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É ASSIM
QUE NÓS
FAZEMOS
PRIMAVERA

HARMONIA
NO PDV QUE
ENCANTA AOS
OLHOS

Sim, fazemos, pois, nós somos uma empresa de origem familiar e que hoje 
conta com uma grande equipe altamente treinada e capacitada, resultado 
desses 34 anos de aprendizado e evolução.

Construímos relacionamentos e marcamos a vida de muitas pessoas 
produzindo produtos para limpeza doméstica que facilitam, colaboram e 
mais do que isso, participam do dia a dia de muitas donas e donos de casa 
do nosso Brasilzão.

Nosso mix de produtos possui uma grande variedade de produtos e 
materiais para auxiliar o dia a dia. Vassouras, de diversos tamanhos e 
modelos, desde as mais tradicionais até aquelas com formatos 
diferenciados, pensados para limpezas específicas. Uma linha de rodos de 
diferentes tamanhos para diferentes tipos de superfícies e também muitas 
outras opções como: limpa chaminés, escovas sanitárias, pás plásticas e 
rodos de espuma que complementam nossa lista.

Todos os nossos 
produtos são concebidos 
e produzidos em nosso 
parque fabril, que fica 
localizado na cidade de 
Tapejara-RS, uma 
pequena cidade do Norte 
do Rio Grande do Sul, 
que desde que nascemos 
nos serve de morada.

Confira neste catálogo tudo o que podemos 
oferecer para você e sua empresa!

Após um extenso estudo com 
clientes finais reais, se confirmou 
que a cor é relevante na decisão de 
compra! Agora todas as linhas de 
produtos trazem tons de azul e 
violeta, cores que têm a intenção 
de trazer mais harmonia aos lares 
das famílias e também entregar 
uma presença impactante ao PDV, 
aumentando as vendas.

A proposta de PDV fica 
diferenciada quando exibida 
na harmonia que 
promovem as novas cores 
dos produtos Primavera. A 
combinação de cores cria o 
conforto visual que causa a 
sensação de organização, 
limpeza e beleza, itens que 
todo mundo deseja também 
ter em casa ;)

O Roxo e o Azul foram 
cuidadosamente selecionados para 
formar um lindo conjunto do 
produto juntamente com o cabo, 
proporcionando uma harmonia de 
cores que agrada aos olhos e não 
causa nenhum desconforto visual
no ambiente em que forem
armazenados.



Cantos
Modelo ampliado da tradicional vassoura 
Limpa Fácil. Com cerdas mais compridas 
e em maior quantidade. Por seu ângulo 
ampliado, alcança cantos mais difíceis.
Maior capacidade de varrição.

Ref.: 137
Medidas: 34cm x 5,5cm x 23cm
Cód barras: 7898088181376
Cx.: 12 un

Gran Performa
Maior comprimento e quantidade de 
cerdas. Maior capacidade de varrição. 
Cerdas resistentes. Ideal para grandes 
áreas.

Ref.: 134
Medidas: 35cm x 6,5cm x 18cm
Cód barras: 7898088181345
Cx.: 12 un

Máxima
Cerdas plumadas. Maior quantidade de cerdas. Modelo 
multiuso que se encaixa em qualquer situação proporcio-
nando excelente capacidade de varrição. Ideal para pisos 
lisos.

Ref.: 36
Medidas: 31,5cm x 6,5cm x 16cm
Cód barras: 7898088180362
Cx.: 12 un

Performa
Vassoura com grande largura. Suas 
cerdas macias e em grande quantidade 
permitem um excelente desempenho 
na retirada da poeira.

Ref.: 135
Medidas: 35cm x 9,5cm x 12,5cm
Cód barras: 7898088181352
Cx.: 12 un

Bella
Cerdas macias. Não risca. Retira melhor o 
pó. Ideal para pisos lisos e assoalhos.

Ref.: 27
Medidas: 31,5cm x 7,5cm x 11cm
Cód barras: 7898088180270
Cx.: 12 un

Limpa Fácil
Cerdas plumadas. Maior quantidade de cerdas. Seu ângulo 
facilita a limpeza dos cantos e proporciona maior conforto 
ao varrer. Modelo multiuso que se encaixa em qualquer 
situação proporcionando excelente capacidade de varrição.

Ref.: 37
Medidas: 30,5cm x 5,5cm x 21cm
Cód barras: 7898088180379
Cx.: 12 un
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A Vassoura
Máxima está
de cara nova!

Veja nos
detalhes:

E cá entre nós,
ficou o máximo!
Com novo design
e capa dupla,
a nova Máxima
ficou mais robusta,
bonita e o mais
importante:
Varre muito bem!

1

2

3

4

Base plástica mais aparente, oferecedo mais resistência
ao produto e sendo mais avançada que a capa, criando
uma espécie de escudo para a sua vassoura durar
muito mais.

Cerdas plumadas de qualidade distribuidas 
de maneira simétrica, oferecendo
praticidade e efetividade na varrição.

4   Cerdas

Capa que agrega em design e também
reforça o produto, tornando-o mais robusto
e resistente.

1   Capa superior

2   Primeira capa
Primeira capa com design arredondado com
objetivo de suavizar possíveis impactos da vassoura
com objetos próximos (armários, balcões, mesas)
sem danificar o produto.

3   Base Plástica

Conjunto
de cores com
contraste
de tom no
modo tom
sobre tom



VassourõesVassourões

EscovasEscovas

Esfrega Piso
Ideal para pisos rústicos, calçadas, 

carpetes e uso externo.

Ref.: 23 | Medidas: 29cm x 6cm x 10cm
Cód barras: 7898088180232 | Cx.: 12 un

Cerdas plásticas e resisten-
tes. Ideal para limpeza de 
vasos sanitários

Escova com cerdas em 
formato esférico, mais 
rígidas para limpeza 
de chaminés de 
fogões, churrasqueiras 
e lareiras.

Escova Sanitária
Valentina

Limpa
Chaminé

Tank
Escova multiuso com base em plástico. Ideal 

para roupas e jeans. Possui formato anatômi-
co.

Ref.: 19 | Medidas: 11,5cm x 6cm x 4,5cm
Cód barras: 7898088180195 | Cx.: 24 un

Oval
Escova multiuso com base em madeira.

Ideal para roupas e jeans.

Ref.: 21 | Medidas: 13cm x 6,5cm x 4,5cm
Cód barras: 7898088180218 | Cx.: 24 un

Soft 40cm
Cerdas mais macias em pêlo sintético. Não risca. Base em 
plástico. Ideal para grandes áreas, pisos lisos, assoalhos e 
corredores.

Ref.: 42
Medidas: 42cm x 8cm x 11,5cm
Cód barras: 7898088180423
Cx.: 12 un

Plus 40cm
Cerdas mais duras. Base em plástico. Ideal para grandes 
áreas oferecendo maior desempenho em pátios, pisos 
rústicos, oficinas, indústrias e ruas.

Ref.: 41
Medidas: 44cm x 8cm x 14cm
Cód barras: 7898088180416
Cx.: 12 un

Brava Max
Cerdas mais duras oferecendo maior 
resistência. Maior quantidade de cerdas. 
Ideal para carpetes, pisos rústicos, pátios e 
calçadas.

Ref.: 38
Medidas: 31,5cm x 6,5cm x 16cm
Cód barras: 7898088180386
Cx.: 12 un

Brava
Cerdas extremamente duras. Ideal para limpeza 
pesada em pisos rústicos, construção civil, 
currais e é excelente na limpeza externa de 
calçadas em geral.

Ref.: 25
Medidas: 32cm x 6,5cm x 16cm
Cód barras: 7898088180256
Cx.: 12 un

Favorita
Cerdas plumadas, é ideal para 
pisos lisos.

Ref.: 26
Medidas: 29,5cm x 6cm x 14,5cm
Cód barras: 7898088180263
Cx.: 12 un

Pettiçava
Cerdas mais duras. Ideal para carpetes, pisos 
rústicos, pátios e calçadas.

Ref.: 28 | Medidas: 29,5cm x 6,5cm x 14,5cm
Cód barras: 7898088180287 | Cx.: 12 un

LIMPEZA
PESADA

LIMPEZA
PESADA

LIMPEZA
PESADA

Sem pote - Ref.: 17
Medidas: 8cmO x 36cm
Cód Barras: 78980881800171
Cx.: 12 un 

/

Com pote - Ref.: 18
Medidas: 13cmO x 37,5cm
Cód Barras: 78980881800188
Cx.: 12 un 

/

Limpa Teto
Vassoura com cerdas longas e macias, dispostas em formato 
esférico para promover uma maior limpeza do teto, sanca, 
prateleiras e locais de difícil acesso. Por seu formato evita danos 
durante a limpeza.

Ref.: 130 | Medidas: 17,5cmO x 20cm
Cód barras: 7898088181307 | Cx.: 6 un

/

Encaixe
prático no
cabo!
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Ref.: 15
Medidas: 11,5cmO x 18cm
Cód barras: 
7898088180157
Cx.: 6 un

/

Alcançe locais e
telhados ainda
mais altos usando
o extensor de cabo.

#dicada
Primavera

pág 11

Melhor ainda
com cabo
extensor

#dicada
Primavera

pág 11

LIMPEZA
PESADA

LIMPEZA
PESADA
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RodosRodos

PásPás
Linha
Seke Fácil
32 cm / 42 cm / 60 cm

Lâmina em EVA duplo. Ajusta-se às imperfei-
ções do piso. Ideal para secar e passar pano. 
Com pontos que seguram melhor o pano

Ref.: 48 | Medidas: 32cm x 4cm x 10cm
Cód barras: 7898088180485 | Cx.: 12 un

Ref.: 49 | Medidas: 42cm x 4cm x 10cm 
Cód barras: 7898088180492 | Cx.: 12 un

Ref.: 47 | Medidas: 60cm x 4cm x 10cm 
Cód barras: 7898088180478 | Cx.: 12 un

Prende
o pano!

Possui 2
presilhas que
possibilitam
prender
panos

Paredes em geral

Rodo Articular
Articulação ergonômica exclusiva, capaz 
de alcançar lugares mais difíceis. Espuma 
de alta densidade, colada em base 
plástica, com maior área de contato. 
Excelente para desencardir superfícies. 
Ideal para lavar pisos, paredes, baús de 
caminhões, vidros e muito mais.

Ref.: 160
Medidas: 30cm x 15cm x 8cm
Cód barras: 7898088181604
Cx.: 12 un
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Vidros

Uso total
da espuma

Articulação
que facilita

a limpeza

Calçadas

Rodo Limpeza
Pesada
Rodo com manta abrasiva, indicado para 
remoção das sujeiras mais difíceis.

Ref.: 165
Medidas: 26,5cm x 8,5cm x 6,5cm
Cód barras: 7898088181659
Cx.: 12un.

Rodo Limpeza Leve
Rodo especialmente desenvolvido para 
limpezas leves em superfícies lisas e delica-
das. Ideal para limpeza de vidros e porcela-
natos.

Ref.: 166
Medidas: 26,5cm x 8,5cm x 6,5cm
Cód barras: 7898088181666
Cx.: 12un.

Rodo Passa Cera
Espuma de alta densidade colada em base 
plástica. Ideal para passar cera e lavar 
pequenas áreas, pisos e paredes.

Ref.: 58
Medidas: 26,5cm x 8,5cm x 8cm
Cód barras: 7898088180584
Cx.: 12un.

Rodo Bola
Espuma de alta densidade, colada em base 
cilíndrica de plástico. Excelente resultado 
para desencardir superfícies. Ideal para lavar 
pisos, paredes, calçadas, ônibus e baús de 
caminhões.

Ref.: 61
Medidas: 30cm x 10cm x 8,5cm
Cód barras: 7898088180614
Cx.: 12un.

Pá Plástica
Pá em plástico super resistente. Possui compartimento que 
facilita a armazenagem e o transporte da sujeira.

Ref.: 10 | Medidas: 29cm x 22,5cm x 7cm
Cód barras: 7898088180102 | Cx.: 12un.

Pá Metálica
Pá em metal galvanizado. Não enferruja. Ideal para limpeza de 
pátios, garagens e para tirar brasas de lareiras ou churrasqueiras.

Ref.: 11 | Medidas: 18cm x 19,5cm x 4cm
Cód barras: 7898088180119 | Cx.: 12un.
Cabo: 60cm
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DesentupidoresDesentupidores

CabosCabos

Novidade!Novidade!

Desentupidor
Sanitário WC

Big Pá

Cabos com
conjunto
exclusivo
de cores que
combinam com
os produtos

Facilite a limpeza
do seu dia-a-dia
com o extensor
de cabo
Primavera.
Alcance + alto sem
precisar de escadas
ou cadeiras. É mais
conforto e segurança
na sua rotina.

Cabo de madeira
revestido de plástico

Conjunto Cabo + Extensor
de Cabo Primavera.

A combinação de cores
azul + listras roxas
com a ponteira roxa
dá ao conjunto a
harmonia necessária
para embelezar o lar
e também o PDV!

Pá com sistema de articulação que permite que a bacia seja 
recolhida para ocupar menos espaço quando guardada. Possui 
rampa de acesso mais suave e com maior abertura. Bacia 
profunda, permitindo recolher mais sujeira

Ref.: 113 | Medidas: 26,5 x 26cm x 9cm
Cód barras: 7898088181130 | Cx.: 12un.
Cabo: 85cm

Resistente cabo de madeira revestido com 
plástico por processo de extrusão. Ideal para o 
encaixe e uso com qualquer produto Primavera 
proporcionando também combinação
nas cores entre os produtos com o cabo.

Ref.: 5 | Medidas: 120cm
Cód barras: 7898088180058
Pct.: 12un.

Rampa de acesso
mais suave e ampla
abertura. Com bacia
que comporta mais
sujeira!

Ocupa menos
espaço ao guardar!

Com exclusivo
sistema de articulação
a pá pode ser guardada
facilmente sem
ocupar muito espaço

120 cm

Ideal para desentupir ralos, 
banheiras e vasos sanitários.

Ref.: 9
Medidas: 13,5cm O x 12cm
Cabo: 60cm
Cód barras: 7898088180096
Cx.: 12un.

/

Desentupidor
de Pia
Ideal para desentupir
pias e ralos

Ref.: 8
Medidas: 10,5cm O x 20cm
Cód barras: 7898088180089
Cx.: 12un.

/

+

Exemplo:

Tamanhos disponíveis
para o conjunto:
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+ +
Cabo Cabo extensor com produto Primavera

Encaixe
rápido e
prático!
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Um de nossos destaques
é a linha SUPER LIMPEZA,
que possui cerdas estabilizadas,
tecnologia que GARANTE +
qualidade e muito +
durabilidade para
os produtos desta linha!

Todos os produtos da
Linha Super Limpeza
são indicados pelo
Selo de CERDAS
ESTABILIZADAS!

L I N H A

+ Qualidade
e cerdas muito
+ resistentes!

+ Qualidade
e cerdas muito
+ resistentes!

CE

RDAS ESTABILIZADAS

+ R
ESISTENTES, + DURÁV

EI
S

!

         RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
CARINHO PELO MEIO AMBIENTE!

ECOFRIENDLY
PRIMAVERA

PRODUTO COM
RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL

Catálogo de Produtos Vassouras     Rodos    Escovas 07 VOLTAR AO MENU PRINCIPAL

Essa responsabilidade não é uma tarefa
que se faz só da boca pra fora aqui na 
Primavera.

Nosso parque fabril está regularizado 
com todas as
normas ambientais exigidas para 
garantir que nosso compromisso com o 
meio ambiente seja sempre o de 
proteger e cuidar, afinal, levamos a 
estação das flores no nosso nome com 
muito carinho.



Surpreenda-se
com as cores
da Primavera

C A T Á L O G O  D E  P R O D U T O S

Primavera Ind. de Vassouras e Escovas LTDA.
Av. 7 de Setembro, 3234 - Bairro São Paulo
CEP: 99950-000 / Tapejara, RS - Brasil
55 (54) 3344.1438
55 (54) 3344.3113 (whats comercial)

55 (54) 3344.1567 (whats administrativo)

primavera@primavera.ind.br

primaveravassouras
primavera_todoano

www.primavera.com.br

1

2

3

VOLTAR AO INÍCIO

https://www.google.com/maps/place/Primavera+Ind%C3%BAstria+Vassouras+e+Escovas+Ltda/@-28.0577728,-51.9985746,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x951c61624f3eadfd:0x23386e3a19bfec40!8m2!3d-28.0577849!4d-51.9963725
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=555433443113
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=555433441567
mailto:primavera%40primavera.com.br?subject=
https://www.facebook.com/primaveravassouras/
https://www.instagram.com/primavera_todoano/
https://primavera.ind.br/

