esporte e saúde

Um conceito ampliado de saúde.

CATÁLOGO
DE PRODUTOS

A SAÚDE, NO SEU MAIOR SENTIDO!
Princípio

Sócio-Ambiental

A NCS, indústria brasileira, é pioneira e referência em exercitadores e
incentivadores respiratórios, cujas soluções para o Treinamento Muscular
Inspiratório - TMI - e o Exercício Respiratório são reconhecidas
internacionalmente. Seus produtos são amplamente usados por atletas,
esportistas, profissionais como cantores e músicos, sedentários e portadores
de doenças respiratórias em todo o mundo. A NCS defende a saúde no seu
espectro mais amplo, não se limitando à recuperação fisiológica de uma
pessoa, mas também em suas superações pessoais e nos bons momentos
do dia a dia. Com visão ampliada e inovação, a NCS incluiu em sua linha
produtos de monitoramento, ganho de desempenho e qualidade de vida,
mobilidade, utilidades domésticas e alimentação infantil. São produtos
originais e desenvolvidos com tecnologia de ponta para atender, com
grandes benefícios, as necessidades e expectativas de seus clientes.

Com especial atenção às práticas sócio-ambientais, a NCS não se limita a
atitudes ecológicas, mas também valoriza a preparação pessoal. Dentre
suas ações, destacam-se:
Ÿ Produtos com matérias-primas recicláveis e certificadas;
Ÿ Embalagens ambientalmente corretas;
Ÿ Logística reversa em que todo material recusado, volta diretamente para
o fabricante reciclar, evitando a cadeia descarte-coleta-reciclagem.
E no campo social promove campanhas permanentes de Inovação
Funcional, Inovação Tecnológica e Respeito à Individualidade e incentiva a
evolução educacional subsidiando os investimentos em Cursos
Tecnológicos, formação de 3º grau e Cursos de Capacitação. Com essas
condutas, a NCS busca superar a função social que se espera da atividade
empresarial.

Qualidade
A NCS tem como prioridade o respeito aos seus consumidores e por isso
mantém altos níveis de qualidade na pesquisa e desenvolvimento, nos seus
sistemas produtivos e principalmente nos produtos finais. Dentre os
destaques de seus sistemas produtivos, está a Certificação de Boas Práticas
de Fabricação obtida junto a ANVISA - Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Certificado Nº 696685/08-3). Essa conquista consumiu muito
trabalho, investimentos e a dedicação intensa de toda equipe NCS e reflete
o padrão de qualidade e conduta sempre praticadas.

UTILIDADES DOMÉSTICAS

UTILIDADES DOMÉSTICAS
A facilitação das tarefas do dia a dia na vida
moderna e a limpeza da casa foram os parâmetros
que orientaram a NCS no desenvolvimento da
linha UD - Utilidades Domésticas.
Por isso os produtos da linha NCS-UD se destacam
pela alta tecnologia voltada para tornar a limpeza
dos ambientes uma atividade fácil, com garantia
de resultados e reduzindo o stress e o esforço
físico que podem provocar lesões por posições
inadequadas e movimentos repetitivos.
Fáceis de usar, modernos e eficientes são
características que resumem a linha NCS-UD e por
isso se alinham perfeitamente à visão ampliada de
saúde graças aos benefícios e satisfação de manter
os ambientes limpos e saudáveis.

UTILIDADES DOMÉSTICAS

1 VASSOURA ARTICULÁVEL
SWEEPER - HOME UP SES - 001

Cód. SES - 001

A Sweeper HomeUP varre e limpa todo tipo de
sujeira, pode ser utilizado em diversos tipos de pisos,
tem um sistema de rotação com escovas de silicone
especialmente projetadas para limpar com eficiência
partículas grandes e pequenas, sem deixar nada para
trás!
Seu compartimento de resíduos de alta capacidade,
permite armazenar e descartar todo o lixo com muita
facilidade.
Suas mãos estarão livres de contato com a sujeira!
Está sempre pronta para a limpeza diária!
Fácil de usar, limpa em qualquer direção.
Ÿ Cabo que gira 180º, limpeza rápida e eficiente.
Ÿ Ideal para piso frio, piso de madeira, tapetes e
carpetes.
Ÿ Cabo ergonômico que permite ajustar a altura.
Ÿ Duas escovas giratórias frontais.
Ÿ Dois rolos rotativos de silicone em espiral.
Ÿ Dois recipientes de pó.
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2 LIMPA VIDROS
Limpa Vidros Aspirador de Líquidos
Window Cleaner Home Up RD - 001

Cód. RD - 001

Não perca tempo com os paninhos, este excelente aspirador de água e
líquidos, te ajudará a economizar com eficiência, tempo na limpeza de
vidros em geral ( janelas, espelhos, box de banheiro, mesas etc), mosaicos,
áreas molhadas de pias ou áreas pequenas.
Rápido e prático, não deixa a água suja ou
líquidos ficarem pingando pelo caminho.
Bateria recarregável, produto simples e de fácil
uso.
Seus acessórios facilitam o uso na limpeza com
squeeze acoplado ao prolongador, possibilitando
o alcance em locais altos.
Economize tempo!

Robô para Limpar Vidros Winbot W950

Cód. W950 - N

Com uma série de tecnologias avançadas de limpeza de janelas e SMART
DRIVE, o Winbot W950 consegue limpar de forma automática, eficaz e
completa, libertando-o das tarefas entediantes. Graças à sua carcaça
quadrada e à tecnologia SMART DRIVE, limpar cantos e bordas não é um
problema.
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3 ASPIRADORES DE PÓ
Aspirador de Pó 600W 2 em 1 AS01 - N
Projetado para espaços difíceis, com 600W de potência, o Aspirador
de pó HomeUp é capaz de limpar as áreas de difícil acesso que
sempre parecem fora do alcance.
De construção leve, você nunca mais terá dificuldade em remover
poeira nos pontos mais inacessíveis da sua casa. Simplesmente,
nenhuma área está fora do alcance deste aparelho!
Nosso aspirador possui design sem saco para pó, substituído por um
copo de poeira removível e transparente permitindo que você veja
claramente toda a sujeira que é sugada e esvazie quando
necessário!
Além disto, o filtro incorporado garante que você não será exposto a
qualquer alérgeno microscópico desagradável que podem estar
presentes na sujeira e poeira. Ideal para o uso em espaços
compactos, tais como apartamentos, escritórios, hotéis, pousadas,
etc..
Este aspirador oferece uma maneira muito mais simples, mais rápida
e mais poderosa de limpeza que fará o trabalho ser muito menos
cansativo.
Ÿ Potência: 600 W.
Ÿ Comprimento do cabo: 5 metros.
Ÿ Sucção: 70 a 90W.
Ÿ Voltagem: 110/127V.

Cód. AS01 - N

Aspirador de Pó 600W Compacto AS01 - H

Cód. AS01 - H

Projetado para espaços difíceis, com 600W de potência o Aspirador
de pó HomeUp é capaz de limpar as áreas de difícil acesso que
sempre parecem fora do alcance. De construção leve, você nunca
mais terá dificuldade em remover poeira nos pontos mais
inacessíveis da sua casa. Simplesmente, nenhuma área está fora do
alcance deste aparelho! Nosso aspirador possui design sem saco
para pó, substituído por um copo de poeira removível e
transparente permitindo que você veja claramente toda a sujeira
que é sugada e esvazie quando necessário! Além disto, o filtro
incorporado garante que você não será exposto a
qualquer alérgeno microscópico desagradável que
podem estar presentes na sujeira e poeira. Ideal para
o uso em espaços compactos, tais como apartamentos,
escritórios, hotéis, pousadas, etc. Este aspirador oferece
uma maneira muito mais simples, mais rápida e mais
poderosa de limpeza que fará o trabalho ser muito menos
cansativo.
Ÿ Potência: 600W.
Ÿ Comprimento do cabo: 5 metros.
Ÿ Sucção: 70 a 90W.
Ÿ Voltagem: 110/127V.
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4 ASPIRADORES DE PÓ ELETRÔNICOS
Aspirador Sem Fio Cordless
Vacuum Cleaner ZB135 - N
Com o ASPIRADOR DE PÓ SEM FIO você terá total liberdade de
movimentos e vai deixar sua casa limpa rapidamente.
Acompanha tubo de alumínio de 70 cm e outros acessórios, para
facilitar a limpeza de lugares altos com tranquilidade, sem a
necessidade de subir em escadas ou bancos, pois a sua segurança
é muito importante.
Muito prático na limpeza de piso frio, piso de madeira,
carpetes, laminados, tapetes, sofás, interior de carros,
computadores e muito mais.
Simples de limpar e com filtro lavável, a poeira não se
espalhar.
Características:
Ÿ Tecnologia Cyclone;
Ÿ Filtro Lavável;
Ÿ Limpeza rápida e fácil;
Ÿ Liberdade de movimentos;
Ÿ Simples de guardar e operar;
Ÿ Bateria sobressalente;
Ÿ Vários acessórios;
Ÿ Ruído: < 70dB

Cód. ZB135 - N

Robô Aspirador de Pó Ecovacs Deebot
Mini - 3 em 1 - com App DA3G

Cód. DA3G

Chega de sofrer e perder horas e horas varrendo, aspirando e
esfregando o chão da sua casa ou escritório.
O Robô Aspirador de pó Ecovacs Deebot Mini - 3 em 1 limpa,
aspira e passa pano simultaneamente em uma única passagem.
Ele faz o serviço sujo pra você. Assim, você pode aproveitar mais o
seu dia, fazendo realmente aquilo que gosta.
O Robô Aspirador de pó Ecovacs Deebot Mini - 3 em 1 é ideal
para os donos de animais de estimação devido à sua aspiração
direta, permite aspirar os pelos e resíduos maiores diretamente
para o depósito de pó.
Mais tempo para brincar com o seu amigo peludo, menos tempo
de limpeza.
Com o APP ECOVACS no seu bolso, consegue agendar facilmente
a limpeza, definir os modos de limpeza e monitorizar o estado da
limpeza e consegue controlar sempre o robô em qualquer lugar e
a qualquer hora.
Sua casa limpa com apenas um toque.
Ÿ Controle remoto;
Ÿ MOP de acabamento (micro-fibra);
Ÿ 2 escovas laterais;
Ÿ Filtro bactericida;
Ÿ Garantia de 12 meses do aparelho e
6 meses da bateria.
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Robô Aspirador de Pó Ecovacs Deebot
Slim - 3 em 1 DS55 - N
Chega de sofrer e perder horas e horas varrendo, aspirando e
esfregando o chão da sua casa ou escritório.
O Robô Aspirador de pó Deebot Slim Ecovacs limpa, aspira e
passa pano simultaneamente em uma única passagem.
Ele faz o serviço sujo pra você. Assim, você pode aproveitar mais o
seu dia, fazendo realmente aquilo que gosta.
O Robô Aspirador de Pó Ecovacs Deebot Slim- 3 em 1 é um robô
de limpeza multifuncional que pode varrer,
aspirar e esfregar assoalhos em uma única
passagem.
A sujeira é varrida pelas escovas duplas laterais
em direção ao centro da entrada de sucção por
isso é facilmente aspirado e em seguida o pano
de micro-fibra (opcional) remove a sujeira
persistente deixando os pisos impecáveis e
brilhantes.
Excelente para quem tem cães e gatos.
Com um bocal de sucção mais largo e sem
sistema de escovas por baixo a eficiência
aumenta.
Carregamento automático. Não é necessária intervenção humana.
Quando os níveis de baterias estiverem baixos, o Robô Aspirador
de Pó Ecovacs Deebot Slim- 3 em 1 regressa automaticamente à
sua base de carregamento.
Compacto e simples de utilizar, traz conforto e eficiência para
quem busca praticidade. Possui sensores anti-queda e sensores
anti-choque.
Ÿ Garantia de 12 meses do aparelho e 6 meses da bateria.

Cód. DS55 - N

Robô Aspirador de Pó Y Generation Home Up Y500

Cód. Y500

O Robô Home UP Y GENERATION é tudo o que você precisava
para ajudar nas tarefas de casa e deixá-las ainda mais práticas.
Muito fácil de usar, o Robô Aspirador de Pó trabalha sozinho, ultra
fino (8 cm da altura), facilita a entrada de baixo de móveis e
estofados.
Ideal também para quem tem animais de estimação ou alergia a pó.
Sistema de Limpeza com sucção direta.
Ÿ 3 Programas de limpeza;
Ÿ 2 Escovas Laterais, ajuda a varrer mais rápido e com mais
eficiência;
Ÿ Para-choques retrátil direcional;
Ÿ Sensores Anti-Queda;
Ÿ Sua casa livre de cabelos, poeiras e sujeiras. Ideal também para
quem tem pets;
Ÿ Manutenção simples e fácil;
Ÿ Nível de ruído (db): baixo;
Ÿ Tempo de funcionamento: de 40 a 60 minutos por carga.
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Robô Aspirador Robot Plus Home UP E630
O ROBOT PLUS é um robô limpador de
chão multifuncional capaz de varrer,
aspirar e passar pano seco
simultaneamente em diversos tipos de
pisos em uma única passagem. As cerdas
laterais duplas varrem a sujeira na direção
do centro da entrada de sucção direta, de
maneira que ela seja facilmente aspirada
e, em seguida, o MOP remove a sujeira
restante para obter pisos mais limpos.
Coletor de Pó de alta capacidade e com Filtro HEPA, respire melhor e mais
facilmente. A limpeza com o ROBOT PLUS reduz partículas aéreas associados
a alergias e asma.
O ROBOT PLUS é super slim, compacto e cabe facilmente embaixo e entre
móveis para limpeza de áreas de difícil alcance que um aspirador de pó
comum nunca alcançaria. Tudo isso sem o incômodo de mover uma mobília
pesada!
Sucção direta sem fios, ideal também para donos de animais.
ROBOT PLUS limpa com eficácia utilizando a sucção direta sem fios. Perfeito
para limpar pelos humanos e de animais.
O ROBOT PLUS se move com segurança pela sua casa utilizando os sensores
Anti-Colisão inteligentes para detectar objetos no caminho e navegar ao
redor deles durante a limpeza.
É equipado com 3 grupos de sensores Anti-Queda. Se o robô perceber a
possibilidade de queda, ele reverterá sua direção e selecionará uma nova
trajetória de limpeza.
É fácil de operar, limpa pisos descobertos com o simples toque de um botão,
e a manutenção de rotina não requer ferramenta alguma.
Quando a bateria está acabando, o ROBOT PLUS retorna automaticamente à
estação de carga para se recarregar sozinho.
O controle remoto multifunções permite programar, iniciar, pausar e gerenciar
com praticidade a direção do ROBOT PLUS à distância.

Cód. E630

Robô para Limpar Piscina - Icleaner - I120 - N

Cód. I120 - N

O limpador de piscina Robotic Icleaner-120 foi desenhando para
mudar a sua experiência de limpeza de piscinas. Tudo o que você
tem que fazer é colocar o robô na piscina, ligar e o robô limpará o
piso e as paredes automaticamente.
Após a limpeza, é simplesmente enxaguar o filtro interno e estará
pronto para outra limpeza.
Características padrão:
Ÿ Função completa, controle remoto sem fio para operações
manuais de limpeza de pontos;
Ÿ Detecta bordas da piscina, reverte e volta para a água mais
profunda;
Ÿ Ciclos de limpeza 0,5hr, 1hr e 2hr;
Ÿ Cabo flutuante resistente 15m;
Ÿ Carrinho para fácil locomoção;
Ÿ Rodas de esponja adequadas para superfícies de piscinas;
Ÿ Carrinho para fácil locomoção;
Ÿ Rodas de esponja adequadas para superfícies de piscinas;
Ÿ Gaste menos tempo limpando;
Ÿ Ganhe mais tempo desfrutando da piscina com sua família e
amigos.
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