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Odorizadores de
Ambientes

• Ideal para banheiros de salas de conferência, hospitais, restaurantes, hotéis e
ambientes com presença de fumantes ou não;
• Funciona à pilha;
• Programação com início e término de operação (reduz desperdícios: só funciona
quando necessita);
• Único no mercado com sensor automático: Aciona (solta spray) quando abre e 
fecha a porta. 

Dispensador Aerosol, 
com sensor de movimento.

• Ideal para banheiros, salas de conferência, hospitais, restaurantes, hotéis e 
ambientes com presença de fumantes ou não;
• Funciona à pilha;
• Programação com início e término de operação (reduz desperdícios: só funciona 
quando necessita);
• São discretos e tem 6 fragrâncias disponíveis;
• Ecológicamente corretos, não atacam o meio ambiente.

Envasado com a tecnologia usada nos EUA e EUROPA, 
não precipita, proporcionando melhor desempenho
Lata com mais de 3000 sprays. Fragrâncias :

• Capim limao
• Bamboo
• Melancia 
• Alecrim
• Verbena 
• Trousseau 

Aerosol Para Maquinas Odorizadoras de Ambiente

Marketing
Olfativo

Equipamento compacto para aromatizações de grandes áreas.  Ideal para 
Shopping Centers, grandes lojas e locais que tenham ar condicionado 
central.

• Nanopartículas, 2000 vezes mais leve que um spray;
• Inúmeras fragrâncias disponíveis;
•  Possibilidade de desenvolvimento de fragrância própria;

Aromatizador ARO 500

Aromatizador ARO 25
Desenvolvido para locais médios e pequenos. Lojas comerciais, banheiros 
de Shopping Centers, banheiros de grande porte em hospitais e recepção 
de hotéis, salas Vips de Aeroporto, enfim locais que mereçam um nível 
de aromatização profissional.
•  Inúmeras fragrâncias disponíveis;
•  Sistema semelhante a um nebulizador medicinal;
•  Possibilidade de desenvolvimento de fragrâncias.

• 30 dias de durabilidade;
• Odoriza o vaso e o banheiro;

• Ideal para Hotéis, Motéis e Hospitais;
• Aromas Citros, Manga e Morango;

• Produto Importado.

CT-600

Odorizador de Vaso Sanitário

Tela Manga Tela Citrus

Tela Morango

Importadas, telas injetadas com microcápsulas de 
essência
• Design Moderno
• Maior durabilidade de odor
• Desenho anti respingo
Fragrâncias: manga, morango e citrus

Telas de Odorização
de Mictórios



Yukon Bobson, com tecnologia Waterless é a resposta da Bobson para a necessidade do planeta em economizar água. 
Apenas o mictório Bobson pode operar com sifões químicos ou mecânicos. 
•  Em porcelana de 1° linha;
•  Todo ângulo positivo, sem acúmulos;
•  Medidas adequadas para evitar respingos;
•  Design Americano;
•  Permite desentupir encanamentos sem remoção da peça;
•  A mesma durabilidade de um vaso sanitário.

APLICAÇÃO
Indústrias, aeroportos, hospitais, escritórios, escolas e faculda-
des, rodoviárias, terminais de ônibus, estações de trem e metrô, 
parques, paradas de viagem, estádios e ginásio de esportes.

Mictório sem Água

• Odor Campestre;
• Não Evapora;
• Separação total da
   urina com o ambiente;
• Biodegradável.

SIFÃO MECÂNICO
•  Sem água;
•  Válvula de silicone;
•  Dura um ano (média);
•  Permite substituir só a válvula;
•  Melhor relação custo/benefício do mercado.

SIFÃO QUÍMICO
•  Sem água;
•  Selante químico;
•  Biodegradável.

YUKON

VANTAGENS

•  Sem mau odores;
•  Minimiza entupimentos na            
tubulação;
•  Economia de água;
•  Sem vandalismo;
•  Sem válvulas de descarga;
•  Fácil instalação;
•  Sem contato manual;
•  Porcelana de 1° Linha;
•  Ecologicamente correto.

WLB

Secadores de Mãos

Bob 200
Ideal para ambientes cujo controle de consumo de toalhas de papel é impossível. 
Recomendado para banheiros públicos com tráfego elevado de pessoas, tais como 
universidades, supermercados, academias, fábricas e terminais rodoviários ou 
metroviários.

Dados Técnicos

•  Plásticos ABS;
•  Fluxo de ar: 70 l/s;
•  Potência: 1350 w;
•  Tensao: 220V;
•  Dupla Isolação.

Injetado em ABS com aditivo antibacteriano 
NANOX que evite proliferação de bactérias.

Bob 300
Para ambientes sofisticados como banheiros de salas VIPs em aeroportos, 
Shopping Centers, Restaurantes finos e Padarias Boutique. Possui reservatório que 
recolhe a água que respinga das mãos.

Dados Técnicos

•  Plásticos ABS;
•  Fluxo de Ar 240 L/S;
•  Tensão 220V ;
•  Potência Máxima: 1650W a 2050W;
•  Dupla Isolação.

Injetado em ABS com aditivo antibacteriano NANOX que evita proliferação de 
bactérias.

Desenvolvidos para atender as principais demandas dos grandes 
usuários desses equipamentos. Resistentes, eficientes e econômicos. 

Garantia de assistência técnica Bobson.



•  Dupla proteção contra entrada de insetos e ratos;
•  Válvula de silicone substituível, para vedar retornos de gases do encanamento (1ª Proteção);
•  Tela metálica removível (2ª Proteção);
•  Grade removível em aço inox de alta resistência (2,5 mm de espessura);
•  Medida de 150 milímetros por 150 milímetros, padrão brasileiro;
•  Assentamento normal, com rejunte;
•  Dispensa necessidade de caixa sifonada;
•  Produto patenteado, importado da Inglaterra.

Ralo Vedante Antiodor e Insetos

ÚNICOS NO
BRASIL

Ralo com tampa
150mm x 150mm

Ralo interno de
4 polegadas.

Ralo interno de 
6 polegadas.

Funcionamento
Uma vez instalado no piso, o produto permite a passagem de líquidos através da 

válvula de silicone. Em função da unidade residual, a válvula de silicone se fecha, 
selando a passagem de gases, inclusive. Em nova carga de líquidos, por peso e 

gravidade a válvula se abre permitindo a sua passagem e voltando a selar-se 
posteriormente.

Uma resistente tela metálica, removível impede a passagem de sólidos, ajudando a 
evitar obstrução dos encanamentos e o retorno de insetos de qualquer tamanho.

Finalmente, uma grade em aço inox com encaixe perfeito, na mesma espessura da placa, completa o conjunto.
Ideal para locais como alto tráfego de pessoas, locais com histórico de retorno de gases (mau cheiro), locais interligados a 

caixa de gordura (cozinha) e redes com conexões externas que permite o acesso de insetos e roedores.
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Tratamento de Pisos

Limpeza Geral

Químicos Bobson


