


ODOR FRESH

Com impressionante rendimento de mais de 300 aplicações, o Odor 
Fresh é extremamente eficaz para a higienização do interior dos 
calçados.

Seu exclusivo e inovador aplicador direcional proporciona praticidade 
e higiene. Sua fragrância, suave e duradoura, mantém seus calçados 
e tênis sempre perfumados.

Volume: 161 mL | Incolor.

CALÇADOS
    PERFUMADOS
         O DIA TODO!



LIMPA SOLADOS

EXCLUSIVO
Nunca foi tão fácil deixar os solados e laterais emborrachadas de seus 
tênis e sapatos com aparência de novos, sejam elas brancas ou coloridas.

Produto exclusivo no mercado brasileiro, resolve um problema muito 
presente do dia a dia. Sua fórmula, com efeito imediato e instantâneo, é 
extremamente concentrada e eficaz, assegurando a limpeza sem causar 
danos ao material.

Volume: 90 mL | Incolor.



IMPERMEABILIZANTE

COURO LISOTECIDOS

CORDA CAMURÇA

CORTIÇA

O ÚNICO PARA
  TODOS OS TIPOS
       DE MATERIAIS!

ATANADO

Campeão de vendas da empresa, o Impermeabilizante é a solução 
completa para proteção de calçados, bolsas e demais artigos em todos 
os materiais, sem obstruir os poros.

Descubra como seus artigos em camurça, tecidos, couro liso e demais 
materiais podem se tornar  repelentes à água, óleos e demais sujeiras sem 
alterar as características originais de toque, cor e maciez.

Volume: 165 mL | Incolor.

LUGARCAMPEÃODE VENDAS

1º



AMACIANTE

PARA
CALÇADOS

EM
COURO

ALÍVIO IMEDIATO
PARA SEUS PÉS!

Alívio imediato para incômodos no calce em sapatos de couro liso, 
camurça e demais acabamentos do couro. Através do relaxamento das 
fibras, amacia os calçados e os molda aos pés.

Com efeito instantâneo, sua aplicação deve ser em toda a área interna 
do calçado, e não apenas onde incomoda. Um verdadeiro "must have" 
dos produtos da Bonton.

Volume: 60 mL | Incolor.



MEIA CALÇA SPRAY

PERNAS PERFEITAS
TODOS OS DIAS!

BEGE
CLARO

BEGE
ESCURO

Com fácil aplicação e efeito instantâneo, em uma 
tonalidade extremamente natural, o visual de 
pernas perfeitas nunca foi tão acessível.

Se deslumbre com a excelente cobertura e fixação, 
que além de cobrir manchas, varizes, vasinhos e 
pequenas imperfeições, ainda é resistente à agua. 

Volume: 150 mL | Bege claro e Bege escuro.



MEIA INVISÍVEL

SEUS PÉS MERECEM
ESSE CARINHO!

Produto exclusivo que proporciona toque sedoso e 
mantém os pés secos ao longo do dia todo, 
podendo ou não substituir as meias de tecido.

Com partículas de talco na composição, absorve a 
transpiração dos pés, especialmente em calçados 
fechados como oxfords, sapatilhas e scarpins.

Volume: 120 g | Incolor.



MUSS POTE LIMPA COURO

O Limpa Couro foi desenvolvido especificamente 
para limpeza de sapatos, bolsas e demais artigos em 
couro liso.

Sua formulação exclusiva conta com ceras naturais, 
que conferem limpeza eficiente, hidratação, 
proteção e toque sedoso ao couro.

Volumes: 90g e 200g | Incolor.

COURO LISO E ATANADO

1º
PRODUTO

BONTON

Primeiro produto fabricado pela empresa, a Muss 
Pote é um polidor à base de ceras naturais e água. 
Recupera o brilho, a flexibilidade e a hidratação 
naturais, sem agredir o couro. Tem alto rendimento, 
prolongada permanência sobre as superfícies 
tratadas e amacia o couro a cada aplicação.

Volume: 20 g | 4 cores.



COURO LISO E ATANADO

MUSS EXPRESS MUSS PLUS

Com mais de 18 anos no mercado, é o principal 
produto para polimento da Bonton. Formulado com 
base em ceras naturais e água, recupera o brilho 
natural e a flexibilidade de calçados em couro liso.

Aplicação extremamente prática, hidrata o couro e 
cobre arranhões. Necessita lustrar após aplicação.

Volume: 60g | 38 cores.

COURO LISO

ATANADO

Produto desenvolvido para dar brilho, renovar, 
proteger e recuperar a maciez dos calçados em 
couro liso.

À base de água, sua fórmula contém ceras naturais 
e agentes que dispensam da necessidade de 
lustrar os calçados.

Volume: 60g | 5 cores.



BOLSAS E PASTAS

LIMPA PROTEGE RENOVA 

Protege bolsas de todos os 
materiais contra a penetração 
das sujeiras mais freqüentes, 
inclusive facilitando a remoção 
de manchas de jeans.

Não obstrui os poros ou altera as 
características sensoriais.

 Volume: 165 mL | Incolor.

Produto prático e eficiente 
para limpeza de bolsas, pastas 
e outros artigos em couro liso.

Formulado com ceras naturais e 
agentes selecionados, confere 
limpeza e hidratação aos 
artigos. 

Volume: 90g | Incolor.

Renovação e hidratação para 
bolsas, pastas, carteiras e 
demais artigos em couro liso.

Recupera o brilho natural e a 
flexibilidade do couro, com alto 
rendimento, sem agredir o 
couro.

Volume: 90g | Incolor.



CAMURÇA E NOBUCK

LIMPA CAMURÇA E TECIDOS RENOVADOR

Utilize
também
em tecidos!

Espuma limpadora de efeito instantâneo, é ideal 
para artigos em tecidos, lona, couro acamurçado e 
outros.

Sua composição exclusiva remove as sujeiras mais 
difíceis e deixa um suave perfume de limpeza.
 

Volume: 170 mL | Incolor.

Um verdadeiro up para artigos em camurça e 
nobuck.

O Renovador recupera a cor, o toque aveludado 
(escrevência), a maciez e a hidratação, deixando 
como novos calçados, bolsas e demais artigos.
 

Volume: 170 mL | 5 cores.



BONTON SPORTS

LIMPA TÊNIS PROTETOR PARA TÊNIS

Surpreenda-se com a praticidade e eficácia. 
Espuma limpadora de ação profunda, com 
aplicação prática e eficiente.

A limpeza de tênis de tecidos, lona, couro, camurça 
e nylon nunca foi tão fácil. Remova as sujeiras mais 
difíceis e deixe seus tênis como novos em instantes.

Volume: 170mL | Incolor.

Proteção máxima para tênis de todos os materiais. 
Excelente desempenho, sem modif icar as 
características sensoriais do artigo.

Repele água e sujeiras com grande eficiência, 
facilita a limpeza e evita a impregnação. Ideal 
contra água, óleo, café, refrigerantes, molhos, etc.

Volume: 165mL | Incolor.



LINHA CONFORTO

AJUSTINHO MULTIUSO

AJUSTE MAXI

AJUSTE DE CALCANHAR

Perfeito para joanetes, calos 
costuras que incomodam, 
ajustes no calcanhar e 
redução de atrito.

Extremamente confortável, 
esse pequeno produto 
resolve grandes problemas.

Contém: 2 pares | Bege.

Máxima proteção para o 
calcanhar. Possui formato 
anatômico e garante 
maior conforto e firmeza ao 
caminhar.

Ajusta o meio ponto e 
diminui o atrito.

Contém: 1 par | Bege.

A solução para o ajuste de 
calcanhar em calçados 
folgados. Reduz o atrito e 
proporciona maior conforto.

Seu revestimento em tecido 
acamurçado não danifica 
as meias.

Contém: 1 par | Bege.

Exclusivo
revestimento

em tecido
suede



LINHA CONFORTO

MEIA PALMILHA GEL

MEIA PALMILHA SCARPIN

MEIA PALMILHA SANDÁLIA

Maior segurança ao caminhar, 
sem o receio de que os pés 
escorreguem para frente, bem 
como amortece impactos.

Fabricada em polímero gel, 
promove máximo conforto em 
calçados sociais e sandálias.

Contém: 1 par | Transparente.

Evita que os pés deslizem para a 
frente nas sandálias e calçados 
abertos.

É ideal para o ajuste 
do meio ponto em 
calçados folgados.

Contém: 1 par |
Bege e Preto. 

Desenvolvida para evitar que os 
pés deslizem para a frente em 
calçados fechados, em especial 
do tipo scarpin.

É ideal para o ajuste de meio 
ponto e promove maior conforto 
e segurança ao caminhar.

Contém: 1 par | Bege.



SEGURANÇA DE 
CALCANHAR GEL MINI

SEGURANÇA DE 
CALCANHAR GEL

ANTIDERRAPANTE

Diminui o atrito e ajusta o 
calcanhar em calçado folgados,  
proporcionando maior conforto 
com excelente fixação.

Praticamente invisível, é discreto 
e combina com todos os modelos 
de calçados.

Contém: 1 par | Transparente.

Produzido em polímero gel 
transparente, ajusta o calcanhar 
em calçados folgados e reduz o 
atrito.

Possui formato que, além de 
abranger toda a região do 
calcanhar, permanece discreto.

Contém: 1 par | Transparente.

Firmeza ao caminhar, diminuição 
dos riscos de escorregões ou 
quedas. 

Melhora a aderência dos 
calcados às superfícies e por ter 
espessura reduzida, não provoca 
dores na coluna .

Contém: 1 par | Bege e Preto.

LINHA CONFORTO



LINHA CONFORTO

CALCANHEIRA
IMPACT

PALMILHA PLANA 
MEIO PONTO

A calcanheira mais confortável já 
produzida pela Bonton, tem 
capacidade máxima de absorver 
os impactos e distribui a pressão 
do calcanhar.

Proporciona conforto e proteção 
ao caminhar, ou na prática de 
esportes. Permite um encaixe 
perfeito adaptando-se a todos os 
tipos de calçados fechados. 
Lavável e extremamente durável, 
é um verdadeiro upgrade para os 
calçados do dia a dia.

Contém: 1 par |Tamanhos: M (35 
ao 39) e G (40 ao 44).

Ajusta o meio ponto em 
calçados fechados e 
proporciona um calce 
perfeito. Uma solução 
prática e econômica para 
o calce. Seu revestimento é 
bastante agradável ao 
toque.

É recortável e está disponí-
vel em 6 módulos.
Femininos: 33-35, 36-38 e 39-
41. Masculinos: 36-38, 39-41 
e 42-44.

Contém: 1 par | Bege.



PALMILHA COMFORT 
MEIO PONTO

PALMILHA GEL
118

Proporciona o ajuste do 
meio ponto em calçados 
fechados e possui ressaltos 
nas regiões do calcanhar e 
do arco plantar. Com a 
garantia de um melhor 
apoio, amortecimento e 
estabilidade, essa é uma 
palmilha de desempenho 
superior.

Sua composição a torna 
extremamente capaz de se 
recuperar das deformações. 
Seu revestimento em tecido 
acamurçado confere um 
toque macio e agradável 
em contato com a pele.
O produto é lavável, possui 
grande durabi l idade e 
flexibilidade.

É recortável e está disponível 
em 4 módulos.
Femininos: 33-35 e 36-39.
Masculinos: 36-39 e 40-43.

Contém: 1 par | Bege.

A Palmilha Gel 118 é o que 
existe de mais avançado 
em tecnologia gel.
Excelente absorção dos 
impactos e distribuição da 
pressão sobre toda a área 
dos pés fazem com que 
seja sensível o aumento do 
conforto ao caminhar ou 
após permanência prolon-
gada em pé.

Revestida com tecido 
acamurçado, a sensação 
ao contato é extrema-
m e n t e  a g r a d á v e l .  É  
indicada para uso em 
calçados fechados e 
fabricada em um único 
tamanho recortável.

Atende às numerações do 
36 ao 44.

Contém: 1 par | Azul.

LINHA CONFORTO



[VAMOS CAMINHAR JUNTOS?]

Contato:

(19) 3838-9898produtosbonton.com /Produtosbonton| |


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

