
LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS
E PURIFICADORES DE ÁGUA



ASSISTÊNCIA AUTORIZADA

Qual a vantagem em alugar um purificador de água?

Pois é, a TJL Filtros é uma empresa inovadora do segmento e disponibiliza para a sua Residência, Escritório, Empresas e Condomínios, 
a Instalação, o Bebedouro e sua devida Manutenção necessária com opção de temperatura de água (natural ou gelada).

Você sabia que a TJL Filtros só loca equipamentos nos quais somos revenda e assistência técnica autorizada? 
Isso gera um diferencial de agilidade, segurança e tranquilidade.

Temos sempre peças em estoque 
para um rápido reparo, visto 

que temos 48 horas para 
prestar atendimento ao cliente

Técnicos treinados para medir a 
pressão e utilizar o melhor local 

para instalação, sem riscos. Não é 
possível realizar o reparo do 
filtro no local? Deixamos um 
equipamento novo no lugar, 

sem custo adicional

A TJL Filtros é a maior empresa em 
higienização e limpeza de filtros, 

purificadores e bebedouros, 
fazendo com que você tenha sempre 

uma água de qualidade, com 
manutenção programada.

AGILIDADE SEGURANÇA TRANQUILIDADE



Atendimento em
 até 48 horas úteis.

Não foi realizado
 o conserto do
 equipamento?

 Instalamos outro 
no lugar em até
 72 horas úteis.

Medimos a 
pressão da

 água no local 
para a instalação 
ou não de uma 

válvula reguladora 
de pressão.

Água com muita
 sujeira chegando

 da rua ou 
caixad`água?

 Colocamos um 
filtro externo para

 retirada dos 
sedimentos

Técnicos 
uniformizados, 

utilizando crachás 
de identificação, 
luvas, toucas e 

máscaras e todos 
os adereços

 condizentes para
 oferecer segurança,
 higiene e qualidade. 

Os profissionais da 
nossa empresa 

separam os kits de
higienização e

fazem a selagem
em todos eles, para 

que não tenham 
mais contato com 

sujeira até o 
momento que o 
técnico realizar o 

serviço. 

Todos os nossos
 materiais levados 
até o local estão
 fora de risco de 
contaminação. 

Diferenciais



CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS
 PARA REGIME DE COMODATO / LOCAÇÃO PARA RESIDÊNCIA

ASSISTÊNCIA AUTORIZADA

Aparelho compacto, design inovador e água gelada para até 15 pessoas.

Soft Star/Slim

 Design inovador, tecla por acionamento touch e água gelada para até 25 pessoas.

IBBL INNOVARE

 



CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS
 PARA REGIME DE COMODATO / LOCAÇÃO PARA EMPRESAS

ASSISTÊNCIA AUTORIZADA

Para atender até 150 pessoas
2 torneiras com água gelada e 1 com água natural

Ideal para local com grande 
movimento de pessoas

 com mobilidade reduzida. Está adequado a norma ABNT-NBR 9050:2015 e o Decreto 5296/2004 e pode  Bebedouro Acessível 
IBBL PDF300

Para atender até 100 pessoas 2 Torneiras com água gelada para consumo

Bebedouro Idustrial KARINA 
25 Litros

Bebedouro Idustrial KARINA 
100 Litros



ASSISTÊNCIA AUTORIZADA

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS
 PARA REGIME DE COMODATO / LOCAÇÃO PARA EMPRESAS

 Para atender até 30 pessoas 
Tecla por acionamento Touch e 

capacidade de refrigeração de 2 litros por hora.

Para atender até 40 pessoas 

Ideal para parques, colégios
Torneira copo para encher copos e garrafas,
uma torneira jato inclinada para consumo

 diretamente no bebedouro.
Bebedouro de Pressão IBBL PURIPRESS 40

Para atender até 30 pessoas Capacidade de refrigeração de 3,6 litros por hora.

Soft Plus

Pois é, a TJL Filtros é uma empresa inovadora do segmento e disponibiliza para a sua Residência, Escritório, Empresas e Condomínios, 
a Instalação, o Bebedouro e sua devida Manutenção necessária com opção de temperatura de água (natural ou gelada).



acesse:
www.tjlfiltros.com.br

Entr
Faça um orçamento!
e em cont

Está precisando de novos bebedouros para seu negócio? 
Conte conosco para resolver seu problema

 e garantir a saúde de todos os seus colaboradores

ato com a TJL Filtros e

arAv. Getúlio V gas, 1122, salas 5 e 6
São Bernardo do Campo/SP

conta

(11) 4226-2213
(11) 98837-3428

to@tjlfiltros.com.br

tjlfiltros

tjlfiltros


