
BETTANIN APRESENTA LANÇAMENTOS E PRODUTOS DESTAQUES NA 

FEIRA HOME & GIFT 

Com a marca Noviça, a Bettanin apresenta a Noviça Exclusive, linha diferenciada que 

traz produtos como vassouras, pá e escovas com design robusto e disruptivo, e 

evidencia outros produtos, como os mops com fabricação em solo brasileiro, com os 

modelos: Noviça Mop Original, Noviça Mop Compacto, Noviça Mop Max e o Noviça 

Mop Limpa Vidros Fit P e M. Já com a EsfreBom, a marca destaca a linha EsfreBom 

Antiviral, que possui esponjas, pano e sacos para lixo com exclusiva tecnologia que 

inativa o grupo de vírus do Coronavírus 

 

Entre os dias 16 a 19 de fevereiro, a Bettanin marca presença no retorno da feira Home 

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

Presentes), maior vitrine de novidades para o mercado de decoração, utilidades 

domésticas e mesa posta. Através das marcas Noviça e EsfreBom, a empresa 

apresentará produtos pautados por tecnologia, design e inovação, que garantem 

praticidade e eficiência na hora da limpeza da casa.  

 

Em relação a Noviça, os principais destaques no estande da Bettanin será o lançamento 

da linha inspirada no padrão internacional, a Noviça Exclusive, que vem com o objetivo 

de trazer maior facilidade e funcionalidade para o consumidor. A novidade traz produtos 

como vassouras, pá e escovas fabricados com um design elegante e com cores 

tendências, diferenciando-se das tonalidades encontradas no mercado, como o preto e 

verde limão, que auxiliam na composição da decoração da lavanderia. Estará presente 

também a linha de mops com fabricação nacional, que a Noviça trouxe para o mercado 

de forma pioneira e inovadora; a marca apresenta um portfólio com modelos para 

diferentes necessidades e que possibilita mais agilidade em possíveis assistências: 

Noviça Mop Original, Noviça Mop Compacto, Noviça Mop Max e o Noviça Mop Limpa 

Vidros Fit P e M.  

 

Já para a marca EsfreBom, o destaque será a linha EsfreBom Antiviral, que foi lançada 

com o intuito de atender as necessidades em relação ao cuidado com a saúde que foram 



impostas nos últimos anos, que envolvem também os cuidados com a limpeza da casa. 

Com produtos que auxiliam em uma higienização mais segura, a linha é composta por 

itens muito utilizados no dia a dia, como esponjas, pano e sacos para lixo, que além de 

eficiência e praticidade, ajudam a combater bactérias e a inativar o grupo de vírus do 

Coronavírus*, evitando a contaminação cruzada e trazendo mais proteção para as 

pessoas.   

 

A Linha Antiviral da EsfreBom possui a eficácia da tecnologia comprovada por 

laboratório especializado, que certificou a inativação do grupo de vírus do Coronavírus* 

em até 99,9%, após tempo de contato de 10 minutos. E também é recomendada pelo 

biomédico Roberto Figueiredo, o Dr. Bactéria, embaixador da marca.  

 

*Teste realizado em laboratório externo, na cepa MHV3, betacoronavírus, mesmo 

gênero das espécies SARS-Cov-1, Sars-Cov-2, Mers e outros, comprovando a inativação 

dos vírus em até 99,9% em tempo de contato de 15 minutos. Demais informações no site 

www.esfrebom.com.br  

 

Além disso, o estande da Bettanin contará com a presença de duas personalidades que 

representam a empresa, Chris Flores, jornalista e apresentadora, embaixadora da marca 

Noviça; e a Mônica Loureiro, influenciadora digital do segmento de casa e decoração, 

administradora do Marias Vem Comigo, maior comunidade do FaceBook, com quase 2 

milhões de pessoas que trocam dicas sobre a rotina doméstica, e também do Instagram. 

Elas estarão no estande nos dias 17 e 18, respectivamente para um bate-papo sobre a 

rotina moderna e os cuidados com a casa. 

 

Localização do estande da Bettanin na feira Home & Gift: Avenida C – Rua 14 – Estande 

488. 

 

 

 

 

 

http://www.esfrebom.com.br/


:: Ano de comemoração dos 75 anos da Bettanin! 

 

É ano de comemoração! A Bettanin chega aos 75 anos 

e para celebrar esse marco, apresenta uma grande 

novidade: a nova identidade visual, que traz um logo 

comemorativo na tonalidade lavanda, além de um 

diamante, que remete a força e simboliza as “bodas 

de diamante”. 

 

O novo visual será apresentado na Home & Gift; a 

identidade comemorativa será usada nos materiais de comunicação interna e nas redes 

sociais da marca. 

 

Além disso, no estande da Bettanin haverá um painel instagramável para que os 

influenciadores e o público em geral possam tirar fotos em frente a ele e publicar em 

suas redes sociais, utilizando a hashtag: #eusouaBettanin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conheça o lançamento e produtos destaques! 

 

:: NOVIÇA  

 

Linha Noviça Exclusive 

 

Noviça Exclusive Vassoura Multiuso 

 

 

A Noviça Exclusive Vassoura Multiuso possui design moderno e 

exclusivo e pode ser utilizada em todos os ambientes da casa, 

facilitando a remoção das sujeiras dos cantos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noviça Exclusive Vassoura Multiuso com Pá 

 

A Noviça Exclusive Vassoura Multiuso com Pá pode ser utilizada em 

todos os ambientes da casa, facilitando a remoção das sujeiras dos 

cantos. O produto possui pá com ampla capacidade para recolher as 

sujidades e contém pentes que ajudam a retirá-las das cerdas da 

vassoura.  

 

Além disso, a pá pode ser armazenada na vassoura, tornando mais 

prático seu armazenamento.  

 

 

 

 

 

Noviça Exclusive Escova Multi 

 

 

A Noviça Exclusive Escova Multi possui raspador 

que auxilia na limpeza encrustada e alça 

reforçada para evitar contato com a sujeira. O 

produto atende a todos os tipos de limpeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noviça Exclusive Escova Pega Forte 

 

 

Ideal para a limpeza pesada, a Noviça Exclusive 

Escova Pega Forte possui cerdas reforçadas que 

atendem a grandes espaços e alça estendida para 

evitar contato com a sujeira.  

 

 

 

Noviça Exclusive Escova Rejuntes 

 

A Noviça Exclusive Escova Rejuntes possui cerdas 

estreitas que facilitam a limpeza dos cantinhos da 

casa e dos rejuntes dos pisos, além de um cabo 

reforçado para evitar contato com a sujeira. 

 

 

 

 

 

 

Mops de Fabricação Nacional da Noviça 

 

Desde 2020 a Bettanin investe na fabricação nacional de mops, quando trouxe para o 

mercado o Noviça Mop Original, voltado para uma limpeza pesada para todos os tipos 

de ambientes. Desde então, a marca ampliou o portfólio de mops nacionais. De forma 

pioneira e inovadora, a empresa busca sempre trazer novidades diferentes e designs 

exclusivos para o produto queridinho dos consumidores. Conheça a linha completa: 

 

 

 



Noviça Mop Original 

 

O Noviça Mop Original é composto por um mop de 

base articulada e fios 100% em microfibra, que 

alcançam os cantos mais difíceis e possuem maior 

poder de absorção na hora da limpeza. O produto 

vem acompanhado de um balde com capacidade 

total de 13L e capacidade útil de 7L.   

 

O balde conta com sistema de trava em sua alça, indicador de nível de água, proteção 

antirrespingo, bocal escoador para facilitar o despejar da água e sistema giratório 

resistente a oxidação, que garante a durabilidade do produto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noviça Mop Compacto 

 

 
Compacto e prático, o Noviça Mop Compacto é ideal 

para a limpeza de ambientes pequenos. O produto 

oferece fácil armazenamento, já que pode ser 

desmontado, possui duplo sistema de torção, no cabo 

e na centrífuga do balde, assegurando melhor 

aproveitamento de água e uma limpeza mais eficiente, 

e dispõe de uma capacidade de 10L e útil de 5L. 

 

 

 

 

Noviça Mop Max 

 
 

Com capacidade total para 13 litros e volume útil de 7 litros, trata-se do único mop 

fabricado em solo brasileiro que conta com um cesto feito em inox, garantindo maior 

resistência na centrifugação. O Noviça Mop Max possui sistema de trava na alça que 

oferece estabilidade e facilita o manuseio do balde, além do sistema de torção no cabo. 

O produto é ideal para a limpeza de ambientes amplos, facilitando a higiene do local. 

 

 

 

 

 



Noviça Mop Limpa Vidros Fit P e M 

 

 

A higienização dos vidros costuma exigir grande esforço, 

sendo considerada uma das atividades mais complicadas na 

hora de limpar a casa. Pensando em descomplicar essa tarefa, 

a Noviça, possui dois modelos de mops voltados para essa 

função: Noviça Mop Limpa Vidros Fit P e Noviça Mop Limpa 

Vidros Fit M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eles promovem os cuidados com a superfície de maneira simplificada, já que ambos 

possuem espuma e rodo para limpeza e remoção da água de modo fácil e eficiente. O 

que difere um do outro é justamente o tamanho: Noviça Mop Limpa Vidros Fit P, possui 

um cabo de 50 cm, e no Noviça Mop Limpa Vidros Fit M, o cabo tem 100 cm. 

 

 

 

 

 



:: ESFREBOM 

 

EsfreBom Linha Antiviral 

 

A Linha Antiviral da EsfreBom é composta por: EsfreBom Esponjas Antivirais, EsfreBom 

Pano Multiuso Antiviral e EsfreBom Sacos para Lixo Antiviral. Abaixo a coleção 

completa: 

 

EsfreBom Esponjas Antivirais 

 

Com íons de prata, o produto elimina 99,9%** das bactérias presentes na esponja, além 

da tecnologia que inativa o grupo de vírus do Coronavírus*, oferecendo maior segurança 

e eficácia para higienizar os utensílios. A EsfreBom Esponjas Antivirais possui a cor roxa 

e está disponível em versão unitária e em pack com duas unidades. 

 

 

 

Além da limpeza de utensílios em geral na hora de lavar a louça, o produto pode auxiliar 

na higienização de superfícies, como pia da cozinha e do banheiro, bancadas, mesas, 

entre outros.  

 

**Agente antimicrobiano com capacidade para reduzir 99,9% das bactérias S. Aureus e 

E. Colli na esponja. Teste realizado em laboratório externo, contendo demais 

informações no site www.esfrebom.com.br. 

 

 

http://www.esfrebom.com.br/


EsfreBom Pano Multiuso Antiviral 

 

Disponível na cor branca, o EsfreBom Pano Multiuso possui 

tecnologia que inativa o grupo de vírus do Coronavírus*, 

oferecendo maior segurança e eficiência na hora da limpeza de 

utensílios e superfícies. Também, contém íons de prata em sua 

composição, que eliminam 99,9%** das bactérias presentes no 

próprio pano.  

 

 

Além de ser ideal para a limpeza de superfícies dos cômodos da casa, como mesas, 

maçanetas, o produto também é recomendado para a higienização de objetos e 

acessórios, como bolsas, sacolas de mercado, aparelhos eletrônicos, toalha para lanches 

em passeios fora de casa, entre outros. 

 

**Agente bactericida com capacidade para reduzir as bactérias S. Aureus e E. Colli 

acima de 99,9%. 

 

EsfreBom Sacos para Lixo Antiviral  

 

O produto possui eficácia comprovada em laboratório especializado e pode ser utilizado 

para diferentes necessidades, desde o lixo de pia, até lixeiras maiores. Além disso, é uma 

ótima opção para armazenar sapatos, roupas, máscaras, entre outros. Com fundo 

reforçado, material super-resistente e sacos na cor branca, está disponível em cinco 

tamanhos diferentes: 6L, 12L, 25L, 60L e 110L. 

 

 



 

 

 

Além do descarte de lixo comum, o EsfreBom 

Sacos para Lixo Antiviral ajuda a trazer segurança 

na hora de realizar diversas outras atividades, 

como forrar o banco do carro ou assentos de 

transportes públicos; para levar na bolsa no dia a 

dia e armazenar itens, como máscaras e guarda-

chuva; para motoboys transportarem calçados; entre outras funções.  

 

 

 

 

 

Sobre a Bettanin  

Comemorando “bodas de diamante” em 2022, já que neste ano a marca celebra 75 

anos, a Bettanin, principal empresa brasileira do segmento de utensílios de limpeza 

doméstica, é reconhecida por trazer tecnologia e inovação em produtos que garantem 

a eficiência e praticidade para a higienização da casa. Sempre priorizando alta 

performance, design, praticidade e excelência, a empresa entrega ao consumidor um 

amplo portfólio com soluções essenciais para o lar. Com suas marcas entre as principais 

do país, tendo liderança com Noviça e EsfreBom, e detendo importante participação de 



mercado com Brilhus e Sanilux, a Bettanin produz mais de 330 milhões de itens por ano, 

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

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

 

Além disso, a Bettanin deu origem a holding InBetta, que reúne importantes empresas, 

como Atlas, Sanremo, Ordene, SuperPro, Lanossi Beauty & Care e Bettech. Com uma 

essência criativa, inquieta, que está de olho no futuro e sempre pronta para fazer 

o novo, a holding carrega grande significado em seu nome: O “In” significa o constante; 

“Betta”, a transformação.  

  

Em 2020, nasceu também a Lots Home Shop, uma nova unidade de negócios do grupo 

InBetta, que conta com duas lojas localizadas em Esteio, no Rio Grande do Sul. O espaço 

conta com um mix de 2 mil produtos à venda, de todas as marcas do grupo. Os 

consumidores Bettanin também podem fazer suas compras de modo online, no 

site www.lotshomeshop.com.br 

 

http://www.lotshomeshop.com.br/

