Garrafas Termic são o destaque entre as novidades da Sanremo
As Garrafas Termic são o mais recente lançamento da Sanremo, empresa líder em utilidades
domésticas de plástico no Brasil. A linha apresenta três categorias de garrafas térmicas que unem
beleza e praticidade: Lar, Chimarrão e Corporativo. As Garrafas Sanremo Termic conseguem manter a
temperatura das bebidas geladas por 12 horas e a temperatura das bebidas quentes por 6 horas,
garantindo a temperatura ideal e conservação da água, café, chá e outras bebidas. Feitas de material
plástico livre de BPA, todas contam com superfície polida que facilita a limpeza, destacando-se pelo
design exclusivo e cores modernas.
As garrafas Termic Lar atendem as necessidades da família, jovens casais, pais e filhos. Combinando
design e cores para cada momento, as garrafas Termic Lar estão disponíveis em quatro tipos: Amar
(1L) e Gostar (750ml), ambas com tampa na mesma cor da garrafa (verde, salmão, bege, branca e
preta) que pode ser utilizada como copo, os bules térmicos Cuidar (700ml), com tampa rolha e cores
sofisticadas (rosa antigo, azul antigo, bege, branca e preta; e versões baby em rosa e azul), e as
garrafas térmicas Celebrar (1L), também com tampa rolha e cores sofisticadas (rosa antigo, azul
antigo, bege, branca e preta). Estes dois modelos, Cuidar e Celebrar, possuem alça ergonômica.
A linha Chimarrão, com a garrafa Guapa de 1L, foi especialmente desenvolvida para o preparo desta
bebida, muita apreciada no Sul do Brasil. A garrafa possui bico giratório 360° e tampa que pode
utilizada como copo, na cor fumê translúcida. As cores das garrafas são azul, vermelho, verde musgo
e bege.
Já as garrafas da linha Corporativa foram pensadas para o consumo no trabalho, durante reuniões e
na pausa para o café. São dois modelos de garrafas térmicas de 1L: Reunir, com tampa rosca e design
moderno e exclusivo (nas cores pink, azul, branco e preto), e a garrafa de bomba Expressar, com
sistema de bombeamento exclusivo, jato diagonal e alça para transporte (nas cores marrom, vermelha,
azul, branca e preta).

