MAIS QUALIDADE PARA AS SUAS PRATELEIRAS

CATÁLOGO DE PRODUTOS
MARCA PRÓPRIA

SOBRE NÓS
A FACILITAR atua na Zona da Mata Mineira,
atendendo mais de 150 cidades.
Temos como objetivo criar soluções para os nossos
parceiros, através de serviços de armazenamento,
logística, distribuição e merchandising. Mantendo a
transparência total junto aos nossos parceiros,
possuímos sistemas on-line, que possibilitam a
rastreabilidade total das transações realizadas.
Nossa equipe recebe treinamentos constantes, com
foco em vendas e atendimento ao cliente.

Marcas distribuídas
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Estamos sempre prontos para te atender!
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MARCA PRÓPRIA

Rodo Cabo Madeira
Disponível nas opções de 30, 36, 50 e 60 cm
Fabricado em armação de alumínio. Possui base em polipropileno com prende pano,
exclusivamente para o seu conforto
Cabo de madeira revestido em plástico, com 1,20 m de comprimento, e borracha dupla
de EVA soft flexível e durável, com espessura de 6,3 mm
A borracha EVA é super macia e adere à água
São duas borrachas que entram em contato com o piso. A primeira puxa a água e a
segunda seca a superfície
Eficiência 3x mais rápida, que reduz o tempo de trabalho necessário
Caixa com 12 unidades.
Lateral da borracha
cortada na diagonal,
o que aumenta a
produtividade do rodo.
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Rodo de Alumínio
Disponível nas opções de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 cm
Fabricado em armação de alumínio
Cabo de alumínio disponível nos tamanhos 1,20, 1,30, 1,40 ou 1,50 m de comprimento,
com reforço lateral e borracha dupla de EVA soft flexível e durável, com espessura de
6,3 mm
A borracha EVA é super macia e adere à água
São duas borrachas que entram em contato com o piso. A primeira puxa a água e a
segunda seca a superfície
Eficiência 3x mais rápida, que reduz o tempo de trabalho necessário
Possui uma durabilidade muito maior
Caixa com 12 unidades

Lateral da borracha
cortada na diagonal,
o que aumenta a
produtividade do rodo.
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Rodo Cabo Alumínio
Disponível nas opções de 30, 40, 50 e 60 cm
Fabricado em armação de alumínio. Possui base em polipropileno com prende pano,
proporcionando mais praticidade
Cabo de alumínio, com 1,30 m de comprimento, e borracha dupla de EVA soft flexível
e durável, com espessura de 6,3 mm
A borracha EVA é super macia e adere à água
São duas borrachas que entram em contato com o piso. A primeira puxa a água e a
segunda seca a superfície
Eficiência 3x mais rápida, que reduz o tempo de trabalho necessário
Caixa com 12 unidades.
Lateral da borracha
cortada na diagonal,
o que aumenta a
produtividade do rodo.
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Vassoura Soft
Base de plástico reciclado, com 33
centímetros de largura e capa verde
Vassoura tufada com cerdas sintéticas
verdes estabilizadas, com 11
centímetros de comprimento
Produzida com polipropileno e cabo
de madeira revestido em plástico com
1,20 m de comprimento
O tamanho e a maciez das cerdas
facilitam seu manuseio durante o uso
e no momento de guardá-la
Caixa com 12 unidades.

Vassoura Não Risca
Base de Plástico reciclado, com 27
centímetros de largura e capa verde
Vassoura tufada com cerdas sintéticas
finas, pretas e verdes, com 8
centímetros de comprimento
Produzida com Polipropileno e cabo
de madeira revestido em verde, com
1,20 m de comprimento.
Ideal para limpeza interna de casa,
não risca o piso
Caixa com 12 unidades.
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Vassoura Nova
Base de Plástico reciclado, com 22
centímetros de largura e capa verde
Vassoura tufada com cerdas
sintéticas verdes, com 11 centímetros
de comprimento
Produzida com Polipropileno e cabo
de madeira revestido em verde, com
1,20 m de comprimento
Ideal para limpeza do lar, dentro e fora
Caixa com 12 unidades.

Vassoura Multiuso
Base de plástico reciclado, com 22
centímetros de largura e capa branca
e verde
Vassoura tufada com cerdas sintéticas
verdes estabilizadas, com 11
centímetros de comprimento
Modelo desenvolvido para uso interno
e externo na limpeza de superfícies
como madeira, porcelanato e
revestimentos laminados
O tamanho e maciez das cerdas
facilitam seu manuseio durante o uso
e no momento de guardá-la
Caixa com 12 unidades.
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Vassoura Varre Canto
Base de plástico reciclado, com 21
centímetros de largura e capa branca
e verde
Vassoura tufada com cerdas sintéticas
verdes estabilizadas, com 12
centímetros de comprimento
Modelo desenvolvido para evitar
batidas indesejáveis em móveis e
rodapés, suas cerdas possuem ângulo
para atingir perfeitamente todos os
cantos de sua casa
Não risca
Caixa com 12 unidades.

Vassoura POP
Base de plástico reciclado, com 20
centímetros de largura e capa parcial
verde
Vassoura tufada com cerdas sintéticas
verdes estabilizadas, com 11
centímetros de comprimento
Modelo desenvolvido para uso interno
e externo na limpeza de superfícies
como madeira, porcelanato e
revestimentos laminados
O tamanho e maciez das cerdas
facilitam seu manuseio durante o uso
e no momento de guardá-la
Caixa com 12 unidades.
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Vassoura Piaçava Nº 03
Nossa vassoura de piaçava Nº 03 é
desenvolvida com piaçava de primeira
qualidade, base em lata personalizada
e taco de madeira com rosca e base
de 17 centímetros
Esta vassoura é indicada para limpeza
de áreas externas como varandas,
pátios, ruas, calçadas, etc. Pode ser
utilizada em pisos lisos, ásperos,
rústicos, irregulares, molhados ou
secos
A piaçava é de origem natural, por
isso tem resistência e durabilidade
Acompanha cabo de madeira natural
ou revestido de plástico
Caixa com 12 unidades.

Vassoura Piaçava Nº 05
Nossa vassoura de piaçava Nº 05 é
desenvolvida com piaçava de primeira
qualidade, base em lata personalizada
e taco de madeira com rosca e base
de 19 centímetros
Esta vassoura é indicada para limpeza
de áreas externas como varandas,
pátios, ruas, calçadas, etc. Pode ser
utilizada em pisos lisos, ásperos,
rústicos, irregulares, molhados ou
secos
A piaçava é de origem natural, por
isso tem resistência e durabilidade
Caixa com 12 unidades.

10

Rodo de Pia
Fabricado em armação de alumínio, com 14
cm de largura
Cabo de alumínio com 19 cm de
comprimento e borracha dupla de EVA soft
flexível e durável, com espessura de 6,3 mm
Caixa com 12 unidades.

Rodo de Janela
Rodo para limpeza de janelas, fabricado em
armação de alumínio, com 20 cm de largura
Cabo de alumínio, com 70 cm de
comprimento, borracha dupla de EVA soft
flexível e durável, com espessura de 6,3 mm
e espuma de poliuretano, nas medidas
4x3x18 cm.

Passa Cera
Espalhador, Passador de cera, base de PP
com rosca e espuma de poliuretano.
Cabo de madeira plastificado com
pendurador
Medidas 26,5x8,5x4 cm
Caixa com 12 unidades.

Limpa Piso
Produto desenvolvido com critérios
anatômicos para facilitar o manuseio
Conta com suporte para escova, que
propicia mais higiene, e cerdas em
formato circular, que permitem uma
limpeza completa do vaso sanitário
Caixa com 12 unidades.
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Escova Multiuso
Base plástica de material reciclado, na cor
preta, com formato anatômico
Cerdas em PET reciclado, com 3
centímetros de comprimento
Modelos de cores variadas, sendo
vermelho, verde, azul, roxo e amarelo
Ideal para limpezas profundas do dia a dia
Caixa com 24 unidades.

Escova Oval Madeira
Tamanho: 4,2x13 cm
Escova multiuso bicolor, amarela e branca,
com base em madeira
Ideal para limpeza pesada e uso em tanque.

Escovinha Multiuso
Medidas: 95x25x42 mm
Design com formato dos dedos para
melhor encaixe
Cerdas macias e duráveis

Rodos Plásticos
Disponível nas opções de 40 e 60 cm
Produzido a partir de materiais recicláveis,
na cor verde
Se destaca pela praticidade e uso da
borracha EVA de dupla camada
O sistema prende pano foi pensado
exclusivamente para o seu conforto
A borracha EVA é super macia e adere à água
São duas borrachas que entram em contato
com o piso. A primeira puxa a água e a
segunda seca a superfície
Eficiência 3x mais rápida, que reduz o
tempo de trabalho necessário
Caixa com 12 unidades.
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Vassoura Jardim
Vassoura tipo Rastelo, fabricada em
Polipropileno verde
Ideal para recolher folhas, objetos
descartáveis e resíduos volumosos em
jardins, superfícies de terra, solo arenoso,
entre outros locais
Destaque para a bainha alongada de
encaixe do cabo, que oferece mais
conforto durante o uso, e para a
quantidade de garras, que são
arredondadas para aprimoramento de sua
performance
Caixa com 12 unidades.

Desentupidor de Pia Sanfonado
Tamanho Pequeno, de 10x22 cm
Desentupidor com formato sanfonado,
resistente e funcional e excelente poder
de sucção
Material em PVC, ideal para desentupir
ralos e pia, não pode faltar na sua cozinha
100% reciclável.

Desentupidor WC com Cabo
Tamanho Grande: 15x13 cm
Desentupidor com material em PVC, com
excelente poder de sucção
Ideal para desobstruir sanitário
100% reciclável.

Escova de Sapato Nylon
Tamanho: 4,5x17,5 cm
Escova com base em madeira e cerdas de
nylon macias nas cores branca e preta
Ideal para realçar o brilho dos sapatos.
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Escova Animal Amarela
Tamanho: 8,5x29 cm
Escova com base em madeira e cerdas de
nylon com pouca rigidez
Ideal para lavar animais.

Pá de Cabo Curto
Pá fabricada em plástico reciclado, de uso
doméstico ou corporativo
Se destaca pela empunhadura
ergonômica. Sempre pensando na
praticidade e conforto, seu cabo possui a
funcionalidade de se prender ao cabo de
vassoura, facilitando a organização
Caixa com 12 unidades.

Pá de Cabo Articulado
Pá fabricada em plástico reciclado,
desenvolvida para o uso doméstico ou
corporativo
O sistema de articulação para o cabo
permite que o produto seja fechado após
o uso, o que facilita na organização e
permite que o produto ocupe menos
espaço
Caixa com 12 unidades.

Escova Sanitária com Suporte
Produto desenvolvido com critérios
anatômicos para facilitar o manuseio
Conta com suporte para escova, que
propicia mais higiene, e cerdas em
formato circular, que permitem uma
limpeza completa do vaso sanitário
Caixa com 12 unidades.
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https://www.facilitar.com.br/
(32) 3017-7303
Rua General Gomes Carneiro, 53 - Fábrica
Juiz de Fora - MG, 36080-210
MAIS QUALIDADE PARA AS SUAS PRATELEIRAS

(32) 9 9936-2517
facilitardistribuidora

