
Cubas

Medidas e quantidade de torneiras/válvulas:

Altura
Largura

Comprimento
Torneiras/Válvulas

600 mm
280 mm
280 mm
600  mm
2 tor/val

1200 mm
280 mm
280 mm
1200 mm
3 tor/val

1500 mm
280 mm
280 mm
1500 mm
4 tor/val

2000 mm
280 mm
280 mm
2000 mm
6 tor/val

Torneiras

• Torneira excelente com acabamento em metal cromado.
• Libera maior volume de água por segundo, própria para encher copos e garrafas térmicas.
• Esse produto não está incluso na garantia do bebedouro adquirido.



VÁLVULAS-JATO DE PRESSÃO 

Válvula-jato de pressão de 13 e 16 cm para uso em bebedouros de água.

• Dispensa uso de copo
• Higiênica
• Esse produto não está incluso na garantia do bebedouro adquirido.

Válvula 13 cm Válvula 16 cm

FILTROS DE CARVÃO ATIVO

Este filtro é fornecido com elemento filtrante de carvão ativado tipo carbon block 
com acabamento de encaixe. Este filtro é certificado pelo INMETRO e confere toda a 
segurança e confiabilidade para melhoria das condições de água.
 
- Carvão ativado com prata coloidal.
- Redução do cloro, cheiro e gosto desagradável da água.
- Redução do barro, areia e limo.
- Eficiência máxima em decloração da água.
- Compatível com diversas aplicações.
- Vazão: 180 litros/hora.
- Cor: branca.

Com os filtros PPF-5 (retém partículas sólidas) e T33 (com carvão ativado, inibe o teor 
de gostos desagradáveis) a qualidade da sua água será perfeita para consumo. Com o 
sistema Troca-Rápido, os filtros são facilmente trocados ou retirados para 
manutenção.

- Carvão ativado com prata coloidal.
- Redução do cloro, cheiro e gosto desagradável da água.
- Redução do barro, areia e limo.
- Eficiência máxima em decloração da água.
- Compatível com diversas aplicações.
- Cor: branca.
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Sem regulador Com regulador

17 3213.9511
www.canovas.com.br

Fabricante:
Bebedouros Cânovas

Ano: 2015

Filtro 1
PPF-5

Filtros BCC PPF
e BCC T33
Este filtro deve ser 

substituído a cada 0000 mil litros
ou a cada 0 meses. Isso difere

de acordo com a qualidade da água.

Próxima troca em:

___/___/___

17 3213.9511
www.canovas.com.br

Fabricante:
Bebedouros Cânovas

Ano: 2015

Filtro 2
T33

Filtros BCC PPF
e BCC T33
Este filtro deve ser 

substituído a cada 0000 mil litros
ou a cada 0 meses. Isso difere

de acordo com a qualidade da água.

Próxima troca em:

___/___/___

Estrada Vicinal João Parise, 1851, Morada Campestre, S J do Rio Preto/SP.
17 3213.9511  |  www.canovas.com.br

Todos os produtos 
são certificados.

BEBEDOUROS

+9 3MESES
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