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ITENS PARA BANHEIRO

ACESSÓRIO PARA BANHEIRO
• ASTRA 
• CELITE 
• DECA 
• DOCOL 
• DUDA 
• FABRIMAR/TIGRE 
• HERC 
• ICO METAIS 
• LEÃO METAIS 
• LORENZETTI

ARMÁRIO PARA BANHEIRO 
DE MDF, PP OBS
• A. J. RORATO 
• ASTRA 
• BALCONI 
• COZIMAX 
• DURIN 
• FABRIBAM 
• GAAM 
• HERC 
• MGM 
• MÓVEIS SÃO JOÃO 

ASSENTO SANITÁRIO
• ALUMASA 
• AMANCO 
• ASTRA 
• DECA 
• DUDA 
• DURIN 
• HERC 
• ICASA 
• ROCA BRASIL 
• TIGRE

CHUVEIRO ELÉTRICO
• ASTRA 
• DURIN 
• ENERBRÁS 
• FAME 
• HYDRA 
• LORENZETTI 
• SINTEX  
• VÍQUA 
• ZAGONEL

LOUÇA SANITÁRIA
• BELIZE 
• DECA 
• DOCOL 
• ETERNIT 
• FIORI 
• GRUPO ROCA 
• ICASA 
• LORENZETTI 
• MARI LOUÇAS 
• SANTA CLARA

METAL SANITÁRIO
• ÁGUIA METAIS 
• ASTRA 
• DECA 
• DOCOL 
• ETERNIT 
• GRUPO ROCA 
• LEÃO METAIS
• LORENZETTI 
• TALITA METAIS 
• TIGRE/FABRIMAR
 
SISTEMA DE AQUECIMENTO 
A GÁS
• INOVA 
• KOMECO 
• LORENZETTI 
• RINNAI

Neste segmento, foram votadas as empresas com estes produtos:  
Acessórios para Banheiro; Armário para Banheiro de MDF, PP, OBS; Assento Sanitário; 
Chuveiro Elétrico; Louça Sanitária; Metal Sanitário; e Sistema de Aquecimento a Gás.
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ITENS PARA BANHEIRO
CHUVEIRO ELÉTRICO

SINTEX

A Sintex está muito honrada por, mais uma vez, estar entre 
as 10 marcas mais lembradas do Brasil na categoria chuveiro 
elétrico.

São 80 anos de história da marca e isso certamente nos con-
fere uma credibilidade pela qual zelamos todos os dias, para 
que possamos seguir conquistando novos lares brasileiros 
com toda a segurança, conforto e praticidade que a Sintex 
oferece.

O portfólio da marca traz ao revendedor desde opções eco-
nômicas com segurança e praticidade até produtos tecnológi-
cos, com forte atuação de engenharia, o que lhes proporciona 
mais uma vez economia, segurança e praticidade, além da tec-
nologia de ponta!

A empresa vem trabalhando nos últimos anos para trazer ao 
mercado sempre mais inovação tecnológica. Contamos com 

uma equipe de projetos e desenvolvimento de produtos que, 
nos últimos meses, tem trabalhado forte para tornar projetos 
em realidade. A equipe comercial por sua vez, vem com força 
total, trabalhando a marca de 80 anos junto ao mercado com 
a incumbência de mostrar essa nova face da Sintex. Nosso 
departamento de marketing tem trabalhado o link do off-line 
com o online, de forma gradativa, respeitando a história da 
marca e sua trajetória carregada de pioneirismo.

A direção da empresa está focada neste novo cenário que 
se apresenta e não tem medido esforços para seguir com sua 
tradição e pioneirismo. Tem buscado fortalecer o relaciona-
mento com seu público e com a sociedade em geral.

Por isso, mais uma vez, agradecemos a cada consumidor fi-
nal, a cada pessoa e a cada lar que, através dos nossos parceiros 
revendedores, confiam e consomem produtos da marca Sintex.

http://www.sintex.com.br


ITENS PARA BANHEIRO
LOUÇAS SANITÁRIAS

SANTA CLARA

POR QUE A SANTA CLARA  POR QUE A SANTA CLARA  
LOUÇAS SANITÁRIAS É TOP 10?LOUÇAS SANITÁRIAS É TOP 10?

• A Santa Clara busca sempre soluções imediatas para proble-
mas complexos e com pensamento criativo de toda a equipe 
sabe suportar as adversidades.

• A Santa Clara mantêm um relacionamento harmonioso com 
todos os parceiros e é o nome mais lembrado pelos consumi-
dores  quando o assunto é Louça Sanitária.

• A Santa Clara possui um austero controle de qualidade ofere-
cendo segurança, satisfação e glamour em todas as peças de 
seu portfólio.

• A Santa Clara sempre inova seus produtos com criatividade e 
diversidade nas cores de seus produtos proporcionando aos 
arquitetos e decoradores opções para viajarem em suas cria-
ções de ambientes.

• A Santa Clara Louças Sanitárias conta com uma equipe de 
representantes comerciais treinados e capacitados, tanto nas 
vendas dos nossos produtos, como na acomadação no inte-
rior da loja, expositores, gôndolas, e promoções!

• A Santa Clara tem como  maior argumento de venda a alta 
tecnologia em seu esmalte e a eficiência nas nossas bacias 
sanitárias, somos a única indústria cerâmica de louças sani-
tárias que usa o sifão de 50mm, proporcionando assim alto 
desempenho na descarga reduzindo o risco de entupimentos 
domésticos e trazendo economia no consumo de água.

• Fácil atendimento, giro rápido no PDV (ponto de venda), pe-
ças atrativas, atendimento personalizado e o jeito mineiro de 
ser nos coloca sempre como indústria TOP 10.

Tenha sempre Santa Clara em seu show room!!!

http://www.ceramicasantaclara.ind.br/novosc/


ITENS PARA BANHEIRO
METAIS SANITÁRIOS

TALITA

A Metais Talita com mais de 20 anos de atuação na fa-
bricação de torneiras, registros e acessórios para banheiro, 
conta hoje com uma das maiores e modernas indústrias do 
Brasil. Possuímos um parque fabril com mais de 30 mil me-
tros quadrados de construção e contamos com mais de 300 
colaboradores de forma direta e mais 300 indiretamente.

Nossa principal missão é fornecer produtos com qualida-
de e funcionalidade a nossos clientes, sempre obedecendo a 
rígidas normas de produção e qualidade.

E se falando em qualidade somos referência, todos nossos 
produtos são rigorosamente testados um a um, nos possibi-
litando oferecer uma garantia de 10 anos.

Possuímos o selo de qualidade do PBPQh, sendo este for-
necido pelo Ministério das Cidades, o qual para ser conquis-
tado passa por uma série de testes para então ser estampado 
em nosso portfólio de produtos.

A Metais Talita esta presente hoje em todo o território 
brasileiro, de norte a sul, contamos hoje com uma equipe de 
mais de 100 representantes espalhados por todos os estados, 
tudo isso para que você cliente possa adquirir produtos que 
irão fazer a diferença em sua obra.

Hoje a Metais Talita cresce anualmente sua produção 
e faturamento acima de todas as expectativas do mercado 
brasileiro, crescemos cerca de 15 % ao ano, fruto de muita 
dedicação de toda nossa equipe.

E não paramos por ai, queremos chegar ao topo e é pra lá 
que estamos seguindo a passos largos.

Isso é Metais Talita, uma das maiores e premiadas em-
presas do Brasil. Venha nos conhecer e faça-nos uma visita. 
Você irá se surpreender.

Vinícius Ruiz Simões, Diretor comercial

http://www.talitametais.com.br/


ITENS PARA BANHEIRO
SISTEMA DE AQUECIMENTO A GÁS

RINNAI

OPORTUNIDADE PARA AUMENTAR O TICKET
 
Aquecedores de água a gás instantâneos são aparelhos capa-

zes de fornecer água quente para o banho e o uso em torneiras 
com muita eficiência e segurança. Pela possibilidade de vazão de 
água, pressão e controle de temperatura, existe um grande ga-
nho em termos de conforto para quem tem um aquecedor a gás.

Estes aquecedores de água são, na maioria das vezes, insta-
lados em imóveis que já foram projetados para o seu uso. Isso 
porque existem requisitos em normas técnicas a serem cum-
pridos, no tocante à rede hidráulica, rede de gás e caracterís-
ticas do ambiente como, por exemplo, aberturas de ventilação 
permanente.

Em imóveis já existentes que ainda não utilizam um sistema 
de aquecimento a gás, a instalação também é possível. No entan-
to, na grande maioria dos casos a adaptação exigiria intervenções 
para atender os requisitos da instalação. E isso se traduz em ne-

cessidades de materiais e componentes como, por exemplo, tu-
bulações apropriadas para o uso em água quente, tubulação de 
gás e acessórios (reguladores de pressão, registros), misturado-
res, metais, revestimentos, além dos acessórios necessários para 
a instalação do próprio aquecedor (duto de exaustão, terminal, 
conexões de água e gás)... a venda de um aquecedor a gás pode 
significar uma oportunidade de venda de muitos outros itens.

De modo inverso, para consumidores que já estão efetuando 
uma reforma no seu imóvel, ou pelo menos no banheiro, pode 
ser oferecido o aquecedor a gás como oportunidade para au-
mentar o conforto de sua instalação, novamente aumentando 
o ticket da venda. Só é necessário lembrar que em todos os 
casos, o serviço de instalação deve ser realizado somente por 
profissionais qualificados!

Conheça mais sobre aquecedores a gás e sobre a Rin-
nai, líder em vendas neste segmento no Brasil, acessando 
www.rinnai.com.br

https://www.rinnai.com.br/



