
POR QUE ESCOLHER A LINHA RESIST?
• Compartimento de Filtro Embutido: Fácil acesso e troca de filtros
• Instalação rápida e simplificada para não precisar de mão de obra especializada
• Atende até 400 pessoas por hora
• Produto em estoque e envio imediato
• Tecnologia sem contato manual

LINHA RESIST
A CAPACIDADE QUE VOCÊ PRECISA

COM A ECONOMIA QUE VOCÊ DESEJA

Conheça a linha
RESIST COM

PEDAL

200 RESIST

100 RESIST

50 RESIST

200RESIST COM PEDAL
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COM PEDAL
A linha RESIST da Cânovas foi pensada para atender a sua necessidade

com excelente custo-benefício. E agora, nesse novo normal, criamos a linha

S E M  C O N T A T O  M A N U A L

Igrejas MercadosOficinasAcademiasEscolasEmpresas HospitaisAeroportosIndústrias Shoppings

Ideal para:

Seu colaborador ou cliente tem um
fácil acesso ao bebedouro para
beber água

Simples e eficaz

Desenvolvido próprio para contato
ao chão, não enferruja

Pedal em aço 304 (inox cirúrgico)

Qualidade na filtragem e maior
capacidade de resfriamento da água
em relação aos produtos do mercado.

Água trincando e potável

Não necessita de mão de obra
especializada para realizar a limpeza

Fácil higienização

Temos mais de 100 assistências
credenciadas em todo o Brasil

Assistência técnica

Trabalhamos com as melhores
transportadoras, atendendo nossos
clientes com a entrega mais rápida
do mercado

Entrega rápida

Temos um setor exclusivo dentro da
empresa, com tempo de resposta de
40 minutos no máximo para a primeira
mensagem ou solicitação do cliente

Serviço ao cliente



DIFERENCIAIS
LINHA RESIST

Compartimento
de fácil substituição
para o filtro

Torneira de Plástico
de Alta Resistência
e maior vasão

Pedal para
acionamento sem

contato, próprio para
contato ao chão.

Aço Cirúrgico

Cuba de Plástico
de Alto Impacto 

Fabricação
em Aço Inox

50 RESIST 50 RESIST COM PEDAL

12
meses
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DESCRIÇÕES E DIMENSÕES
LINHA RESIST

canovasbr
SIGA JÁ:

5OL RESIST

50L RESIST
SEM CONTATO
MANUAL

100L RESIST

100L RESIST
SEM CONTATO
MANUAL

200L RESIST

200L RESIST
SEM CONTATO
MANUAL

* Capacidade de 50 litros no reservatório.
* Atende até 60 pessoas por hora.
* Cuba e Torneira de plástico de alto impacto.
* Compartimento dos filtros embutido, único no mercado.
* Disponibilidade de uma torneira em temperatura natural.
* Testados e aprovados pelo INMETRO.
* Garantia de 12 meses.

* Capacidade de 200 litros no reservatório.
* Atende até 400 pessoas por hora.
* Cuba e Torneira de plástico de alto impacto.
* Compartimento dos filtros embutido, único no mercado.
* Disponibilidade de uma torneira em temperatura natural.
* Testados e aprovados pelo INMETRO.
* Garantia de 12 meses.

1375 mm

378 mm

570 mm

* Capacidade de 100 litros no reservatório.
* Atende até 150 pessoas por hora.
* Pedal fabricado em aço inoxidável.
* Compartimento dos filtros embutido, único no mercado.
* Disponibilidade de uma torneira em temperatura natural.
* Testados e aprovados pelo INMETRO.
* Garantia de 12 meses.

DIFERENCIAIS
DIMENSÕES

MEDIDAS PESO LÍQUIDO

ALTURA

LARGURA

PROFUNDIDADE

PRODUTO

1484 mm

703 mm

644 mm

ALTURA

LARGURA

PROFUNDIDADE

1495 mm

1042 mm

644 mm

ALTURA

LARGURA

PROFUNDIDADE

30KG

38KG

48KG

32KG

40KG

50KG

3,45 A

1,77 A

DADOS ELÉTRICOS

MEDIDAS
127 v

220 v

MEDIDAS
305,0 W

308,0 W

MEDIDAS
2,150 KW/H

2,140 KW/H

MEDIDAS Reter partículas sólidas maiores, como 
areia e pedra

Filtro com carvão ativado, com a função de 
reduzir o teor de sabores e odores 

desagradáveis.

FUNÇÃO VIDA ÚTILFILTROS

PPF-5

T33

O excesso de impurezas na sua rede hidráulica pode reduzir a vida útil dos filtros.

6 meses

6 meses

Como os clientes avaliaram
nossa Loja Virtual

Índice a partir de
124 avaliações

Índice NPS

Avaliações do GoogleEmpresas que confiam na Cânovas
Excelente produto e de ótima qualidade e aspecto . 
A entrega é muito rápida e atende a nossa 
expectativa, produto é fácil de instalar e muito 
simples o manuseio. Já realizamos a troca do filtro 
de forma muito rápida e fácil. Está atendendo todas 
nossas necessidades e recomendamos para outras 
unidades do Grupo Mafrig.

Os filtros são muito bons, de fácil substituiçào e 
simples instalação. Sempre que solicitamos os 
mesmos são entregues em um período satisfatório. 
Temos em torno de 300 colaboradores e atende 
muito bem a demanda. Outras lojas do Atacadão 
também utilizam este bebedouro.


