Apas Show 2019

FlashLimp apresenta os lançamentos que estarão na
Apas Show 2019, a maior feira de supermercados do
mundo: novos Mop Odyssey e Odyssey Fit são os
grandes destaques
Empresa segue levando ao mercado soluções práticas, eficientes e
inovadoras para aprimorar a limpeza diária
São Paulo, 8 de abril de 2019 – A FlashLimp - marca que oferece soluções
práticas e funcionais para a limpeza diária, todas importadas – marcará presença
em mais uma edição da Apas Show 2019, o maior evento de supermercados do
mundo. Quem visitar o estande conhecerá de perto as muitas novidades que a
empresa lançou para tornar a limpeza diária mais eficiente e menos exaustiva.

Mop com design exclusivo
O grande destaque da Flashlimp são os Mops Odyssey (foto) e Odyssey Fit,
indicados para a limpeza de pisos frios, sintéticos ou de madeira. O produto, por si
só, já revolucionou a limpeza por substituir o rodo, a vassoura e o pano de chão.
Mas os novos modelos da FlashLimp, que se diferem apenas no tamanho (a versão
Fit é indicada para ambientes menores) têm design exclusivo, e trazem outras
inovações: a parte inferior do balde vem com um encaixe para as mãos, a fim de

facilitar seu manuseio. E o balde também foi remodelado para que o processo de
escoamento da água também fique mais fácil.
O esfregão que acompanha os Mops Odyssey e Odyssey Fit é de microfibra – um
excelente aliado no processo de limpeza. “Trata-se de um tecido composto de fios
ultrafinos de poliéster, com alto poder de limpeza. Sua estrutura permite uma
limpeza profunda sem danificar as superfícies, soltar fiapos ou espalhar a sujeira”,
explica o diretor de marketing da FlashLimp, Pedro Rodrigues. “Ambos os
produtos vêm com um refil, também vendido à parte para eventuais reposições”.

Mop especial para limpeza
rápida
Também promete fazer sucesso na Apas Show 2019 o MOP Easy Floor, um
equipamento leve e compacto, ideal para a limpeza rápida, do dia a dia. Ele
pode ser usado em pisos de madeira, laminados, porcelanatos, vidros,
cerâmicas e superfícies lisas. A inclinação em 180° facilita a limpeza em
locais de difícil acesso.
A grande novidade é que o cliente pode usá-lo com lenços umedecidos ou
secos. Ao final do uso, basta descartar o lenço em lixo reciclável. A
embalagem do MOP Easy Floor vem com o equipamento e cinco refis de
lenços secos. Os lenços, também da marca FlashLimp, são encontrados
facilmente, em supermercados e lojas de utilidades domésticas, e estão
disponíveis nas versões seca e, em breve, úmida.

Papa Bolinhas: sempre indispensável
O Papa Bolinhas, como o próprio nome diz, é indicado para remover as bolinhas
das roupas. Isto acontece graças a um sistema de lâminas, com regulagem
automática de altura, para garantir a eficiência do processo em qualquer tipo de
tecido. A FlashLimp lançou duas versões: Portátil e Pró (foto).
O modelo Portátil é compacto, prático e muito fácil de carregar - até na bolsa vale
a pena ter um! Vem com tampa protetora para as lâminas, tem reservatório
removível e funciona com duas pilhas AA.
O diferencial do modelo Pró está na ergonomia. Vem como uma alça que facilita
o manuseio do Papa Bolinha – para tornar o processo ainda mais fácil.

Rolos adesivos para todas as necessidades
Aí está um trio indispensável para eliminar fiapos, poeira, cabelos e pelos de
animais nas roupas e estofados: o Mini Rolo Adesivo, o Rolo Adesivo e o Rolo
Adesivo Plus (foto).
O Mini Rolo Adesivo é superprático para levar na bolsa. Elimina cabelos, fiapos,
poeira e pelos de animais das roupas sem danificar os tecidos. São trinta folhas de
7,5 cm, facilmente destacáveis. Além de comprar o Mini Rolo Adesivo
individualmente, o cliente pode optar por adquirir dois tipos de conjunto: um vem
com um Mini Rolo e dois refis com trinta folhas cada. O outro traz apenas dois
rolos para reposição.

O Rolo Adesivo tem a mesma função que o Mini Rolo. Há duas versões do
produto: com 30 ou 50 folhas. O cliente também pode optar por adquirir conjuntos:
um é composto pelo Rolo Adesivo e dois refis com 30 folhas cada. O outro vem
apenas com dois refis de 30 folhas cada - itens compatíveis também com o Rolo
Adesivo Plus.
Já o Rolo Adesivo Plus é ideal para tirar cabelos, fiapos, poeira e pelos de animais
de áreas grandes como estofados, tapetes, roupas de cama, cortinas e bancos
automotivos. Seu formato é prático e anatômico para facilitar a limpeza. É
encontrado em duas versões, com 30 ou 50 folhas destacáveis com 10 cm cada. O
cliente pode adquirir, ainda, o conjunto de refis, composto por dois rolos de 30
folhas.

A revolução dos varais de chão
A Flashlimp lançou cinco modelos de varais de chão fabricados em aço. Firmes e
resistentes, podem ser usados na área de serviço, varandas, sacadas e também
dentro de casa, próximo a janelas e locais que recebam luz solar. Há três modelos
verticais e dois horizontais.
Equipados com ponteiras emborrachadas, não riscam o chão e são antiderrapantes.
Após o uso, ao serem fechados, ficam bem compactos para serem guardados em
qualquer cantinho, sem ocupar muito espaço. A única dificuldade do cliente será
escolher o modelo que melhor atende às suas necessidades!
No destaque, está o Varal de Chão Torre (foto). Ele tem capacidade para receber
até 21 metros de roupas. É completo, pois conta com suportes laterais para cabides
e rodinhas que facilitam a locomoção do varal com roupas. Suporta até 20 kg de
roupas.

Onde encontrar:
Os produtos da FlashLimp são encontrados em todo o Brasil, em lojas físicas e
virtuais de varejistas como Lojas Americanas, Submarino, Carrefour, Magazine
Luiza, Ricardo Eletro, Walmart, Shoptime, Lojas Mel, Lojas Havan e comércio
local.
Os preços dos produtos variam conforme o ponto de venda.
Para mais informações
www.flashlimp.com.br
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Sobre a SunGuider e a FlashLimp – A SunGuider é uma
importadora que reúne reconhecidas marcas do mercado brasileiro, entre elas a
Euro Home, de utilidades domésticas, e a FlashLimp. No mercado desde 2010, a
FlashLimp oferece produtos diferenciados para a limpeza do dia a dia, tornando o
processo mais prático e eficiente.
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