
 

 

Sanremo apresenta novidades na 42ª Home, Gift e Têxtil 
- A principal marca de utilidades domésticas em plástico do Brasil estará presente no evento, de 16 a 19 de 

fevereiro de 2022, em São Paulo. 
 

- Empresa vai expor na feira da Associação Brasileira de Empresas de Utilidades e Presentes (ABUP) a experiência 
de seu relacionamento com o varejo e os lançamentos que vão conquistar o Brasil. 

 
[Fevereiro, 2022] – A retomada presencial das feiras de negócios abre o calendário brasileiro com um dos mais 
tradicionais eventos do segmento de utilidades domésticas. A confirmação da 42ª edição da Home, Gift & Têxtil, de 
16 a 19 de fevereiro de 2022, no São Paulo Expo, em São Paulo, contará com a presença da Sanremo, a marca que 
é líder nacional na categoria de plásticos. Destinada exclusivamente para lojistas e profissionais do varejo, a feira 
deverá ter uma das maiores repercussões já registradas devido a expectativa otimista em relação aos novos hábitos 
de consumo e os aprendizados com inovações impostas pela pandemia covid-19. 
 
Em mais de 50 anos de história, a empresa sempre demonstrou a paixão com que constrói cada um de seus produtos. 
Hoje, são mais de 1.000 itens em linhas diversas para o lar em geral, como cozinha, copa, bar, lavanderia, 
organização, mesa posta, escritório, closet, cuidados com pets e qualidade total em térmicos. Para 2022, os 
lançamentos da Sanremo foram planejados com o propósito de colaborar com os negócios de seus clientes.  
 
Esse é o caso das oportunidades de compras no formato de caixas promocionais. Elas são ideais para a composição 
de “feirinha” no ponto de venda. Práticas, facilitam a organização para a loja ou mercado sem ter o trabalho de 
acomodar os produtos nas prateleiras.  
 
Confira as principais características dos produtos mencionados:  
 

- Linha Fácil: trata-se de uma das coleções de potes com mil e uma utilidades, possui grande diversidade de 
tamanhos, formatos e cores. As tampas foram desenvolvidas com saliências nas extremidades, que facilitam a 
abertura e o fechamento. Há marcas de graduação de volume que auxiliam no controle da quantidade na hora de 
armazenar alimentos. Os pegadores laterais ajudam no manuseio quando aquecido ou em baixa temperatura.  

 
- Linha Dia Dia: aliada da cozinha! É formada por potes herméticos de tampa rosca, feitos sob medida para 

acondicionar temperos. Não permite vazamento de odores.  
 
- Cestos empilháveis Moolti: perfeitos para a organização de qualquer ambiente. Seu design moderno e 

inteligente permite encaixe perfeito uma dentro da outra. Otimiza espaços em armários, bancadas, escritórios, etc.  
 
- Forma para picolés linha Casar: as forminhas possuem palitos coloridos e formatos lúdicos. Transforma 

um dia quente em pura diversão. Feita em material de alta qualidade, resistente e fácil de lavar. São atóxicas e 
livres de BPA.  

 
- Garrafa Esportiva: com design planejado, encaixa em suportes de bicicletas. Possui bocal protegido por 

tampa e sistema de vedação com acionamento rápido, que permite o fechamento perfeito e facilidade para beber ou 
servir. É item relevante para manter hidratação na correria do dia a dia, na rotina do trabalho ou no treino da 
academia. É atóxica e livre de BPA.  

 
- Caixa organizadora Flex 6L: transparente para que o conteúdo fique visível, a caixa é pura praticidade. 

Possui travas que garantem um fechamento seguro da tampa e laterais com formato anatômico que possibilitam um 
manuseio fácil. Multiuso: pode ser utilizada em áreas de serviço, banheiros, quartos, escritórios etc. 

 
- Balde da linha Hydrus: com design clássico e robusto, possui alça larga que facilita o manuseio, bico 

direcionador e escala medidora de volume.  

 

 



 

NOVAS VERSÕES PARA OS KITS TÉRMICOS  
E O LANÇAMENTO DO MODELO ALEGRAR DE GARRAFAS TÉRMICAS 

O sucesso dos kits Térmic de garrafas de 600ml acompanhadas de suporte para filtro 102 de café levou a Sanremo 
a aumentar a família de estampas e cores. Em 2022, chegam duas novas versões ao mercado: em preto, com 
padronagem “paz, amor & café”, e em branco, com ilustrações de coração.  
 
Mas a principal novidade da linha fica por conta do novo modelo de garrafa: Alegrar. Com design e tampa rosca 
moderno, mantém os líquidos quentes por até 6h e os frios por até 12h. Em tamanhos de 1L e 500ml, a garrafa possui 
alça ergonômica e cores sofisticadas, como o azul marítimo, rosé, preto e vermelho. No design, texturas com detalhes 
verticais no corpo da garrafa e na tampa são a marca contemporânea do produto. A tampa externa pode ser usada 
como copo.  
 
Atenção: Se você for até a 43ª Feira Home, Gift e Têxtil, procure o estande da Sanremo no São Paulo Expo:  
Avenida B, Avenida C – Rua 6, estande 436 
 
 
 
Para saber mais: 
Site: www.sanremo.com.br | YouTube: Sanremo | Facebook: @sanremo.sa | Instagram: @sanremooficial 
 
A Sanremo é uma das empresas do grupo InBetta. Desde 1969 atua no mercado nacional e internacional, 
mantendo uma posição de liderança no setor de utilidades domésticas em plástico. Desde sua fundação, é 
reconhecida pela qualidade de seus produtos e pela inovação, pois investe constantemente em tecnologia e 
capacitação profissional tendo como foco a excelência no desenvolvimento de seus produtos. 

 
Solicitações de imagens e entrevistas, entrar em contato: imprensa@sanremo.com.br 
Jornalistas:  
Sheila Meyer – (51) 99977-9966 
Tatiana Csordas: (51) 98111-8734 
 
 
  

http://www.sanremo.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCYnBnmmwgd4EFUqtE_bSvXg
mailto:imprensa@sanremo.com.br


Os kits Térmic:  
 

  
 
A garrafa Alegrar:  
 

 
 
 


