
A vassoura do 
coração!



Com experiência de mais de 20 anos na produção de 
cabos e componentes para vassouras, servindo diversas 

indústrias do segmento de jardinagem e limpeza, as 
famílias Andrioli e Bianchini decidem investir e criar a sua 

própria linha, depositando todo o seu know how , 
comprometimento, seriedade e carinho em cada produto 

fabricado. 

MILEVA 
Com uma palavra e uma figura, a marca já vem sendo identificada 

pelos consumidores como “A VASSOURA DO CORAÇÃO” .



Qualidade, pontualidade, ética e transparência 
são alicerces do crescimento, credibilidade e 
satisfação que a marca vem alcançando dia a dia 
junto aos seus clientes e consumidores.



Safira - multiuso 
Cerdas macias e 

plumadas que removem a 
sujeira sem agredir as 
superfícies. Ideal para 

todo tipo de piso.



Mais Prática – multiuso
Vassoura leve, com cerdas macias 

e plumadas que removem a sujeira 
sem agredir as superfícies.



Lindoca – multiuso
Vassoura econômica, leve, 

com cerdas macias e 
plumadas que removem a 

sujeira sem agredir as 
superfícies.



Girasol - uso externo 
cerdas rígidas e 

resistentes. Ideal para 
carpetes, pisos rústicos, 

pátios e calçadas.



Nativa - uso externo
Vassoura econômica com cerdas rígidas e 

resistentes. Ideal para carpetes, pisos rústicos, 
pátios e calçadas.



Charmosa 
Um charme de vassoura!
Ideal para varrer cantos 

e espaços de difícil 
alcance.



Pluma
Vassoura robusta com 
cerdas finas e macias. 

Ideal para remover o pó 
de pisos e assoalhos, sem 

riscar e agredir a 
superfície. 



Vassoura Fofa – Cerdas macias. Não risca e retira 
melhor o pó. Ideal para pisos lisos e assoalhos.



Granfina
Vassoura multiuso, para o seu 

trabalho render mais. Tamanho 
avantajado, maior quantidade de 

cerdas macias e plumadas, que 
removem muito mais a sujeira, 

sem riscar e agredir as 
superfícies.



Mega - multiuso
Vassoura robusta com 

cerdas macias e plumadas, 
que não riscam e removem 

muito mais a sujeira das 
superfícies. Cerdas mais 

longas e em maior 
quantidade. Seu trabalho 

rende mais.



Rodo 30 cm
Borracha dupla e 
macia, que adere 
bem a qualquer 

superfície, 
removendo água e 

demais líquidos. 
Possui suporte 
prende pano, 

excelente para 
passar pano nas 

superfícies e limpar 
cantos.



Rodo 40 cm 
Borracha dupla e 

macia. 
Com suporte prende 
pano, excelente para 

passar pano nas 
superfícies e limpar 

cantos. 
Ideal para áreas 

maiores. 
Faz seu trabalho 

render ainda mais!



Esfregão Mileva- Cerdas rígidas, mais 
resistentes. Durável e eficiente.



Sanileve
Escova sanitária com

cerdas macias em 360°, 
que facilita a limpeza de 

vasos sanitários sem 
riscar. 



Sanileve Plus 
Escova sanitária com 

suporte e cerdas 
macias em 360°, que 
facilita a limpeza de 
vasos sanitários sem 

riscar.



Escova oval
Escova oval de tanque com base 

em madeira reflorestável de 
“Pinus”. Escova de mão para 

roupas, tapetes e qualquer tipo de 
superfície.



Papa Tudo 

Pá de lixo robusta com 
cabo 80cm. 

Coleta toda a sujeira do 
chão sem precisar se 

agachar.



Pegada

Pá de lixo 
de mão.



Cabos 
Cabos resistentes de madeira reflorestável, 

em Pinus e Eucalipto, com rosca na madeira. 
Não enferrujam e duram mais.



Expositores


