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Você sabe copos e taças impecavelmente 
limpos são os cartões de visitas de um bom 
estabelecimento e, com toda a certeza, 
representa uma boa impressão para seu 
hotel, bar ou restaurante. 

O Spülboy Original é a garantia de perfeita 
limpeza em seus copos e taças. É também  
fundamental para economia de água,  mais 
agilidade e maior segurança, resultando em 
um atendimento mais rápido e eficiente para 
seus clientes. 

MODELOS ADEQUADOS PARA 
CADA NECESSIDADE E UMA 
LINHA COMPLETA DE ACESSÓRIOS 
E SUPRIMENTOS PARA 
MELHOR PERFORMANCE 
DO SPÜLBOY ORIGINAL.

SPÜLBOY ORIGINAL
a solução ideal para 
lavagem profissional 
de copos e taças em 
seu estabelecimento.

ATÉ 70% DE ECONOMIA DE ÁGUA

BOM PARA 
O PLANETA, 
BOM PARA 
O SEU BOLSO.

Diluente de Viscosidade

Kit de limpeza

Detergente em pastilhas 

Escovas e acessórios diversos

UTILIZADO EM      DE   30 PAÍSES+

HOGASERV – Serviços para Hotelaria e Gastronomia Ltda.

Rua Antunes Maciel, 226  |  São Cristóvão  |  20940-010  |  RJ  |  Brasil
tel.: 21-3216.9555  |  e-mail: hogaserv@pluslink.com.br

www.spulboy.com.br

REPRESENTANTE E IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA O BRASIL



O Spülboy é um aparelho portátil que otimiza 

a lavagem manual de copos e taças em 

qualquer estabelecimento de gastronomia. 

Enquanto o copo ou a taça é 
enxaguado, a água limpa se 

renova automaticamente no 
recipiente de lavagem, 

assegurando total higiene na 
lavagem de seus copos e taças.

Comprimento = 32,5 cm
Altura  = 31 cm
Diâmetro = 15 cm 
Peso = 2,1 Kg

A simplicidade e a eficiência do sistema de 
lavagem do aparelho Spülboy permite que os 
copos e taças, dos mais variados formatos e 
tamanhos, sejam perfeitamente lavados por 
dentro e por fora. Este resultado ocorre devido à 
ação conjunta das escovas circular e central, 
juntamente com o detergente em pastilha.

Para enxaguar, pressione o copo ou a 
taça levemente contra a válvula central 

que aciona o fluxo de água. 
Em apenas alguns segundos o copo ou 

a taça ficará totalmente enxaguado.

Quando o copo ou a taça é retirado 
do recipiente de enxague, o fluxo de água 
é interrompido. Este processo inovador 
resulta em economia de 60 a 70% da 
água no ponto de lavagem.

Funcionamento

Enxague

4 diferenciais
exclusivos 

de SPÜLBOY

TEL.: 21-3216.9555
ENTRE EM CONTATO E SAIBA MAIS

Economia

Higiene

Este prático, econômico e higiênico aparelho foi 

desenvolvido há mais de 30 anos na Alemanha, sendo 

hoje utilizado com sucesso em mais de 30 países.

Pode ser instalado em qualquer bancada 
com entrada e saída de água / ralo.

SPÜLBOY NR.3

Indicação: 
copos com 8 cm de diâmetro.

Comprimento = 37,5 cm 
Altura = 32,5 cm
Diâmetro = 18 cm 
Peso = 2,9 Kg

Pode ser instalado em qualquer bancada 
com entrada e saída de água / ralo.

SPÜLBOY TWINGO

Indicação: 
copos com 10 cm de diâmetro.

Comprimento = 33 cm 
Altura = 33 cm
Diâmetro = 18 cm 
Peso = 1,9 Kg

Deve ser instalado dentro da cuba da pia.

SPÜLBOY NEPTUN T2000

Indicação: 
copos com 10 cm de diâmetro.

• Facilidade de instalação, manuseio e operação 

• Não tem conexão elétrica

• Lavagem e enxague feitos separadamente

• Agilidade e rapidez, lava 15 copos/taças por minuto

• Economia de mão de obra

Tecnologia alemã, 
eficiência e durabilidade.

Vantagens de um sistema profissional:
• Economia de água por lavagem sob pressão

• Evita quebra de copos e taças

• Higiênico

• Renovação automática de água por lavagem

• Remove gordura e marcas de batom

Cabeçote 
de escova

Tubo de entrada 
com válvula de retorno

Mod.  TWINGO

Anel de proteção
contra impactos

Ducha circular dupla

Válvula superior
(Twin-Go T)

Mangueira de ligação

Ligação de 3/8”

Escova central 
tipo baioneta

Escova lateral

Ventosa de fixação

Ligação angular


