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A Prodew acredita na preservação do 
meio-ambiente e faz sua parte reciclando e 
protegendo a natureza

Sistema Mist
Funciona pela atomização de água por pressão (100psi). a água e otimizada em mic-
roparticulas que apergidas no ar Formam uma névoa Fina que humedec e sem molhar 
o ambiente.
Sistema de trava automática
esse mecânismo assegura que os aspersores possam ser ligados e desligados separada-
mente em cada saída de “mist” o sistema de trava interno evita acidentes.
Barra resistente e patenteada
o oasis pode ser montado na Forma quadrada ou retangular.
Válvula de fácil acesso
possui dois aspersores por bocal que permite serem colocados na mesma bancada, 
produtos que requerem irrigação e os que não necessitam.

Maneira econômica de preservar a qualidade dos produtos Hortifrutigrangeiros

Aspersor Versátil
A inovação do sistema de Mist Oasis é a versatilidade dos aspersores que podem se direcionados 
com facilidade. Os aspersores com sistemas de trava individual prevenindo 
que seja disposicionado acidentalmente.

Para maiores informações sobre a linha completa dos nossos produtos 
favor contactar:

* Ganho de peso no produto superior a 12,5%. Lucratividade instantânea. Economia de 
$20,00 diários e $7.300,00 anual.

Tamanho Atual
Dísponivel na cor branca 

e preta

Porque Prodew?
Desenvolvido para sua 
conveniência.
Os nossos sistemas são de baixa 
manutenção e de caracteristicas 
economica como filtro reusavél, 
bombas duraveis feito de material não-
corrosível e aspersores de plastico.

Os componentes do sistema 
são de primeira linha.
Nós projetamos e manufaturamos 
ao padrão mais elevado, usando 
produtos eletricos de qualidade e 
os outros componentes aprovados 
pelo NSF, UL e CE.

Nossos sistemas são de 
preços mais baixos e 
economico do mercado.
Lucratividade de $7.000,00 com o 
investimento de apenas $1.000,00. 
Evitando o disperdício e extendendo 
tempo de exposição nas pratileiras, 
nossos sistemas pagam por si próprio.


