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Nossa
HISTÓRIAHISTÓRIA

HISTÓRIA

Desde 2008, a New.Up! traz inovações que 
antecipam soluções relevantes para o dia a 
dia, investindo sempre para ser não apenas 
uma empresa reconhecida no setor, e sim 
referência em design, eficiência e confiança 
para quem realmente importa: você!

Os bebedouros e purificadores da New.Up! são 
produzidos na cidade de Limeira, São Paulo. 
Nossos produtos são resultado de um conhe-
cimento profundo da área, com uma linha de 
produção contínua e laboratório integrado, 
garantindo o que há de melhor em tecnologia 
e qualidade. 

Tudo pensado para garantir mais qualidade 
de vida para você e sua família.
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ÍNDICE

PURIFICADORES

Ter um purificador New.Up! em 
sua casa é a oportunidade 
perfeita de ter uma vida mais 
saúdavel. Água purificada e 
gelada em todos os momentos 
do dia! Conheça nossa linha de 
purificadores!

*Fotografia do projeto vôlei AABB, apoiado pela New.Up!

A prática esportiva frequente é de 
extrema importância para a saúde do 
corpo. Ter um purificador de 
qualidade ao seu lado te ajuda a 
manter essa rotina com mais ânimo e 
disposição!

Catálogo 2022 3



GLASS 2.0
Único purificador com frente em 
vidro infinito. Elegância que combina 
com qualquer ambiente.

27,5 cm
43 cm
38 cm

largura
altura
comprimento

cores disponíveis
Troca fácil
REFIL

kg 11kg
127V ou 220V

60 Hz

fornecimento de água gelada 
com reservatório hermético

1,8 l/h

Equipado com compressor.   
Mais eficiência!

Refil com três estágios de filtragem 
garantindo segurança e qualidade.

6,9 kWh/mês
Baixo consumo de energia com foco 
na economia e sustentabilidade
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2.0GLASS

1 GARANTIA
ano de

preto branco



2.0 ENCE
EVID

NEW NEW EVIDENCE
Design moderno e compacto! O New 
Evidence fornece alta eficiência e 
qualidade comprovada!

28 cm
40,5 cm
33,5 cm

largura
altura
comprimento

cores disponíveis

kg 8kg
127V ou 220V

60 Hz

fornecimento de água gelada 
com reservatório atóxico

1,6 l/h

Equipado com compressor.   
Mais eficiência!

Refil com três estágios de filtragem 
garantindo segurança e qualidade.

6,26 kWh/mês
Baixo consumo de energia com foco 
na economia e sustentabilidade
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preto branco

1 GARANTIA
ano de



ENCE
EVID

NEW 

A New.Up! vem preparando diversas novidades para 2022!
Prepare-se! Nossa família está crescendo!

EM BREVE
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REFIL

Refil Easy Flow
Purificador New Evidence

O refil Easy Flow é composto por 
EFPS, dolotamina* e carvão 
ativado por prata. Possui 3 
estágios de filtragem: EFPS 

inicial, carvão ativado e EFPS 
polidor. Tem eficiência na 

retenção de partículas Classe C. 
Validade de 2000 litros ou 6 

meses.

A dolotamina é uma rocha que libera cálcio e magnésio, ambos minerais benéficos ao organismo. A junção desses 
dois minerais aliados aos outros estágios de filtragem permite a saída de uma água cristalina, pura e saúdavel.

*Dolotamina

Refil NM600
Purificador Glass

O refil NM600 é composto por 
EFPS, dolotamina* e carvão 
ativado por prata. Possui 3 
estágios de filtragem: EFPS 

inicial, carvão ativado e EFPS 
polidor. Tem eficiência na 

retenção de partículas Classe C, 
além de possuir o sistema “Girou, 
Trocou” no momento da troca do 
refil. Validade de 2000 litros ou 6 

meses.
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BEBEDOUROS

Bebedouros são essenciais no 
dia a dia, trazendo mais 
praticidade com água natural 
ou gelada sempre a sua 
disposição. Todos os bebedou-
ros New.Up! acomodam galões 
de 10 e 20 litros

Ter água gelada e de qualidade a 
sua disposição é a chave para um 
vida mais alegre e feliz, ao lado 
das pessoas que você ama!
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EVIDENCE

EN
EVIDDesign como você nunca viu! 

Praticidade e beleza em um 
só produto.

28 cm
40,5 cm
33,5 cm

largura
altura
comprimento

cores disponíveis

kg 8kg
127V ou 220V

60 Hz

fornecimento de água gelada 
com reservatório atóxico

1,6 l/h

Equipado com compressor.   
Mais eficiência!

Acomodam galões de 10 e 20 
litros. Do tamanho da sua sede!

6,26 kWh/mês
Baixo consumo de energia com foco 
na economia e sustentabilidade

CE
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EN
EVID

CE

BABY
Simplicidade, beleza e estilo. 
Feito em aço inox para durar o 
quanto for necessário.

28 cm
44,5 cm
38 cm

largura
altura
comprimento

cores disponíveis

kg 8kg
127V ou 220V

60 Hz

fornecimento de água gelada 
com reservatório atóxico

1,6 l/h

Equipado com compressor.   
Mais eficiência!

Acomodam galões de 10 e 20 
litros. Do tamanho da sua sede!

6,26 kWh/mês
Baixo consumo de energia com foco 
na economia e sustentabilidade

BABY
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1 GARANTIA
ano de

cinza



BABY MAX
A união entre a eficiência e a durabilidade.
O produto perfeito para qualquer           
ambiente.

28 cm
88 cm
38 cm

largura
altura
comprimento

cores disponíveis

kg 11kg
127V ou 220V

60 Hz

fornecimento de água gelada 
com reservatório atóxico

1,6 l/h

Equipado com compressor.   
Mais eficiência!

Acomodam galões de 10 e 20 
litros. Do tamanho da sua sede!

6,26 kWh/mês
Baixo consumo de energia com foco 
na economia e sustentabilidade

MAX
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1 GARANTIA
ano depreto cinzabranco



MAX SOCIAL

SOCIAIS

Buscamos contribuir com o desenvolvimento e 
bem estar da sociedade focando na qualidade 
de vida, no cuidado com o meio ambiente, ética 
e transparência. 
Temos o compromisso e a preocupação com o 
futuro, através da conscientização da importân-
cia de uma vida saúdavel e no cuidado com o 
próximo em tudo que ele pode representar em 
nossas vidas.
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Palestra de Outubro Rosa para colaboradoras 
e Novembro azul para colaboradores

Projeto Volêi AABB 
Limeira, apoiado e 

patrocinado pela 
New.Up!

Customização de jalecos 
entregues para profissionais da 
saúde em 2021.



SOCIAIS www.newup.com.br
CNPJ 22.144.861/0001-86

CEP 13.486-971 - Caixa Postal 2179
Limeira - SP

(19) 3404-1775

(19) 97417-0433

faleconosco@newup.com.br


