Diâmetro
9,0 cm / 6,0 cm
Produzido em PVC com base versátil que
permite a montagem do conjunto em
três versões diferentes, porém com um
único modelo de suporte base. Versão
Água/Água; Café/Café; Água/Café.
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Diversos
Desodorizador

Aerossol LED
B

C

		
(A)
(B)
(C)

A

MEDIDAS:
Altura ------------ 21,0 cm
Largura ---------- 8,0 cm
Profundidade --- 9,0 cm

Desodorizador de ambiente com a programação
do ciclo de acionamento e do período de trabalho:
24 horas; só de dia; só à noite.

Desodorizador

Aerossol LCD
B

C

		
(A)
(B)
(C)

A

MEDIDAS:
Altura ------------ 21,0 cm
Largura ---------- 8,0 cm
Profundidade --- 9,0 cm

Desodorizador de ambiente totalmente programável
com controle do tempo de spray.
Indicado para Banheiros, Empresas, Hospitais, Hotéis,
Restaurantes, Residências e Clínicas.

Refil para Desodorizador

Aerossol
B

B

A

		 MEDIDAS:
(A) Altura ------------ 14,0 cm
(B) Diâmetro -------- 6,5 cm
Disponível em 5 agradáveis fragrâncias:

Refil de 250ml com 6%
de concentração de
aroma que permite até
4.000 acionamentos.

Armadilha Multiuso

Controle de Roedores
B

A

C

		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura ------------ 12,0 cm
Largura ---------- 32,5 cm
Profundidade --- 22,5 cm

Utiliza em seu interior como opção, isca sólida,
granulada, ratoeira ou tapetinho com cola.
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Telas / Sabonetes
Protetor de Mictório

Mini Tela
B

C

A

		 MEDIDAS:
(A) Diâmetro -------- 14,0 cm
(B) Espessura ------- 1,5 mm

Impede o entupimento de ralos e a formação de depósitos.
Disponível em três aromas: Cereja, Pinho e Limão, ajuda a
eliminar os odores indesejáveis do banheiro. Complemento
em sistemas de higiene em banheiros.

Protetor de Mictório

Tela de Proteção
B

A

C

		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura ------------ 18,0 cm
Largura ---------- 20,0 cm
Espessura ------- 1,5 mm

Impede o entupimento de ralos e a formação de
depósitos. Disponível em três aromas: Cereja, Pinho
e Limão, ajuda a eliminar os odores indesejáveis do
banheiro. Complemento em sistemas de higiene em
banheiros.

Protetor de Mictório

Tela Odorizante com Pastilha
B

A

C

		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura ------------ 16,5 cm
Largura----------- 18,0 cm
Profundidade --- 3,5 cm

Neutraliza o odor da urina, impede entupimento de ralos
e formação de depósitos. Complemento em sistemas de
higiene em banheiros. Indicado para uso em banheiros
públicos, bares, restaurantes, academias, empresas, etc.

Refil para Dispensador

Sabonete Líquido em Gel
Sabonete líquido em gel com três suaves aromas,
disponíveis em bolsas e bladers de 500 ml, 600 ml,
800 ml, 1 Litro e 1,5 litros.
Os refis de 500 ml e 600 ml são para usos com válvulas
do tipo Pump e os demais são fornecidos com bico
dosador.

Aromas:

Erva Doce,
Violeta-Amora,
Milk,
Sem aroma,
Bactericida.
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Sabonetes / Bladers
800 ml

600 ml

600 ml

Refil para Dispensador

Sabonete Espuma e Spray
Sabonete Espuma e Spray com três suaves aromas,
disponíveis em bolsas e bladers de 500 ml, 600 ml, 800
ml, 1.0 Litro e 1,5 litros. Os refis são para uso com válvulas
do tipo Pump, e fornecidos sem válvula. Na versão Spray
permanente de 600 ml (Easy Fit), a válvula é fixa no
aparelho.

Easy Fit

Aromas:

Erva Doce,
Violeta-Amora,
Milk,
Sem aroma,
Bactericida.

600 ml

Refil para Dispensador

Álcool Gel ou Spray
Álcool Gel, Spray, disponíveis em bolsas e bladers de
500 ml, 600 ml, 800 ml, 1 Litro e 1,5 litros e a versão
Spray permanente de 600ml (Easy Fit).
Os refis de 500 e 600 ml e o spray são para uso com
válvulas do tipo Pump e os demais são fornecidos com
bico dosador.
Na versão Spray permanente de 600 ml (Easy Fit), a
válvula é fixa no aparelho.

Easy Fit

Bladers

Espuma, Gel,
Spray e Easy Fit
Refil fechado para uso em
saboneteiras Plestin que
utilizam sabonete líquido,
espuma, spray e spray
permanente Easy Fit.
É vendido sem o bico dosador
ou espumador incluso.

1.500 ml

1.000 ml

800 ml

600 ml

600 ml
Easy Fit

Bolsa 500 / 800 / 1.200 ml

Espuma e Gel

Bolsa plástica fabricada em Polinylon de 5
camadas, de 500 / 800 / 1.200 ml de capacidade
para uso em saboneteiras Plestin que utilizam
sabonete líquido, espuma ou spray.
É vendido sem o bico dosador ou o adaptador
para refil espuma ou spray.

500 ml
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800 ml

Acessórios
Bico
Dosador

Espumador
0,40 g

Spray
0,40 g

Bicos e Pump 0,4 g

Simples e Duplos
Bico Dosador - Fabricado sem cola, em material
termoplástico resistente ao sabonete líquido e ao álcool
gel, montado com válvula e esfera em aço inox, dosa 1,0
grama por acionamento.
Utilizado com bolsa e blader para sabonete líquido.
Pump 0,4 g / 1,5 L - Conjunto espumador e spray para
uso em saboneteiras Plestin, com dosagem de 0,40 g ou
0,75 g de sabonete por acionamento.
O modelo para refil trabalha com adaptador válvula
agulha, para espuma e spray.

Líquido

Válvulas 0,4 g

Espuma

Spray

Spray
Easy Fit

Linha - 600 ml
e 1.000 ml
Válvulas Dosadoras para
saboneteiras sistema
600 ml e 1.000 ml
líquido, espuma, spray
e spray permanente
Easy Fit.

Adaptadores / Batoques

Espuma e Líquido

Adaptador válvula agulha para bolsa refil 800 ml, para
montagem da válvula refil espuma ou spray 0,40 g nas
saboneteiras Plestin de 1,5 L.

Batoques de vários tipos para
fechamento de bolsa e blader.

Placa de Sinalização

Aviso para piso molhado
B

C

A

		
(A)
(B)
(C)

MEDIDAS:
Altura ------------ 63,0 cm
Largura----------- 30,0 cm
Profundidade --- 40,0 cm

Placa sinalizadora de piso molhado,
fabricada em PP de alta resistência.
Disponível na cor amarela.
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Montagem
Opções para fixação.

Conservação:

Parafusos com buchas (fornecidos junto com o dispensador),
ou Instalação com fita dupla face adesiva de alta resistência,
não inclusa.

●0 USAR PANO ÚMIDO
●0 NÃO USAR PRODUTOS ABRASIVOS
● NUNCA LIMPAR COM ÁLCOOL

● Limpar a superfície onde será
instalado o dispensador com álcool
isopropílico.
● Passar na base do dispensador, antes
da colocação da fita dupla face, um
promotor de aderência. Sugerimos o
das Tintas Saturno modelo 1400 SPA.
● Aplicar a fita dupla face distribuída na
base do aparelho no mínimo de 50cm.
● Fixar o dispensador na parede.

Chave de
segurança três
pinos
(TRIDENTE)

● Recomendação do fabricante da fita
dupla face: Aguardar 24 horas para
a cura do adesivo da fita, antes de
abastecer o dispensador.

Parafusos com
bucha.

Chave de
segurança em
cruz
(CRUZETA)

Instalação com fita
dupla face, adesiva de
alta resistência.

Embalagens
Caixa
única

Produto

Caixa 			
coletiva

Saboneteira Automática

1

–

Dosador Líquido, Espuma ou Spray - 600 ml

2

36

Dosador Sabonete Spray/Líquido/Espuma 1,0 L - Century

1

20

Dosador Sabonete Spray/Líquido/Espuma 1,5 L - Milleniun

2

28

Papel Higiênico em Rolo - Milleniun / Century

1

12

Papel Higiênico Interfolhado - Milleniun / Century

2

28

Papel Toalha Interfolhado - Century

1

12

Papel Toalha Interfolhado - Milleniun

1

14

Papel Toalha Interfolhado Mesa

1

35

Protetor de Assento Sanitário

1

64

Reservatório 600 ml

–

30

Reservatório 1,5 L - (pacote plástico)

–

50

Porta Guardanapo

–

80

Tela Odorizante para Mictório

50

–

Tela de Proteção para Mictório

–

50

Toalheiro Auto Corte / Eletrônico

1

–

Toalheiro Alavanca

1

4

Armadilhas Multiuso para Roedores - (pacote plástico)

–

21

Desodorizador LED | LCD

1

–

1 X 24 unid.

–

Dispensador de copos

1

–

Toalheiro Auto Corte Compacto

1

4

Refil Desodorizador Aerossol

Todos os produtos são embalados com máxima proteção
em embalagens individuais e coletivas da alta resistência.
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