
 

BETTANIN APRESENTA LANÇAMENTOS EM VÁRIAS CATEGORIAS DURANTE A 40ª 

EDIÇÃO DA ABUP: HOME & GIFT 

Com as marcas Noviça, EsfreBom, Brilhus e Sanilux, a empresa que é referência em 

fabricação de utensílios para os cuidados com a casa apresenta suas novidades na feira que 

é vitrine para o mercado de decoração, utilidades domésticas e mesa posta. Noviça Mop 

Original, o primeiro mop desenvolvido e fabricado no Brasil; e outras novidades como, 

EsfreBom Saco Para Lixo Bio; Sanilux Banheiro; e Brilhus Mop Plus, prometem ser destaque 

nas gôndolas em 2020.  

 

Do dia 14 a 17 de fevereiro, a Bettanin mais uma vez marca presença como indústria expositora 

da feira Home & Gift, organizada pela ABUP (Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e 

Presentes). A empresa apresenta, em primeira mão, lançamentos pautados por pioneirismo e 

inovação, que garantem praticidade e eficiência na rotina do consumidor.  

 

Os principais destaques no estande da Bettanin serão as novidades de Noviça. Revolucionando 

o jeito de pensar a limpeza com a introdução da categoria de mops no país, a marca inova mais 

uma vez ao lançar Noviça Mop Original, o primeiro mop desenvolvido e fabricado no Brasil. O 

produto veio para agregar ao portfólio de soluções da marca, com características que destacam 

sua originalidade, como design exclusivo, selo de exclusividade e embalagem nas cores da 

bandeira do Brasil – verde, amarelo e azul. 

 

Ainda no universo dos mops, Noviça apresenta os lançamentos de Noviça Mop Slim e Noviça 

Mop Spray Slim, que chegam como soluções para atender ambientes mais compactos e 

diferentes cômodos das casas.  

 

A marca Noviça ainda preparou para a Home & Gift sua estreia na categoria de Químicos para 

limpeza especializada de pisos, lançando 5 SKUs: Noviça Pisos Frios, Noviça Pisos Porcelanatos, 

Noviça Pisos Laminados e Vinílicos, Noviça Limpa Rejuntes e Noviça Pisos Uso Externo. Os 

produtos contêm fórmulas especiais para garantir alta performance na limpeza e manutenção 

dos mais diferentes tipos de superfícies, o que pode ser potencializado com a utilização dos 

mops da marca. 

 



Noviça também apresenta novos produtos para a linha closet, como o Noviça Sense Neutraliza 

Odores Closet e o Noviça Sense Evita Mofo Closet, e para a linha de acessórios, com produto 

como o Noviça Suporte Multifuncional, Noviça Rolo Adesivo FIT, Noviça Rolo Adesivo MAX e 

Noviça Rodo Para Pia Concept. 

 

EsfreBom também marca presença! 

 

A Bettanin também apresenta em seu estande novidades para a marca EsfreBom! Entre os 

produtos que prometem chamar a atenção do público, está o lançamento pautado pela 

sustentabilidade:  EsfreBom Saco Para Lixo Bio Rolo. Oxibiodegradável, quando entra em 

contato com o oxigênio, apresenta biodegradação 200 vezes mais rápida quando comparado 

aos sacos comuns, deixando de existir no meio ambiente em um período aproximado de 3 anos.   

 

Para agregar a tecnologia no portfólio de sacos para lixo, a Bettanin se uniu a empresa RES Brasil, 

garantindo certificação pela ABNT e teste pelo Inmetro. Cabe destacar, que para comprovar os 

benefícios do produto para a preservação do meio ambiente, amostras foram testadas na 

Suécia, onde foi constatado o acelerado processo de degradação.  

 

EsfreBom também traz novidades para complementar sua linha de prendedores, que conta com 

EsfreBom Prendedor Para Roupa Emborrachado e EsfreBom Prendedor Para Roupa Basic. 

EsfreBom Prendedor Para Roupa Mega, EsfreBom Prendedor Para Roupa Classic e EsfreBom 

Prendedor Para Roupa Multi, chegam como novas soluções para a hora de pendurar a roupa 

no varal.   

 

Para a marca Brilhus, a grande novidade é a aposta na categoria Mops, com o lançamento de 

Brilhus Mop Plus, desenvolvido e produzido no Brasil. Como opção mais acessível ao 

consumidor e com custo-benefício agregado, o produto segue o padrão de qualidade Bettanin 

e apresenta duas funcionalidades, limpeza seca e úmida.  

 

Sanilux, que conta com soluções para o banheiro, também marca presença no estande Bettanin 

com o lançamento de Sanilux Banheiro, limpador multiuso e de alta performance.  

 

As marcas Bettanin também serão comercializadas em formato de kits. Haverá opções com  4 

ou 5 produtos em um mesmo kit, para as marcas Noviça, EsfreBom e Brilhus. Os kits podem ser 

encontrados no varejo de todo o Brasil, lojas físicas e e-commerce. 



CONHEÇA TODOS OS LANÇAMENTOS!  

 

:: NOVIÇA  

 

Noviça Mop Original  

 

 

Com produção nacional e padrão de qualidade Bettanin, que une tecnologia, praticidade e 

eficiência, Noviça Mop Original é ideal para uma limpeza pesada de ambientes de médio a 

grande porte. O mop é composto por fios 100% em microfibra, com uma maior absorção, e 

acompanha balde com capacidade total de 13L e capacidade útil de 7L. Garantindo alta 

performance na limpeza, conta com base articulada, que alcança os cantos mais difíceis, sistema 

de trava na alça, indicador de nível de água, proteção antirrespingo,  bocal para escoar água e 

facilitar na finalização da limpeza, sistema giratório resistente a oxidação e cabo inoxidável mais 

resistente que proporciona alta durabilidade ao produto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noviça Mop Slim  

Ideal para limpeza pesada de ambientes compactos, com 

capacidade total de 12L e útil de 6L. Articulado, com 

sistema de torção, sem a necessidade do cesto escorredor, 

e proteção antirrespingos, o produto alcança os cantinhos 

mais difíceis, proporciona melhor aproveitamento da água 

e previne o piso contra manchas indesejadas.  

 

 

 

Noviça Mop Spray Slim  

 

 

Em formato slim e com design arrojado, o produto é ideal 

para limpeza de ambientes compactos com pisos frios, 

amadeirados ou sintéticos e atende todos os cômodos da 

casa. Com sistema de spray, reservatório para 

acondicionamento de água e produtos de limpeza com 

capacidade de 375 ml e base em 100% microfibra, 

proporciona uma limpeza eficiente e sem desperdícios. 

Articulado, alcança locais de difícil acesso.  

 

Com embalagem diferenciada, em caixa display, o 

produto é ideal para comercialização em pontos de 

venda físicos e e-commerce.  

 

 

 

 



Noviça Pisos Frios  

 

 

Indicado para limpezas leves e pesadas, Noviça Pisos Frios é desenvolvido 

para uso em superfícies cerâmicas. Além disso, o produto possui ação 

moderada como desengordurante e limpeza de rejuntes. Noviça Pisos 

Frios proporciona auto brilho nas superfícies, criando uma película 

protetora, além de apresentar proteção antiderrapante. O produto rende 

até 35 litros.  

 

 

Noviça Pisos Porcelanato 

 

Com fragrância floral, Noviça Pisos Porcelanato é ideal para a limpeza de 

porcelanatos, granitos e mármores. O produto proporciona auto brilho 

na superfície e cria uma película protetora que repele a poeira. 

Desenvolvido para limpeza profunda, o produto proporciona secagem 

rápida e não deixa manchas nas superfícies.  Com alto poder de 

concentração, o produto rende até 50 litros. 

 

 

 

Noviça Pisos Laminados e Vinílicos 

 

Desenvolvido para realçar o brilho natural do piso, Noviça Pisos 

Laminados e Vinílicos proporciona auto brilho para as superfícies. Com 

ação de proteção contra umidade e ação anti-estática, forma uma 

barreira impermeabilizante e repele poeira e outras sujidades. Indicado 

para limpeza de laminados e vinílicos, foi desenvolvido para uso direto no 

piso, já que a limpeza não requer diluição em água.  

 

 

 

 

 



Noviça Limpa Rejuntes 

 

Com uma fórmula super concentrada, Noviça Limpa Rejuntes pode ser 

usado puro ou diluído em água. Ideal para remoção de sujeiras nos 

rejuntes, o produto possui ação de limpeza profunda e poder oxidante. 

Indicado para uso com luvas, Noviça Limpa Rejuntes rende até 10 

litros.  

 

 

 

 

Noviça Pisos Uso Externo 

 

Indicado para limpeza pesada e manutenção de pisos rústicos, Noviça 

Pisos Uso Externo possui alto poder na limpeza de superfícies porosas. 

Com efeito clareador, o produto pode ser usado puro ou diluído e 

apresenta ação efervescente na base de cimentos, pedras brutas e 

ardósias. Rendendo até 30 litros, Noviça Pisos Uso Externo não desgasta 

o rejunte das pedras e é ideal para limpeza de limo e mofo.  

 

 

 

 

Noviça Sense Neutraliza Odores Closet  

 

Complementando a linha Sense de Noviça, o produto é indicado para 

neutralizar maus odores das roupas e pode ser utilizado para proteger 

armários, gavetas, mochilas, bolsas e malas, apresentando ação 

prolongado por 30 dias. Pode ser encontrado na fragrância citrus fresh e 

em embalagem que contém 2 unidades.  

 

 

 

 

 



Noviça Sense Evita Mofo Closet  

 

Com função que elimina umidade, o produto 

protege as roupas contra mofo e mau odor. 

Pode ser encontrado na versão em sachê de 

50g, em formato que ideal para uso em 

gavetas e prateleiras, e também na versão de 

200g, em formato ideal para uso em armários 

e closets, tendo uma embalagem com cabide para que o produto seja pendurado e evite que o 

mofo atinja as roupas. 

 

 

Noviça Suporte Multifuncional  

 

O produto é indicado para 

suporte de vassouras, rodos, 

mops, pás e escovas. Fácil e 

prático de pendurar, acompanha 

parafusos e buchas. O produto 

conta com penduradores e 

ganchos para deixar a sua área 

de serviço muito mais organizada e vem em 2 versões: uma que comporta 

5 utensílios e outra que comporta 7 utensílios. 

 

 

Noviça Rolo Adesivo FIT  

 

O produto foi desenvolvido como solução para remoção de poeira e pelos. 

Leve e prático, pode ser levado para qualquer lugar dentro de mochilas,  

malas ou bolsas. Pode ser encontrado em versão com 25 folhas, 

acompanhando 2 refis.   

 

 

 

 



Noviça Rolo Adesivo MAX  

 

 

Com formato anatômico e composto por 45 folhas, o produto 

possibilita fácil manuseio para uma limpeza eficiente, além de maior 

rendimento. É ideal para uso em tecidos e estofados.  

 

 

 

 

Noviça Rodo Para Pia Concept   

 

Chegando para agregar o portfólio de Noviça Concept, linha 

destinada a home center, bazar e utilidades domésticas, o 

novo rodo para pia foi desenvolvido para garantir 

praticidade e alta performance na rotina do consumidor. 

Ergonômico, possibilita fácil manuseio para remover o 

excesso de água. Além disso, o produto acompanha perfil de 

borracha higiênico e resistente, trazendo maior segurança contra bactérias e garantindo alta 

durabilidade.  

 

Noviça Conjunto de Limpeza 4 Peças  

 

 

 

Composto por rodo para pia, pá, escova e 

desentupidor, o kit proporciona praticidade e alta 

performance na limpeza de diferentes ambientes. A 

novidade é apresentada em embalagem compacta, 

trazendo 4 itens práticos para a limpeza da casa 

como um todo. 

 

 

 

 



Noviça Conjunto de Limpeza 5 Peças  

 

Pensado para diferentes perfis de consumidores, como 

recém casados, quem mora sozinho ou até mesmo uma 

família grande, o Noviça Conjunto de Limpeza 5 Peças é 

composto por uma pá, três escovas para finalidades 

distintas e a vassoura Noviça Fácil, que foi desenvolvida 

especialmente para este kit e conta com cabo tripartido 

para fácil armazenamento. 

 

Com embalagem e produtos compactos, o consumidor 

pode adquirir 5 soluções para a limpeza do dia a dia em uma única compra.  

 

 

:: ESFREBOM  

 

EsfreBom Saco Para Lixo Bio  

Desenvolvido com foco na sustentabilidade, o produto leva 3 anos para se decompor, o que 

significa uma biodegradação até 200 vezes mais rápida quando comparada ao saco plástico 

comum. Certificado pela ABNT e testado pelo Inmetro, o que comprova benefícios para o meio 

ambiente, o produto pode ser encontrado na versão rolo com em capacidades de 6L, com 30 

sacos; 15L, com 40 sacos; 25L, com 30 sacos; 60 L, com 25 sacos; e 110L, com 15 sacos; 

atendendo as mais diferentes necessidades do consumidor.  

 

 

 

 

 



EsfreBom Prendedor Para Roupas Mega  

 

Com design arrojado, o produto apresenta alta resistência, sendo indicado 

para uso em roupas mais pesadas. Pode ser encontrado em embalagem 

que contém 6 unidades.  

 

 

 

 

EsfreBom Prendedor Para Roupas Classic 

 

 

Desenvolvido para proporcionar mais firmeza para prender as roupas 

no varal, o produto apresenta alta resistência e não desbota. Pode ser 

encontrado em embalagem que contém 12 unidades.  

                 

 

EsfreBom Prendedor Para Roupa Multi 

 

O produto apresenta formato compacto e função multiuso, podendo ser 

utilizado em diferentes tipos de roupas. Pode ser encontrado em 

embalagem que contém 12 unidades.  

 

 

 

 

EsfreBom Conjunto Pia 4 Peças  

 

EsfreBom Conjunto Pia 4 Peças é o único do mercado que oferece uma 

solução completa para a organização da pia. Composto por rodo, ralo, 

suporte para esponja e uma esponja EsfreBom Diamond, o kit 

proporciona praticidade, higiene e uma pia muito mais organizada.  Em 

formato prático, a novidade pode ser encontrada em lojas físicas e e-

commerce.  

 



:: BRILHUS  

 

 

Brilhus Mop Plus 

 

Com função 2 em 1, lavar e secar, Brilhus Mop Plus é ideal para uma limpeza 

prática e efetiva de pisos lisos e internos. Com cabo desmontável, possibilita 

fácil armazenamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brilhus Conjunto de Limpeza 4 Peças  

 

 

Com formato ideal para comercialização em lojas físicas e e-

commerce, o kit da Brilhus é sinônimo de custo-benefício e 

desenvolvido para uma limpeza do dia a dia. Contendo rodo para 

pia, esponja, escova cantos e desentupidor de pia, o produto 

garante limpeza prática e eficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:: SANILUX 

 

Sanilux Banheiro  

 

 

O produto apresenta funcionalidade multiuso, sendo indicado para a 

higienização do banheiro, incluindo pias, mármores, armários, laminados, 

box, vasos sanitários e azulejos. Prático, higiênico e com fórmula livre de cloro, 

o produto remove com eficiência e rapidez manchas, gorduras e outros 

resíduos. 

 

 

Sobre a Bettanin 

Com mais de 70 anos de tradição, a Bettanin é a principal empresa brasileira do segmento de 

utensílios de limpeza doméstica. Suas marcas estão entre as principais do país, sendo que a 

empresa é líder com a marca Noviça, vice líder com EsfreBom e detém importante participação 

de mercado com as marcas Brilhus e Sanilux.  São mais de 350 milhões de itens produzidos 

anualmente, entre vassouras, mops, esponjas, pás, panos, rodos, sacos para lixo, purificadores 

de ar, desodorizadores sanitários e outras soluções que facilitam a vida das pessoas. 

 

Reconhecida por estar sempre à frente, a Bettanin busca constantemente novas tecnologias e 

inovações. Priorizando alta performance, design, praticidade e excelência, entrega ao 

consumidor um amplo portfólio com soluções que tornam-se essenciais para o lar. 

 

A Bettanin deu origem às Empresas InBetta, formada pelas empresas Bettanin, Atlas, Sanremo, 

Primafer, Ordene e SuperPro. 

 


