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ALGUNS CLIENTES ATENDIDOS

1. ESCOLHA DOS PRODUTOS
O primeiro passo para montar o kit são escolher os produtos de
interesse, dentre as centenas de opções de nosso catálogo.

+

Além de comprar os itens soltos, você
também pode também montar kits
exclusivos com 02 ou mais itens do
catálogo. A seguir como funciona:

+

2. ESCOLHA DA EMBALAGEM
Podemos colocar o kit em diversas embalagens diferentes, desde
uma caixa kraft de menor custo até uma caixa cartonada mais
refinada, temos opções para todos os bolsos.

Kraft

Algodão

MDF

MONTANDO KITS

Cartonada

3. DEFINIÇÃO DA ENTREGA
A entrega pode ser realizada de duas formas:
Um ponto: direto para a empresa
Ponto a ponto: diretamente para
a casa/empresa do presenteado

NAVEGAR POR SEÇÕES DO CATÁLOGO
Canetas

Copos e Garrafas

Moleskines e Cadernos

Itens Pessoais

Tecnologia

Ecobags

Canetas
Voltar
Início

Esferográfica em bambu
Esferográfica em bambu com mecanismo
twist e clipe em metal.
Fornecida em estojo de bambu.
Gravação: Silk no corpo

CAN-2336E

Esferográfica em bambu
Esferográfica em bambu com antideslizante
e com clipe e ponteira de plástico.

Gravação: Silk no corpo

CAN-2337E

Esferográfica em papel craft
Esferográfica com tampa em papel craft e
interior em papel de jornal reciclado.
Gravação: Silk no corpo
CAN-2331E

Esferográfica em madeira
Esferográfica em madeira com tampa
transparente.
Gravação: Silk no corpo

CAN-2332E

Esferográfica em cortiça
Esferográfica em cortiça com clipe e
elementos coloridos em fibra de trigo e
PP.
Gravação: Silk no corpo
CAN-2335E

Caneta ecológica papel
Caneta com corpo de papel reciclado e
detalhes em plástico biodegradável.
Aciona por clique
Gravação: Silk no corpo
CAN-1020E

Caneta Ecológica Papel Kraft com
corpo colorido
Gravação: Silk no corpo

CAN-1025E

Kit caneta e lapiseira Kraft
Conjunto de esferográfica e lapiseira em
papel kraft, com clipe e ponteira de
plástico
Lapiseira: grafite 0.5
Gravação: 01 cor
CAN-1026E

Caneta ecológica de papelão com
detalhes coloridos
Gravação: Silk no corpo

CAN-2327E

Caneta ecológica roller. Caneta de
material kraft com tampa
Gravação: Silk no corpo
Escrita Azul

CAN-2328E

Caneta ecológica de papelão com
detalhes coloridos
Gravação: Silk no corpo

CAN-2329E

Caneta Cortiça
• Esferográfica em Cortiça e alumínio.
• Escrita Azul

• Fornecida com embalagem kraft
• Dimensões: 14x0,9cm
Gravação: Silk na cortiça
CAN-2325E

Caneta com estojo Cortiça
• Esferográfica em Cortiça e metal.
• Em estojo almofadado.
• Dimensões estojo: 18x5,5x3 cm
Gravação: Silk na cortiça

CAN-2326E

Caneta Bambu com clipe de plástico
Gravação: Silk no corpo
Escrita azul

CAN-2322E

Caneta Bambu com clipe de metal
Gravação: Silk no corpo

Escrita azul

CAN-2323E

Conjunto de esferográfica e
lapiseira de bambu em estojo de
papel
CAN-2324E

Gravação: Silk no corpo
Escrita azul e grafite 0.7

Caneta de Bambu com clipe de
metal
Gravação: Silk no corpo

CAN-1031E

Caneta de Bambu com elementos
em fibra de trigo e ABS
Gravação: Silk no corpo
CAN-1029E

Caneta Bambu com ponta touch
Gravação: Silk no corpo

CAN-1028E

Caneta de Bambu com clipe de
metal
Gravação: Silk no corpo

CAN-1030E

Caneta de Bambu com clipe de
metal
Gravação: Silk no corpo
CAN-1027E

Caneta de Bambu com clipe de
metal
Gravação: Silk no corpo

CAN-1032E

Caneta Bambu com clipe de plástico
Gravação: Silk no corpo
Escrita azul

CAN-1023E

Caneta Bambu com clipe de metal
Gravação: Silk no corpo
Escrita azul

CAN-1019E

Conjunto de esferográfica e
lapiseira de bambu em estojo de
papel
CAN-1024E

Gravação: Silk no corpo
Escrita azul e grafite 0.7

Caneta corpo de bambu com
detalhes em plástico
Acompanha estojo de papel bambu print
Gravação: 01 cor
CAN-2301E

Caneta corpo de bambu com
detalhes em plástico e metal
Acompanha estojo de papel bambu print

Gravação: 01 cor
CAN-2302E

Caneta corpo de bambu com
detalhes em plástico e metal
Acompanha estojo de papel bambu print
CAN-2304E

Gravação: 01 cor

Caneta corpo de bambu com
detalhes em metal
Acompanha estojo de papel bambu print
Gravação: 01 cor
CAN-2306E

Caneta corpo de bambu com
detalhes em metal
Acompanha estojo de papel bambu print
Gravação: 01 cor
CAN-2307E

Caneta esferográfica de metal com
detalhes em bambu
Acompanha estojo de papel bambu print
Gravação: Laser

CAN-2313E

Moleskines e
cadernos
Voltar
Início

Caderno A5 em couro reciclado
• Com 192 páginas pautadas cor marfim
• Suporte para esferográfica (não incluída),
elástico. Contém bolso interior.
• Fornecido em envelope preto de cartão.
Tamanho: 14 x 21 cm
CAD-2240E

Gravação: Silk na frente

Caderno capa dura reciclado
• Caderno A5 com 40 folhas pautadas de
papel reciclado e capa em cartão com
bolso interior.
• Tamanho: 14,4 x 21 cm
Gravação: Silk na frente
CAD-2241E

Caderno A5 em PET reciclado
• Com tratamento antibacteriano, segundo
a certificação ISO 20743.
• Com 80 folhas pautadas cor marfim
• Tamanho: 14 x 21 cm
Gravação: Silk na frente
CAD-2243E

Caderno capa dura Cortiça
• Caderno capa dura em Cortiça.

• Com 80 folhas não pautadas cor marfim.
• Dimensões: 14,2x9cm
Gravação: Silk na capa
CAD-2230E

Caderno capa dura Cortiça
• Caderno capa dura em Cortiça.
• Com 80 folhas não pautadas cor marfim.
• Dimensões: 21x14cm
Gravação: Silk na capa
CAD-2231E

Caderno capa dura Cortiça
• Caderno capa dura em Cortiça.
• Com 80 folhas não pautadas cor marfim.

• Dimensões: 18x12,7cm
Gravação: Silk na capa
CAD-2232E

Caderno capa dura Cortiça
•
•
•
•

Caderno capa dura em Cortiça.
Com porta esferográfica
80 folhas não pautadas cor marfim.
Fornecido em embalagem em nonwoven.
• Dimensões: 14,5 x 9,7 cm
Gravação: Silk na capa
CAD-2233E

Caderno capa dura Cortiça
•
•
•
•

Caderno capa dura em Cortiça.
Com porta esferográfica
80 folhas não pautadas cor marfim.
Fornecido em embalagem em nonwoven.
• Dimensões: 21,5 x 13,7 cm
Gravação: Silk na capa

CAD-2234E

Pasta A4 Cortiça
• Pasta A4 em Cortiça.
• Bloco 20 folhas não pautadas cor marfim.
• Fornecida em embalagem de non-woven.
• Dimensões: 30,7 x 23,9 x 1,7 cm
Gravação: Silk na capa
CAD-2235E

Caderno em couro reciclado
• Caderno de anotações em couro reciclado com
porta canetas e miolo com 80 folhas pautadas na
cor branca
• Tamanho: 21x14cm
Gravação: 01 Cor

CAD-2205E

Caderno ecológico com bolso
• Caderno A5 com capa dura em RPET
• Contém 192 folhas pautadas em papel cor
marfim proveniente de gestão florestal
sustentável, fita separadora, elástico e bolso
em papel na parte traseira da capa
• Tamanho: 21x14cm
Gravação: 01 Cor na capa
CAD-2214E

Caderno ecológico em palha

CAD-2215E

• Caderno A5 com capa dura em palha
natural
• Contém 192 folhas pautadas em papel cor
marfim proveniente de gestão florestal
sustentável
• Fornecido em caixa presente em papel kraft
• Tamanho: 21x15cm
Gravação: Laser na placa

Kit Escritório Café 2 peças
• 01 Bloco de anotações 14x9cm com capa
produzida com 30% de grãos de café e 70% de
PP misto, com wire-o.
• Miolo com 70 folhas bege
• 01 Caneta de café e plástico
Gravação: Bloco e caneta
CAD-2222E

Kit Escritório Café 2 peças
• 01 Caderno 21x14cm com capa produzida
com 30% de grãos de café e 70% de PP misto.
• Miolo com 70 folhas bege
• 01 Caneta de café e plástico
Gravação: Caderno e caneta
CAD-2223E

Kit Escritório 3 peças
•
•
•
•
CAD-2225E

01 Bloco de anotações com folhas soltas
01 Caneta em material ecológico
01 Estojo com porta caneta
(Na última folha do bloco de notas encontram-se
sementes brancas de camomila para o plantio)
Gravação: Bloco e caneta

Caderno com caneta bambu
• 01 Caderno de anotações 14 x 9cm capa de
bambu com elástico, suporte para canetas e
miolo com 60 folhas pautadas na cor bege
• 01 Caneta de Bambu com detalhes em
plástico
• Tamanho: 14x9cm
Gravação: 01 Cor no caderno e caneta
CAD-2206E

Caderno com caneta bambu
• 01 Caderno de anotações 18x13,5cm capa de
bambu, com elástico, suporte para canetas e
miolo com 70 folhas pautadas na cor bege
• 01 Caneta de bambu com partes em metal
• Tamanho: 18x13cm
Gravação: 01 Cor no caderno e caneta
CAD-2207E

Pasta com bloco de anotações

CAD-2220E

• Pasta com 40 folhas pautadas bege; 5 Sticky notes colorido
com 25 folhas cada;
• 1 Bloco de anotações adesivo 7,5cm x 7,5cm amarelo com
25 folhas; 1Porta Cartão; 1 Régua de 15cm de bambu; 1
Apontador para lápis de bambu; 1 Borracha; 1 Caneta de
papelão com detalhes em plástico; 2 Lápis de bambu
Gravação: 01 Cor na capa e na caneta

Caderno capa dura com ímã
• Caderno B6 capa dura em Papel kraft
• 70 folhas não pautadas papel pedra de 120
g/m²
• Imã na capa que funciona como um suporte
de esferográfica
• Dimensões: 18x13cm
• Não acompanha caneta
Gravação: 01 Cor

CAD-1078E

Caderno de bambu com caneta
• Caderno de Bambu pequeno
• Com 70 folhas pautadas de papel
reciclado.
• Incluso esferográfica de bambu
• Tamanho: 14,8x10,5 cm
Gravação: Laser na capa
CAD-1073E

Caderno de bambu com caneta
• Caderno de Bambu médio
• Com 70 folhas pautadas de papel
reciclado.
• Incluso esferográfica de bambu
• Tamanho: 18x13,5 cm
Gravação: Laser na capa
CAD-1074E

Bloco de Anotações Ecológico com
Caneta
• Capa de papelão com recorte vazado, fita
elástica para lacrar o bloco e verso liso.
• Caneta ecológica de papelão
• Contém 120 folhas brancas pautadas que
podem ser destacadas.
• Tamanho: 20x13,5cm
Gravação: Silk na capa
CAD-1051E

Kit caderno e caneta ecológicos
• 01 Caderno de anotações 21,5x14cm, capa
em papel Kraft com elástico, suporte para
caneta e miolo com 30 folhas
• 01 Caneta corpo em papel reciclado com
detalhe em plástico
• Tamanho: 21,5x14cm
Gravação: 01 Cor no caderno e caneta
CAD-2201E

Bloco de Anotações com
Autoadesivos

CAD-2244E

• Bloco de anotações ecológico com
autoadesivos e suporte para caneta.
• Primeira folha com cinco blocos
autoadesivos coloridos com aprox 25 folhas
e aprox 68 folhas brancas pautadas.
• Tamanho: 16,3x13,5cm
Gravação: Silk 01 cor

Bloco de anotações
• 200 folhas brancas
• 5 blocos autocolantes coloridos
• Tamanho: 8,1x8,3x2,6cm
Gravação: 01 Cor
CAD-2202E

Bloco de anotações com porta retrato
• Produzido em papelão reciclado
• Possui 5 Sticky notes coloridos com 25
folhas, bloco autocolante amarelo com
25 folhas, porta canetas e
• porta retrato
• Tamanho: 13,5x9,5x4,0cm
Gravação: 01 Cor

CAD-2203E

Caderno de anotações com régua

CAD-2204E

• 21cm x 14cm,
• capa em papel kraft com elástico
• Possui: Régua destacável de 20cm, miolo
de 70 folhas bege, 5 sticky notes
coloridos de 25 folhas, 1 bloco de
anotações 7,5cm x 7,5cm com 25 folhas
• Tamanho: 21x14cm
Gravação: 01 Cor

Bloco de Anotações com
Autoadesivos

CAD-2217E

• Bloco de anotações ecológico com
autoadesivos
• Capa colorida, possui 6 bloquinhos
autoadesivos coloridos com
aproximadamente 20 folhas e bloco branco
com aproximadamente 80 folhas
• Tamanho: 15x10x2cm
Gravação: 01 Cor na capa

Bloco de anotações forma de cubo
• Em papelão reciclado
• Possui 5 blocos autocolantes coloridos com
100 folhas de 7,5 x 7,5cm, 1 bloco
autocolante amarelo com 50 folhas, 5 Sticky
notes coloridos com 20 folhas, porta canetas
• Tamanho: 9,5x9,5x9,5cm
Gravação: 01 Cor
CAD-2218E

Caderno de anotações com sticky
• Capa em material Sintético, miolo 80 folhas
pautadas na cor bege
• Tamanho: 21x15cm
Gravação: 01 Cor

CAD-2219E

Caderno ecológico com lápis
• Caderno capa dura.
• Possui 70 folhas não pautadas de papel
reciclado.
• Incluso lápis.
• Tamanho: 10,5 x 8,3 cm
Gravação: Silk na capa
CAD-1054E

Caderno ecológico com caneta
• Caderno capa dura.
• Possui 60 folhas não pautadas de papel
reciclado.
• Incluso caneta.
• Tamanho: 17 x 13 cm
Gravação: Silk na capa e caneta
CAD-1055E

Caderno ecológico espiral
• Caderno capa dura.
• Possui 60 folhas não pautadas de papel
reciclado.
• Tamanho: 14,5 x 10,5 cm
Gravação: Silk na capa
CAD-1056E

Caderno ecológico pequeno
• Caderno A6 com capa em cartão (250 g/m²)
e cantos redondos
• Contém 80 folhas não pautadas, costuradas,
em papel reciclado proveniente de gestão
florestal sustentável
• Tamanho: 14x10cm
Gravação: 01 Cor na capa
CAD-2211E

Caderno ecológico médio
• Caderno A5 com capa em cartão (250 g/m²)
e cantos redondos
• Contém 80 folhas não pautadas, costuradas,
em papel reciclado proveniente de gestão
florestal sustentável
• Tamanho: 21x14cm
Gravação: 01 Cor na capa
CAD-2212E

Caderno ecológico grande

CAD-2213E

• Caderno A4 com capa em cartão (250 g/m²)
e cantos redondos
• Contém 80 folhas não pautadas, costuradas,
em papel reciclado proveniente de gestão
florestal sustentável
• Tamanho: 30x21cm
Gravação: 01 Cor na capa

Bloco com lápis
• Bloco de anotações em Papelão Reciclado
• Contém 100 folhas brancas e 5 cores de auto
colantes, com 25 folhas cada
• Lápis em madeira com borracha
• Dimensões: 13x9cm
• Caixa Kraft Preta Individual
Gravação: 01 Cor na capa
CAD-1086E

Caderno espiral capa dura
• Capa e caneta em Papelão Reciclado rígido
• Contém 70 folhas pautadas e 6 blocos auto
colantes, com 25 folhas cada
• Fechamento através de imã na aba
• Caneta com ponta touch e carga
esferográfica preta, acionada por click
• Dimensões: 18x15cm
• Caixa Kraft Preta Individual
Gravação: 01 Cor na capa

CAD-1087E

Tecnologia

Voltar
Início

Relógio de MDF

TEC-1195E

• Possui calendário, alarme e termómetro.
• Incluso 4 pilhas AAA, 1 pilha CR2032 e cabo
USB.
• Acompanha caixa de presente.
• Tamanho: 15x7x4,4cm
Gravação: Silk no relógio

Mouse Pad em bambu
• Mouse Pad em material sintético grafite
e bambu
• Possui porta canetas, porta cartões e
apoio para celular
• Tamanho: 25x25x2cm
Gravação: 01 Cor
TEC-2037E

Bateria portátil 100% rPET

TEC-2065E

• Bateria portátil 100% rPET, com bateria de
lítio, capacidade de 5.000 mAh e
entrada/saída de 5V/2A. Inclui uma porta
para microUSB, uma porta USB-C e duas
portas USB. Fornecida em caixa presente de
papel craft.
• Tamanho: 6,5 x 10 x 1 cm
Gravação: Silk

Carregador wireless 100% rPET
• Carregador wireless 100% rPET. A potência de
carregamento é de 10W, com entradas 5V/1.6A
e 9V/1.5A. Inclui cabo de 1 m. Fornecido em
caixa presente de papel craft.
• Tamanho: 10 x 6,2 x 1 cm
Gravação: Silk
TEC-2066E

Carregador wireless em palha de trigo

TEC-2027E

• ABS e fibra de palha de trigo
• A potência de carregamento é de 5W, com
entrada 5V/2A
• A base contém um círculo em silicone para o
equipamento não se mova enquanto carrega
• Incluso cabo micro USB de 1m
• Fornecido em caixa de papel kraft
• Tamanho: ø7x1cm
Gravação: 01 Cor

Carregador wireless em bambu
• Entradas 5V/2A e potência máxima de
carregamento de 5W
• Incluso cabo USB/micro USB de 1m para
carregar
• Tamanho: 9,2x9,2x1cm
Gravação: 01 Cor

TEC-2029E

Carregador wireless em bambu

TEC-2032E

• Carregador wireless de bobina dupla em bambu com
suporte para esferográficas
• Potência de carregamento rápida de 10W e com
entradas 5V/2A e 9V/1.67A
• Incluso cabo de carregamento USB tipo C de 1m
• Fornecido em caixa de papel kraft
• Tamanho: 12x8x7cm
Gravação: 01 Cor

Carregador wireless – Palha de trigo
• Em fibra de palha de trigo e ABS
• Com uma potência de carregamento rápida de
10W e com entradas 5V/2A e 9V/1.67A
• Incluso cabo de carregamento micro-USB de 1 m
• Fornecido em caixa de papel kraft
• Tamanho: 11x9x7cm
• Gravação: 01 Cor

TEC-2038E

Luminária de mesa com carregador wireless
em fibra de palha de trigo

TEC-2039E

• Haste flexível para ajustar a direção da luz
• 20 LEDs com iluminação até 3 níveis de intensidade
• Carregador sem fios de carregamento rápido, até
10W, com entradas 5V/2A e 9V/1.67A
• Fornecido em caixa de papel kraft
• Tamanho: 27x16x8,5cm
Gravação: 01 Cor

Power Bank Bambu 5.000mAh

TEC-2009

• Bateria portátil em Bambu com indicador de
carga
• Capacidade: 5.000 mAh
• 1 porta micro-USB, 1 porta USB tipo C e 1
porta USB
• Fornecido em caixa
• Tamanho: 12x5x1,5cm
• Gravação: Laser

Power Bank Wireless Bambu
5.000mAh
• Bateria portátil wireless em Bambu com
indicador de carga
• Capacidade: 5.000 mAh
• 1 porta micro-USB, 1 porta USB tipo C e 1
porta USB
• Fornecido em caixa
• Tamanho: 14x7x1,2cm
• Gravação: Laser

TEC-2008

Organizador de mesa com carregador

TEC-2010

• Organizador de mesa em Bambu com
carregador wireless, hub USB e suporte para
celular
• 1 porta USB e 1 porta USB tipo
• Incluso cabo USB/tipo C para carregamento
• Compatível com smartphones com tecnologia
de carregamento sem fios
• Tamanho: 25,5x13,5x1,4cm
Gravação: Laser

Pen Drive Bambu 4GB
• 4GB com formato oval
• Tampa de ímã
• Tamanho: 6x3cm
Gravação: 01 Cor
TEC-2052E

Pen Drive 4GB Bambu
• Pen drive 4GB de bambu com tampa de imã
• Tamanho: 6x2cm
Gravação: 01 Cor

TEC-2050E

Pen Drive 4GB Giratório Bambu
• Tamanho: 6x2cm
Gravação: 01 Cor

TEC-2054E

Fones de ouvido wireless de palha de trigo
• Fones de ouvido dobráveis wireless em fibra de
palha de trigo e ABS
• Potência de 32mW e transmissão bluetooth 5.0
com alcance até 10m
• Bateria com capacidade de 400mAh e tempo de
reprodução até 13 horas
• Incluso porta AUX, slot para cartão TF/SD e cabo de
carregamento micro USB
Gravação: 01 cor
MUS-7103E

Fones de ouvido wireless de palha de trigo
• Fones de ouvido True Wireless em fibra de palha de
trigo e PP, com transmissão por bluetooth 5.0 até 10m
de distância e tempo de reprodução até 3 horas
(standby até 10h)
• Cada fone tem um botão multifunções e microfone
integrado, facilitando atender chamadas em modo
mãos-livres, e indicador luminoso LED
• O estojo de carregamento tem uma bateria de 300 mAh
e indicador de status de carregamento e bateria micro
USB
Gravação: 01 cor
MUS-7105E

Caixa de som em fibra de palha de trigo

MUS-7108E

• Fibra de palha de trigo e ABS com microfone
• Potência de 3W e transmissão bluetooth 5.0.
• Autonomia de 2 horas, bateria de 300 mAh
• Incluso cabo micro USB
• Fornecido em caixa de papel kraft
• Tamanho: ø6,2x5cm
Gravação: 01 Cor

Caixa de som em fibra de palha de trigo
• Fibra de palha de trigo e ABS com alça em
silicone para facilitar o transporte,
• Potência de 3W e transmissão bluetooth 5.0
• Autonomia 4h30, bateria de 500 mAh.
• Incluso cabo micro USB
• Fornecido em caixa de papel kraft
• Tamanho: 7x7x3,4cm
Gravação: 01 Cor

MUS-7110E

Caixa de Som Bambu Bluetooth

TEC-2006E

• Com transmissão por bluetooth, ligação stereo
3,5 mm e leitor de cartões TF
• Autonomia até 3h/Capacidade: 300mAh
• Função para atender chamadas, controle de
volume, conexão à playlist do dispositivo móvel
e rádio FM.
• Fornecida em caixa presente kraft
• Tamanho: ø6x5cm
Gravação: 01 cor ou Laser

Caixa de som portátil

MUS-7127E

• Caixa de som portátil em ABS reciclado e
bambu. Com potência de 3W e transmissão por
bluetooth 5.0 e função de rádio.
• Tempo de reprodução até 5h com uma bateria
de 1200 mAh. Fornecido em caixa presente de
papel craft.
• Tamanho: 13,5 x 4 x 6,5 cm
Gravação: Laser

Caixa de som portátil
• Caixa de som portátil em ABS reciclado e
bambu. Com potência de 3W e transmissão
por bluetooth 5.0 e função de rádio.
• Tempo de reprodução até 4h com uma
bateria de 500 mAh. Fornecido em caixa
presente de papel craft.
• Tamanho: 7 x 7 x 4 cm
Gravação: Laser

MUS-7128E

Copos e
Garrafas
Voltar
Início

Copo em fibra de arroz
• Copo em fibra de arroz (50%) e PP (50%)
com acabamento matt.
• Capacidade até 400 ml.
• Tamanho: ø8,8 x 10,2 cm
Gravação: 01 Cor

CNE-2516E

Caneca Fibra de Arroz 400ml
• Caneca Fibra de Arroz

• Capacidade: 400ml
• Tamanho: 9,4x11,4cm
Gravação: 01 Cor
CNE-2508E

Copo de viagem Bambu 380ml
• Copo de viagem em fibra de bambu com
tampa
• Capacidade: 380ml
• Tamanho: Ø9,5 x 11,3 cm
Gravação: 01 Cor
GAR-2515E

Copo de viagem Bambu 380ml
• Copo de viagem em fibra de bambu com
tampa e faixa de silicone
• Capacidade: 380ml
• Tamanho: Ø9,5 x 11,4 cm
Gravação: 01 Cor
GAR-2516E

Copo de viagem Bambu 450ml
• Copo de viagem em fibra de bambu com
tampa e canudo
• Capacidade: 450ml
• Tamanho: Ø9,3 x 13,5 cm
Gravação: 01 Cor
GAR-2517E

Copo de Bambu 450ml
• Copo para viagem de fibra de bambu e
PP.
• Com tampa.
• Capacidade até 450 ml.
• Dimensões: ø9,3 x 13,4cm
GAR-2518E

Gravação: Silk no copo

Copo de bambu colorido
• Copo para viagem de fibra de bambu e
PP.
• Com tampa.

• Capacidade até 450 ml.
• Dimensões: ø9,3 x 13,4cm
Gravação: Silk no copo

GAR-2519E

Copo de Bambu e silicone
• Copo para viagem de fibra de bambu e PP
com banda de silicone.
• Com tampa.

• Capacidade até 500 ml.
• Dimensões: ø9,5 x 14cm
GAR-2520E

Gravação: Silk no copo

Copo Térmico Fibra de Bambu 350ml

GAR-2521E

• Copo produzido em Polipropileno livre de BPA,
possui uma tampa de vedação rosqueável e alça
de nylon (removível) para transporte.
• O copo pode ser levado a lava-louças, geladeiras
e micro-ondas.
• Dimensões: 17x7,8cm
Gravação: Silk no copo

Copo de Viagem ecológico
• Copo para viagem em fibra de bambu,
casca de arroz e melamina.
• Com tampa e banda de silicone.
• Capacidade até 450 ml.

• Dimensões: ø9,6x14 cm
Gravação: Silk no copo

GAR-2522E

Copo Fibra de Arroz 550ml
• Copo fibra de arroz e plástico com tampa
• Capacidade: 550ml
• Tamanho: 16x9øcm
Gravação: 01 Cor

GAR-2904E

Copo Fibra de Arroz 550ml
• Copo fibra de arroz com tampa de bocal
• Capacidade: 550ml
• Tamanho: 16,1xø9,3cm
Gravação: 01 Cor
GAR-2922E

Copo Fibra de Arroz 350ml
• Copo fibra de arroz 350ml com tampa
plástica de bocal
• Tamanho: 9x6cm
Gravação: 01 Cor
GAR-2934E

Copo de viagem dobrável 240 ml
• Material em silicone com tampa em PP
• Contém uma argola na base que serve
como pega ou para pendurar
• Capacidade: 240ml
• Tamanho: 8,7xø5,7cm
Gravação: 01 Cor na tampa
GAR-2932E

Copo de viagem dobrável 400 ml
• Material em silicone com tampa em PP
• Contém uma argola na base que serve
como pega ou para pendurar
• Capacidade: 400ml
• Tamanho: 12xø6,6cm
Gravação: 01 Cor na tampa

GAR-2914E

Squeeze bambu com corpo duplo
GAR-2947E

• Squeeze em bambu e aço inox com corpo
duplo, isolamento a vácuo e tampa em PP.
Capacidade até 440 ml. Fornecido em
caixa presente de papel Kraft.
• Tamanho: ø7 x 22,2 cm
Gravação: Laser

Squeeze com corpo duplo
• Squeeze em bambu e aço inox, com corpo
duplo e isolamento a vácuo. Capacidade
até 440 ml. Fornecido em caixa presente
de papel Kraft.
• Tamanho: ø7 x 21,5 cm
Gravação: Laser

GAR-2990E

Garrafa térmica Bambu
• Garrafa térmica em Bambu e aço inox.

• Com parede dupla e infusor para chá.
• Capacidade até 430 ml.
• Dimensões: ø6,9x20,7 cm

Gravação: Silk no copo
GAR-2935E

Garrafa de plástico reciclado 500ml
• Garrafa de plástico reciclado com alça e
tampa de metal
• Capacidade: 500ml
• Tamanho: 19,7x6,5øcm
Gravação: 01 Cor
GAR-2906E

Garrafa de plástico reciclado 590ml
• Garrafa produzido a partir de plástico
reciclado rPET
• Com alça de silicone e tampa em PP e aço
inox com isolante em silicone
• Capacidade: 590ml
• Tamanho: 23xø6,6cm
Gravação: 01 Cor

GAR-2917E

Garrafa de Vidro 600ml – Bambu
• Garrafa de vidro borossilicato
• Tampa de bambu com alça tipo corda
• Resistente à temperatura de até 320°C
• Capacidade: 600ml
• Tamanho: 23,7x6,5øcm
Gravação: 01 Cor
GAR-2905E

Garrafa de Vidro 360ml – Bambu
• Garrafa de vidro borossilicato com
parede dupla
• Tampa de bambu com alça tipo corda
• Conserva a temperatura
• Resistente à temperatura de até 320°C
• Capacidade: 360ml
• Tamanho: 22,4x6,4øcm
Gravação: 01 Cor

GAR-2907E

Garrafa Térmica 490ml - Bambu
• Garrafa em vidro de borossilicato com
parede dupla e tampa em bambu
• Incluso 2 infusores em aço inox
• Capacidade: 490ml
• Tamanho: 23,4xø7,2cm
Gravação: 01 Cor
GAR-2921E

Copo Bambu 500ml
• Copo Bambu com parte interna em inox
• Possui tampa com compartimento que
pode ser aberto para beber
• Capacidade: 500ml
• Tamanho: 17,5xø8,4cm
Gravação: 01 Cor
GAR-2926E

Caneca Bambu 500ml
• Caneca Bambu com parte interna em inox
• Possui tampa com compartimento que pode
ser aberto para beber.
• Capacidade: 500ml
• Tamanho: 18,1x12,2cm
Gravação: Laser

GAR-2514E

Copo Bambu 500ml

GAR-2942E

• Copo de viagem em bambu e aço inox,
com sistema de abertura deslizante e
parede dupla de isolamento. Capacidade
até 500 ml. Fornecido em caixa presente
de papel Kraft.
• Tamanho: ø8,2 x 15,8 cm
Gravação: Laser

Copo de bambu

GAR-2956E

• Copo de bambu e aço inox de parede
dupla isolada a ar e tampa AS com fecho
deslizante. Capacidade até 350 ml.
Fornecido em caixa presente de papel
Kraft.
• Tamanho: ø8 x 10,8 cm
Gravação: Laser

Copo com parede dupla 370ml
• Em aço inox com parede dupla isolada a
vácuo, parede interna revestida de cobre
e tampa em bambu com vedante de
silicone para proteção extra.
• Mantém as bebidas quentes por 5 h
• Frias por 24 h.
• Fornecido em caixa Kraft.
• Tamanho: ø8 x 10,6 cm
Gravação: Laser

GAR-2952E

Copo de viagem em vidro 250ml

GAR-2957E

• Copo de viagem em vidro borossilicato com
parede dupla isolada a ar e tampa em bambu.
• Tampa com isolante em silicone que facilita o
transporte do copo evitando respingo.
• Fornecido em caixa Kraft.
• Tamanho: ø8,9 x 9 cm
Gravação: Laser

Copo de viagem em vidro 350ml
• Copo de viagem em vidro borossilicato com
parede dupla isolada a ar e tampa em bambu.
• Tampa isolante em silicone que facilita o
transporte do copo evitando respingo.
• Fornecido em caixa Kraft.
• Tamanho: ø9,1 x 12 cm
Gravação: Laser

GAR-2958E

Bule de vidro borosilicato
• Bule de vidro borosilicato com tampa em
bambu. Inclui infusor em aço inox.
Capacidade até 750ml.
• Fornecido em caixa Kraft.
• Tamanho: 20 x 8,5 cm
Gravação: Laser
CAF-2720E

Kit Canudos e Escova Limpadora:
• Kit com dois canudos de aço e escova
em estojo plástico. Contém canudo reto
e canudo curvado com detalhe superior
de dez anéis, escova limpadora com
corpo de aço e ponteira plástica.
• Acompanha estojo ziplock
Gravação: Laser nos canudos e silk na
embalagem
GAR-2523E

Conjunto de canudo fibra de bambu
• Conjunto de canudo em fibra de bambu
com escova de limpeza
• Inclui 1 canudo telescópico (03 partes),
1 escova de limpeza e estojo com
mosquetão
• Tamanho Canudo: Ø0,8 x 22,5 cm /
Estojo: ø1,3 x 12,4cm
Gravação: Silk
GAR-2524E

Itens
Pessoais
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Bolsa térmica em rPET 600D

TER-1634E

• Bolsa térmica em rPET 600D com interior
em PEVA. Alça ajustável em webbing,
bolso frontal e fecho duplo. Capacidade
até 7 L.
• Tamanho: 24 x 17 x 17 cm
Gravação: Silk 01 cor

Bolsa Térmica Ecológica
• Bolsa Térmica Ecológica fabricada com
tecido Poliéster RPET 300D, totalmente
reciclado. Produzida com 11 garrafas modelo
PET grandes e durante a preparação do
tecido, foram economizados 7 litros de água
para cada unidade. Bolso frontal e alças para
carregar. Capacidade interna de 6 litros.
• Tamanho: 20x14cm
Gravação: Silk 01 cor

TER-1639E

Bolsa térmica 4 L em Papel

TER-1635E

• Bolsa térmica até 4 L em papel com
forro em non-woven e interior com
isolamento térmico em alumínio.
Fecho com velcro e bolso frontal.
• Fechado: 19,5 x 35 x 11 cm | Aberto:
19,5 x 41 x 11 cm
Gravação: Silk 01 cor

Nécessaire em rPET
• Nécessaire em rPET 600D com interior
forrado. Bolso frontal com ziper e pega
lateral em webbing.

• Tamanho: 22 x 12 x 11 cm
NEC-1422E

Gravação: Silk 01 cor

Bolsa multifunções algodão reciclado
• Bolsa multifunções com algodão
reciclado (140 g/m²) e ziper.
• Tamanho: 22,5 x 12 cm
Gravação: Silk 01 cor
NEC-1423E

MOC-3257E

Mochila em juco (não é para notebook)
• Mochila em juco (275 g/m²) com um
compartimento principal e bolso frontal com
fecho. Pega em webbing de algodão no topo e
alças ajustáveis em algodão bicolor.
• Tamanho: 27 x 35 x 7 cm
Gravação: 01 Cor

Mochila Antifurto Notebook
• Mochila para notebook em rPET 600D com alças
almofadadas. O compartimento principal tem 2
divisórias almofadadas para notebook até 15.6''
e tablet até 10.5‘’.
• Tamanho: 30 x 42 x 11 cm
Gravação: 01 Cor

MOC-3244E

Bolsa esportiva em rPET 600D
• Com interior forrado e fundo com placa
semi-rígida. Compartimento principal e
bolso frontal com fecho e dois bolsos
laterais. Alça de ombro almofadada
removível e ajustável.
MLA-3107E

• Tamanho: 50 x 30 x 23 cm
Gravação: Silk 01 cor

Pasta Cortiça para notebook
• Compartimento forrado e almofadado, com
divisória almofadada para notebook até 15.6‘’.
• Bolso frontal.
• Alça de ombro ajustável, com reforço
almofadado.
• Fornecida em embalagem de non-woven.
• Dimensões: 41 x 31 x 7,5 cm

Gravação: Silk na frente
EXE-2813E

Porta cartões Cortiça
• Porta cartões em Cortiça com capacidade
para 4 cartões e compartimento para
notas.

• Fornecido em caixa kraft.
• Dimensões: 10,6x6,8cm
Gravação: Silk na frente
EXE-2812E

Sugestão de Kit Bambu – 3pçs

KIT-2103E

• 01 Caderno 18x13,5cm de bambu, com
70 folhas pautadas, Acompanha 01
Caneta de bambu com partes em metal
(CAD-2207)
• 01 Copo de Bambu com tampa 380ml
(GAR-2515)
• Embalagem: Saquinho de algodão

KITS BAMBU
Sugestão de Kit Bambu – 4pçs
•
•
•
•

01 Bolsa térmica rPET (TER-1634)
01 Talheres fibra de bambu
01 Copo bambu (GAR-2956)
01 Marmita inox e bambu (TER-1637)

• Embalagem: Caixa Kraft para transporte

KIT-2105E

Chaveiro em cortiça
• Chaveiro de cortiça com estojo
Gravação: Laser
CHA-2402E

Chaveiro em cortiça
• Chaveiro de cortiça com estojo
Gravação: Laser
CHA-2403E

Chaveiro de metal com detalhe em
bambu
• Chaveiro de metal com detalhe em
bambu e estojo
CHA-2401E

Gravação: Laser

Chaveiro Cortiça
• Chaveiro Metal e cortiça.
• Incluso caixa.
• Dimensões: 4,7x2,4cm
CHA-2404E

Gravação: Silk na cortiça

Chaveiro Cortiça
• Chaveiro Cortiça e metal.
• Fornecido em caixa kraft.
• Dimensões: 10x2cm
Gravação: Silk na cortiça
CHA-2405E

Kit Banho 3 Peças
• Kit banho de madeira com 3 peças
• Possui: espelho, escova de cabelo e
esponja de banho
• Acompanha balde com alça (corda)
• Tamanho: 10x7cm
PES-3409E

Gravação: Laser

Kit Banho de madeira 7 Peças
• Possui: espelho, escova de cabelo,
esponja de banho, bucha de banho,
massageador, pente e escova com pedra
pomes. Acompanha balde com alça e
pegador de madeira.
• Dimensões balde: 16x9,2cm
Gravação: Laser no balde

PES-1512E

Kit Banho 6 Peças
• Kit banho em caixa de madeira com 6
peças
• Contém: toalha esfoliante, escova de
cabelo, esponja de banho, bucha de
banho, pedra pomes e massageador
Gravação: Laser na base
PES-3408E

Guarda-chuva em cortiça
• Guarda-chuva em cortiça com haste e
pega em madeira. Abertura
automática.
• Dimensões: ø105x89cm
Gravação: Silk em 01 face

GUA-1580E

Guarda-chuva em rPET
• Guarda-chuva em rPET pongee, com
abertura automática, haste e
estrutura em metal. Pega em
madeira.
• Tamanho: ø105 x 8,5 cm

Gravação: Silk em 01 face

GUA-1588E
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Sacola 100% algodão
• Sacola para pão 100% algodão (100 g/m²)
com cordão para fechar.
• Tamanho 22 x 56 cm
Gravação: Silk 01 cor

TER-1631E

Sacola de Algodão
• Sacola 100% algodão (120 g/m²) com
malha 100% algodão na parte frontal
(100 g/m²) e cordões em algodão para
fechar. Sacola ideal para levar alimentos.
• Tamanho: 30 x 40 cm
Gravação: Silk 01 cor

TER-1632E

Sacola em juco (275 g/m²)
• Sacola em juco (275 g/m²) com bolso
interior 100% algodão (120 g/m²) com
fecho e alças de 60 cm. Pegas em
webbing de algodão bicolor.
• Tamanho: 37 x 41 cm
TER-1633E

Gravação: Silk 01 cor

Sacola em algodão orgânico
• Sacola 100% algodão orgânico (120 g/m²)
proveniente de um cultivo sustentável,
sem químicos ou pesticidas
• Alças de 60 cm
• Tamanho: 41x37cm
TER-3510E

Gravação: 01 Cor

Sacola Ecológica em Algodão e Juta
• Sacola ecológica em algodão com juta na
parte inferior.
• Tamanho: 40x35cm
Gravação: 01 Cor
TER-3513E

Sacola de Algodão Reciclado
• Sacola de algodão reciclado 150 g/m²

• Dimensões: 41x37cm
Gravação: Silk
TER-1618E

Sacola de Algodão
• Sacola de algodão com alças costuradas
na parte interna
• Dimensões: 40x35cm
Gravação: Silk
TER-1613E

Sacola de Algodão
• Sacola de algodão com alças costuradas
na parte interna
• Dimensões: 42x43x10cm

Gravação: Silk
TER-1614E

Sacola de Algodão
• Sacola de algodão com alças curtas
• Dimensões: 41x37cm
Gravação: Silk
TER-1616E

Sacola de Algodão
• Sacola de algodão 140 g/m² com alças
coloridas
• Dimensões: 41x37cm

Gravação: Silk
TER-1617E

Sacola de Algodão
• Sacola 100% algodão (180 g/m²) com
malha 100% algodão na parte frontal

• Alças em webbing com 65cm
• Tamanho: 43x39x8cm
Gravação: 01 Cor
TER-3511E

Sacola de Algodão
• Sacola de algodão 140 g/m² com laterais
coloridas

• Dimensões: 41x37x10cm
Gravação: Silk
TER-1621E

Sacola de Algodão com zíper
• Sacola 100% algodão (280 g/m²) com
fecho e bolso interior
• Alças em algodão webbing com 65 cm
• Tamanho: 48x40x15cm

Gravação: 01 Cor
TER-3512E

Sacola de Juta e Algodão
• Sacola de Juta 240 g/m² com bolso
frontal em algodão
• Dimensões: 41x37x10cm
Gravação: Silk
TER-1622E

Sacola de Juta e Algodão
• Sacola de algodão 160 g/m² com detalhes
em juta
• Dimensões: 41x37cm
Gravação: Silk
TER-1620E

Sacola de Algodão
• Sacola de algodão canvas 280 g/m² com
fecho magnético
• Possui bolso frontal e bolso interior com
zíper
• Dimensões: 53x38x17cm
Gravação: Silk
TER-1623E

Sacola TNT
• Sacola TNT 100gr, alça inteira de 60cm

• Tamanho: 41x37cm
Gravação: 01 Cor

TER-3501E

Sacola TNT
• Sacola de TNT 80 g/m² com bolso frontal

• Dimensões: 40x35x15cm
Gravação: Silk

TER-1615E

Sacochila de plástico reciclado
• Sacochila em rPET 190T
• Produzida a partir de plástico reciclado
contribuindo para a redução dos resíduos
no meio ambiente.
• Tamanho: 41x37cm
Gravação: 01 cor
ESP-2704E

Sacochila de algodão reciclado
• Sacochila em algodão reciclado (140 g/m²)

• Possui bolso frontal com fecho discreto e
alças em algodão.
• Tamanho: 41x37cm

Gravação: 01 cor
ESP-2705E

Sacochila em algodão orgânico
• Sacola tipo mochila 100% algodão
orgânico (120 g/m²) proveniente de um
cultivo sustentável, sem químicos ou
pesticidas
• Tamanho: 41x37cm
Gravação: 01 Cor
ESP-2708E

Sacola tipo mochila algodão reciclado
• Sacola tipo mochila em algodão reciclado
e poliéster (140 g/m²).

• Tamanho: 37 x 41 cm
Gravação: 01 Cor
MOC-3246E

Sacola em algodão reciclado
• Sacola tipo mochila com algodão
reciclado (140 g/m²), alças de 30 cm e
cordões em algodão para fechar.
• Tamanho: 37 x 41 cm

Gravação: 01 Cor
MOC-3256E

Sacochila de juta
• Sacochila em juta 100% natural com alças
duplas em cordão de algodão para
fechamento e transporte
• Tamanho: 41x37cm

Gravação: 01 cor
ESP-2701E

Não encontrou
o que queria?
Não se preocupe, nós possuímos mais de 1.000
opções de produtos, informe-nos suas
preferencias e montamos outros kits para você!
Conheça nossos catálogos:
Catálogo Gourmet
Catálogo de Presentes
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Ficou com alguma
dúvida?
Entre em contato
conosco!
Telefone (WhatsApp):
(11) 2373-0118
E-mail:
presentes@amelio.com.br
Site:

www.amelio.com.br
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