Sanremo apresenta novidades da Coleção de Potes Colors
A Sanremo, empresa líder em utilidades domésticas no Brasil, apresenta a novidades para a Coleção
Colors 2018 com potes de cores modernas que acompanham uma tendência de tons diferenciados e
exclusivos. Os potes da coleção Colors 2018 possuem três linhas: Flor, Vac Freezer e Fácil. Os potes
das linha Flor são todos translúcidos, nas cores azul e rosa, os potes da linha Vac Freezer vem nas
novas cores rosa, azul e verde, com tampas translúcidas, para melhor visualização dos alimentos. Já
os potes da linha Fácil, vem com opção totalmente fechada. Todos os potes da Coleção Colors da
Sanremo são feitos de polipropileno, termoplástico 100% virgem e atóxico, que atende todas as
legislações vigentes. Feitos com material livre de BPA, podem ser levados ao freezer, micro ondas e
na máquina de lavar louças.
Os potes Colors da linha Flor possuem um sistema de vedação com uma área emborrachada que faz
parte da tampa, tornando o pote mais hermético, seguro e fácil de manusear. Em formato de flor, a
válvula manual para saída de vapor permite que o pote vá tampado ao forno de micro-ondas,
favorecendo o rápido aquecimento e evitando sujeiras e odores. A transparência dos produtos
possibilita a visualização perfeita do conteúdo que, quando armazenado, pode ser controlado pelas
linhas de graduação de medidas. E outra vantagem é a grade interna dos potes, para evitar a
formação de umidade no fundo.
Com botão decorativo e colecionável, os potes Colors da linha Vac Freezer possuem paredes
espessas que garantem a durabilidade e não deformam no micro-ondas. A tampa reversível dos potes
evita respingos no micro-ondas, o design funcional apresenta cantos arredondados para uma perfeita
higienização e as alças asseguram o manuseio de alimentos muito quentes ou congelados. Já os
potes Colors da linha Fácil possuem tampas com saliências nas extremidades para facilitar a abertura
e o fechamento dos potes. As linhas de graduação de volume ajudam a controlar a quantidade na hora
de armazenar os alimentos e os pegadores laterais proporcionam o manuseio quando aquecido ou em
baixa temperatura.
A edição colors da linha Fácil traz grande diversidade de potes para alimentos com variados tamanhos
e cores para combinar com a cozinha. As tampas foram desenvolvidas com saliências nas
extremidades facilitando a abertura e o fechamento dos potes. Fácil de medir, as linhas de graduação
de volume facilitam o controle da quantidade na hora de armazenar os alimentos. Os pegadores
laterais facilitam o manuseio quando aquecido ou em baixa temperatura.
Os potes da Coleção Colors 2018 da Sanremo são vendidos nas principais redes de supermercado e
bazares do Brasil.

