
Especialistas em 
higiene 
para a indústria 
alimentar 



Exportamos o nosso 
know how a mais de 30 
países do mundo inteiro, 
com presença nos cinco 
continentes. 

Somos uma equipa 
multidisciplinar que 
garante um alto nível 
de profissionalismo. 

Oferecemos um 
serviço totalmente 

personalizado, 
flexível e adaptado às 

necessidades concretas 
de cada cliente. 

Em que te  
podemos ajudar?

Somos especialistas em 
higiene para a indústria 

alimentar.

Desenvolvemos fórmulas 
que, além de eficientes, 

são mais ecológicas.



Químicos
Fabricamos uma extensa gama de detergentes e desinfetantes. 
Produtos formulados para diferentes aplicações com o objetivo 
de poder satisfazer as necessidades de limpeza e desinfeção dos 
nossos clientes. 

A ITRAM HIGIENE é o fruto de uma 
iniciativa empresarial baseada na união e 
integração de diferentes especialidades. 

Somos fabricantes, 
consultores e formadores, 
possuindo um conjunto 
de aptidões com um valor 
superior à simples soma das 
suas partes. 

Produzimos uma extensa gama de 
detergentes e desinfetantes para a 
indústria alimentar;
Fornecemos equipamentos e sistemas de 
aplicação, doseamento e controlo;
Desenvolvemos soluções inovadoras 
para a deteção e eliminação de biofilmes 
e dispomos de serviços de assessoria e 
consultoria técnica especializados em 
higiene alimentar. 

E X P E R I Ê N C I A

Superfícies abertas 

Circuitos CIP

Túneis de lavagem 

Linhas de engarrafamento 

Higiene em explorações 

agro-pecuárias

Higiene das mãos



Biofilm remove
A I+D+ i é a base da ITRAM HIGIENE. Somos uma empresa 
altamente especializada que aposta na investigação, 
desenvolvimento e inovação em todos os seus produtos. 

Contamos com um moderno laboratório de qualidade e 
investigação, além de um centro piloto onde testamos os nossos 
produtos. Fruto do nosso trabalho de investigação, a ITRAM 
HIGIENE afasta-se das soluções clássicas utilizadas na indústria 
alimentar, oferecendo uma gama de produtos de base enzimática 
muito eficazes para a eliminação de biofilmes.

“Desenvolvemos

soluções”

I N O V A Ç Ã O

Deteção de biofilmes (BIOFINDER)
Eliminação de biofilmes em superfícies abertas e circuitos CIP
Assessoria em higiene



Mais informações no nosso site

Equipamentos 
A ITRAM HIGIENE dispõe de modernos e inovadores 
sistemas de aplicação, doseamento e controlo de 
processos de higiene.

Unidades centrais
Unidades Booster
Satélites de limpeza
Equipamentos 
centralizados
Equipamentos 
automáticos
Unidades móveis

S E G U R A N Ç A 



Itram Higiene SL

C. Figueres, 16 - Pol. Ind. Sot dels Pradals
08500 Vic (BCN)v - Spain
Tel. +34 93 886 97 33
info@itramhigiene.com
www.itramhigiene.com  |  www.biofilmremove.com


