Lançamento

Escada com rodinhas é segura? Segura, bonita e muito
prática, pode apostar!
Lançamento da FlashLimp, a nova Escada Móvel permite alcançar pequenas alturas, é
ideal para uso doméstico e bem fácil de transportar pela casa porque tem rodinhas.
Além disso, é linda e serve como um banco. O lançamento já está disponível em todo o
Brasil e será divulgado na APAS Show

São Paulo, 18 de abril de 2018 – Uma escada com rodinhas parece coisa de desenho
animado, não é? Mas, a novidade chegou à realidade para facilitar o transporte pela
casa: a FlashLimp está lançamento sua Escada Móvel, um produto inovador pelo
design, tamanho e praticidade. ´
A Escada Móvel FlashLimp é ideal para uso doméstico porque permite alcançar baixas
alturas. Suas rodinhas facilitam o transporte pela casa e são muito seguras: ao subir na
escada, o sistema de segurança é automaticamente acionado e as rodas travam, a base
emborrachada adere ao chão e o produto torna-se totalmente seguro para o uso.

Disponível em quatro cores, a Escada Móvel FlashLimp, como todos os produtos
premium de design da marca, são lindas e podem ser usadas como banquinho, porque
são super resistentes.

A Sun Guider levará esta e muitas outras novidades à APAS Show, a maior feira
supermercadista do mundo, entre os dias 7 e 10 de maio, no Expo Center Norte, em São
Paulo. Com o intuito de expandir sua capilaridade, as marcas FlashLimp e Euro Home,
da Sunguider, levarão aos supermercados o que há de melhor, em qualidade, e mais
moderno e bonito em design para a limpeza, manutenção e praticidade doméstica.
Quer saber mais? Solicite nosso release completo da APAS Show!

Serviço:
APAS Show
Data: de 7 a 10 de maio
Horário: Das 10h às 20h
Local: Expo Center Norte – R. José Bernardo Pinto, 333 – V. Guilherme – São Paulo – SP

Sobre a Sun Guider e a FlashLimp – A Sun Guider 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.
Informações para a imprensa
Em Pauta Comunicação
(11) 3567-7854 / 3567-7855
Cristina Thomaz – (11) 99666-5932 –cristina@empautacomunicacao.com.br
Simone Valente – (11) 97666-7022 - simone@empautacomunicacao.com.br

