
Quais são os beneficios da hidratação?
Mantér a aparência fresca e as características iguais 

aos do que acabaram de sair da horta. Hortaliças e 
vegetais mais saudáveis. Usado também em artigos 

florais.
Reduz a quantidade de produto descartado, 

extendendo o tempo de duração nas 
prateleiras.

Retenção de Peso. A hidratação das 
verduras previne a evaporação dos 

seus lucros, particularmente 
quando os produtos são vendidos 

por peso. Economizando 
apenas R$ 25,00 por dia, 

gera lucro anual de 
R$ 9000.
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Quais são os beneficios da hidratação?

VersaFresh®VersaFresh®

Porque Prodew?
Desenvolvido 
para atender suas 
necessidades
Requer pouca manutenção, 
nossos sitemas usam filtros 
reusáveis, bombas duráveis 
e bicos aspersores em plático 
polyacetal de alta durabilidade.

Fornecemos sistemas de 
qualidade
Projetado e manufaturado com material elétrico e 
outros componentes de alta qualidade. Aprovado pelo 
NSF, UL & CE.

Sistema mais economico entre todos os fabricantes
Evitando o disperdício e extendendo o tempo expositório o lucro é 
garantido. Nossos sistemas pagam por si próprio.

Invensão Revolucionária
para suprir suas necessidades de hoje 
e sempre

Estilo Moderno
adaptável a qualquer estrututa 
física

Máxima Versatilidade e 
Adaptação
ajustável de acordo com as mudanças 
de mercadorias

bicos aspersores multidirecional 
com trava protetora

espaçamento opcional entre bicos 
aspersores 6”, 9”, 12”, 18” ou 24”
cada bico aspersor é dotado de 
uma vávula do tipo borboleta o 
que permite ser aberto/fechado 
fácilmente

Névoa Mais Fina De Toda 
Industria
provén somente o necessário para 
manter os perecíveis úmidos e 
atrativos
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Para maiores informações sobre a linha completa dos nossos produtos favor contactar:

byBarra Aspersora Discreta

Tamanho 
atual de 
diametro 
16mm
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PRODEW, Inc. 189 B-5 Cobb Parkway North • Marietta, Georgia 30062, USA
TELEFONE: 770 420 3060 (USA-Ga) • FAX: 770 795 1314 (USA-Ga)
LIGAÇÃO GRATUITA: 866 677 6339
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A Prodew acredita na preservação do 
meio-ambiente e faz sua parte reciclando e 
protegendo a natureza

Sistema Revolucionário de Borrificação Automatizada para o Novo Milênio


