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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
Kits

Mochilas

Canetas

Malas

Moleskines e Cadernos

Necessaires

Executivos

Itens Pessoais

Power Banks

Guarda-chuvas

Tecnologia

Bolsas Térmicas e Sacolas

Áudio

Esporte e Lazer

Squeezes e Garrafas

Canecas

Chaveiros

Ecológicos

Sugestões de
Kits
Voltar
Início

Sugestão de Kit Home Office – 4pçs
• 01 Protetor para webcam (TEC-2056)
• 01 Caderno capa dura papel kraft. Com 60
folhas não pautadas de papel reciclado.
Incluso esferográfica. 130 x 177 mm (CAD1055)
• 01 Squeeze 500ml de Alumínio com
mosquetão (GAR-1219)
• 01 Caneca 180ml de Aço inox com tampa
(CNE-1701)
• Embalagem: Caixa Kraft para transporte

KITS HOME
OFFICE

KIT-2101

Sugestão de Kit Home Office – 3pçs
• 01 Moleskine com 96 folhas pautadas,
21x14cm com fecho metálico (CAD-1071)
• 01 Caneta Roller de metal (CAN-1017)
• 01 Garrafa 600ml de Alumínio com alça
(GAR-1230)
• Embalagem: Caixa Kraft para transporte

KIT-2102

Sugestão de Kit Bambu – 3pçs
• 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

KIT-2103

KITS BAMBU
Sugestão de Kit Bambu – 3pçs
• 01 Caneta de Bambu com clipe de
metal (CAN-1032)
• 01 Caixa de Som Bambu Bluetooth
(TEC-2006)
• Embalagem: Sacola de algodão
reciclado (TER-1618)

KIT-2104

Sugestão de Kit Welcome – 4pçs
• 01 Mochila para notebook (MOC-1305)
• 01 Caneta de metal com clipe (CAN-1016)
• 01 Moleskine capa dura algodão, com 96
folhas pautadas, 21x15cm (CAD-1077)
• 01 Caneca 300ml de cerâmica (CNE-1704)
• Embalagem: Caixa Kraft para transporte

KITS
WELCOME

KIT-2105

Sugestão de Kit Welcome – 4pçs
• 01 Garrafa de Metal 570ml (GAR-1231)
• 01 Caderno capa dura Linho, com 96
folhas pautadas, 21x14cm (CAD-1081)
• 01 Caneta de Bambu com elementos
em fibra de trigo (CAN-1029)
• 01 Mochila para Notebook (MOC-1331)
• Embalagem: Caixa Kraft para transporte

KIT-2106

Sugestão de Kit Itens Pessoais – 4pçs
•
•
•
•

KIT-2107

Sugestão de Kit Itens Pessoais – 4pçs
• 01 Toalha para esporte com garrafa
(ESP-1668)
• 01 Porta cartões para celular com
bloqueio RFID (TEC-2018)
• 01 Caneca em Aço Inox 230ml
(CNE-1714)
• 01 Sacochila (ESP-1651)

KIT-2108

01 Guarda-chuva dobrável (GUA-1563)
01 Necessaire (NEC-1415)
01 Garrafa de Alumínio 500ml (GAR-1233)
01 Sacola de algodão com alças coloridas
(TER-1617)

KITS ITENS
PESSOAIS

Canetas
Voltar
Início

Lápis grafite triangular com
borracha, guarnição prata
Modelo inteiro produzido em grafite
Gravação: 01 cor
CAN-2318

Lápis resinado colorido de grafite
preto
Tamanho: 17x0,7cm
Gravação: 01 cor
CAN-2320

Lápis resinado colorido com
borracha e grafite preto, guarnição
prata
Tamanho: 19x0,7cm
Gravação: 01 cor
CAN-2321

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

CAN-2327

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

CAN-2328

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

CAN-2329

Caneta Cortiça
• Esferográfica em Cortiça e alumínio.
• Escrita Azul
• Fornecida com embalagem kraft
• Dimensões: 14x0,9cm
Gravação: Silk na cortiça
CAN-2325

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

CAN-2326

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

CAN-2322

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

CAN-2323

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

Gravação: Silk no corpo

Escrita azul e grafite 0.7

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

CAN-1031

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

Caneta Bambu com ponta touch
Gravação: Silk no corpo

CAN-1028

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

CAN-1030

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

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

CAN-1032

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

Caneta corpo de bambu com
detalhes em plástico e metal
Acompanha estojo de papel bambu print
Gravação: 01 cor
CAN-2302

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

Gravação: 01 cor

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

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

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

CAN-2313

Caneta ecológica de papel com
detalhes coloridos
Caneta com corpo de papel reciclado e
detalhes em plástico biodegradável.
Aciona por clique
CAN-1020

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

CAN-1025

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-1026

Caneta esferográfica de metal com
pintura áspera
Gravação: Laser

CAN-2303

Caneta esferográfica de metal
Gravação: Laser

CAN-2305

Caneta esferográfica de metal com
ponta touch
Gravação: Laser

CAN-2308

Caneta metal com clipe de metal e
grip
Gravação: Laser no corpo
Escrita azul
CAN-1001

Caneta metal com ponteira touch
Gravação: Laser no corpo
Escrita azul

CAN-1002

Caneta esferográfica metal
Gravação: Laser no corpo
Escrita azul
CAN-1003

Caneta metal com clipe de metal
Gravação: Laser no corpo
Escrita azul

CAN-1004

Caneta metal com clipe de metal e
acabamento emborrachado
Gravação: Laser no corpo
Escrita Preta

CAN-1005

Caneta metal com clipe de metal e
ponteira touch
Gravação: Laser no corpo
Escrita azul
CAN-1006

Caneta metal com clipe de metal
Gravação: Laser no corpo

Escrita preta

CAN-1007

Caneta metal com grip colorido
Gravação: Laser no corpo
Escrita preta

CAN-1008

Caneta metal com corpo colorido
Gravação: Laser no corpo
Escrita preta

CAN-1009

Caneta metal com embalagem de
veludo
Gravação: Laser no corpo
Escrita preta
CAN-1010

Caneta metal com embalagem de
veludo
Gravação: Laser no corpo
Escrita azul
CAN-1011

Caneta metal com clipe
Gravação: Laser no corpo
Escrita preta

CAN-1012

Caneta metal com ponteira touch e
embalagem de veludo
Gravação: Laser no corpo
Escrita preta
CAN-1013

Caneta metal com embalagem de
veludo
Gravação: Laser no corpo
Escrita preta
CAN-1014

Conjunto de caneta e lapiseira em
estojo
Gravação: Laser no corpo
Escrita azul
CAN-1015

Caneta metal com clipe
Gravação: Laser no corpo
Escrita preta

CAN-1016

Caneta roler de metal com tampa
Gravação: Laser no corpo
Escrita preta

CAN-1017

Caneta roler de metal com tampa e
embalagem de veludo
Gravação: Laser no corpo
Escrita preta
CAN-1018

Caneta esferográfica metal
Gravação: Laser no corpo

CAN-1033

Caneta esferográfica metal
Gravação: 01 cor no corpo

CAN-1034

Caneta esferográfica metal
Gravação: Laser no corpo

CAN-1035

Caneta esferográfica de metal
Gravação: Laser

CAN-2309

Caneta esferográfica de metal com
ponta touch e estojo
Gravação: Laser

CAN-2317

Caneta roller de metal com tampa
Gravação: Laser

CAN-2319

Caneta metal com estojo
Gravação: Laser na caneta e 01 cor no
estojo
CAN-1036

Caneta metal com ponteira em
bronze e caixa para presente
Gravação: Laser na caneta
CAN-1037

Caneta metal com estojo kraft
Gravação: Laser na caneta e 01 cor no
estojo

CAN-1038

Caneta roller de metal
Gravação: Laser

CAN-2314

Caneta esferográfica de metal com
detalhes dourados
Gravação: Laser

CAN-2315

Caneta roller de metal com detalhes
dourados
Gravação: Laser

CAN-2316

Caneta esferográfica de metal twist
Gravação: Laser

CAN-2310

Caneta roller de metal
Gravação: Laser

CAN-2311

Caneta roller de metal com detalhes
dourados
Gravação: Laser

CAN-2312

Caneta metal roller com estojo
Gravação: Laser na caneta e 01 cor no
estojo
CAN-1039

Caneta esferográfica metal com
estojo
Gravação: Laser na caneta e 01 cor no
estojo
CAN-1040

Caneta metal com detalhes banhados
a ouro e estojo
Gravação: Laser na caneta e 01 cor no
estojo
CAN-1041

Moleskines e
cadernos
Voltar
Início

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

• Dimensões: 14,2x9cm
Gravação: Silk na capa
CAD-2230

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

Caderno capa dura Cortiça
• Caderno capa dura em Cortiça.
• Com 80 folhas não pautadas cor marfim.
• Dimensões: 18x12,7cm
Gravação: Silk na capa
CAD-2232

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-2233

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-2234

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-2235

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-2205

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-2214

Caderno ecológico em palha

CAD-2215

• 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-2222

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-2223

Kit Escritório 3 peças
•
•
•
•
CAD-2225

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

Kit Escritório branco 2 peças
• 01 Bloco de anotações 14x9cm com
capa em PP misto com wire-o e suporte
para canetas
• 01 Caneta plástica retrátil
Gravação: Bloco e caneta
CAD-2221

Kit Escritório branco 2 peças
• 01 Caderno de anotações 21x14cm capa
em PP misto com suporte para canetas e
miolo 70 folhas pautadas
• 01 Caneta plástica retrátil
Gravação: Caderno e caneta
CAD-2224

Kit Escritório branco 3 peças
• 01 Bloco de anotações 14,8x10,5cm
capa PP misto
• 01 Caneta plástica retrátil
• 01 Copo plástico 350ml com tampa
Gravação: Bloco, caneta e copo
CAD-2226

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-1086

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-1087

Caderno espiral capa dura

CAD-1085

• Caderno para anotações espiral com capa
dura revestida em percalux linho
• Conta com folha para dados pessoais e 100
folhas pautadas
• Gramatura da folha de 70 g/m2
• Dimensões: 23,5x18cm
• Caixa Kraft Preta Individual
Gravação: 01 Cor na capa

Moleskine capa dura algodão
• Caderno capa dura em palha e algodão canvas
• 96 folhas pautadas
• Suporte para esferográfica
• Dimensões: 21x15cm
Gravação: 01 Cor
CAD-1077

Moleskine capa dura tecido
•
•
•
•

Caderno capa dura em tecido em poliéster
80 folhas pautadas cor marfim
Dimensões: 21x14cm
Gravação: 01 Cor
CAD-1079

Moleskine capa dura Jeans
• Caderno capa dura Jeans
• 96 folhas pautadas
• Bolso interior e suporte para esferográfica
• Dimensões: 21x14cm
Gravação: 01 Cor
CAD-1080

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-2211

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-2212

Caderno ecológico grande

CAD-2213

• 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 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-1051

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-2201

Bloco de Anotações Bambu com
Caneta

CAD-1053

• Capa de bambu com uma faixa preta no lado
esquerdo e verso liso.
• Possui 70 folhas aproximadamente brancas
pautadas com logo reciclado na lateral
inferior.
• Acompanha caneta de papelão
• Tamanho: 16x13cm
Gravação: Silk na capa

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-1054

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-1055

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-1056

Moleskine
• Caderneta tipo moleskine em percalux,
marcador de página em cetim, fita elástica e
suporte elástico para caneta
• Contém aproximadamente 80 folhas brancas
sem pauta.
• Tamanho: 14x9cm
Gravação: Silk na capa
CAD-1057

Moleskine
• Caderneta tipo moleskine emborrachado
com porta caneta elástico em nylon,
marcador de página em cetim e fita elástica
de nylon para fechar.
• Contém aproximadamente 80 folhas pardas
pautadas.
• Tamanho: 14x9cm
Gravação: Silk na capa

CAD-1058

Moleskine

CAD-1059

• Caderneta tipo moleskine emborrachado
com porta caneta elástico em nylon,
marcador de página em cetim e fita elástica
de nylon para fechar.
• Contém aproximadamente 72 folhas pardas
pautadas.
• Tamanho: 21x14cm
Gravação: Silk na capa

Moleskine

CAD-1060

• Caderneta tipo moleskine com capa dura
em couro sintético, fita elástica e suporte
elástico para caneta
• Contém aproximadamente 80 folhas
pautadas.
• Tamanho: 14x9cm
• Gravação: Silk na capa

Moleskine
• Caderneta tipo moleskine com capa dura,
fita elástica e suporte elástico para
caneta
• Contém aproximadamente 80 folhas
pautadas cor marfim.
• Tamanho: 21x14cm
Gravação: Silk na capa
CAD-1061

Moleskine

CAD-1062

• Caderneta tipo moleskine com capa dura
branca, fita elástica e suporte elástico
para caneta
• Contém aproximadamente 80 folhas não
pautadas cor marfim.
• Tamanho: 21x14cm
Gravação: Silk na capa

Moleskine emborrachado
• Caderneta tipo moleskine emborrachado
de frente e verso liso, marcador de
página em cetim e fita elástica para
fechar. Contém aproximadamente 80
folhas pardas pautadas.
• Tamanho: 13,2x7,9cm
Gravação: 01 Cor
CAD-2227

Moleskine Couro Sintético
• Caderneta tipo moleskine em couro
sintético, marcador de página em cetim
e fita elástica para fechar
• Contém aproximadamente 80 folhas
amareladas com pauta
• Tamanho: 14x9cm
Gravação: 01 Cor na capa

CAD-2216

Moleskine com fecho

CAD-1065

• Moleskine com fecho de pino e elástico
de nylon para lacre.
• Capa em material sintético
emborrachado, possui aproximadamente
96 folhas pardas pautadas e marca
página em cetim. Tamanho: 21x14cm
Gravação: Silk na capa

Caderno com envelope
• Caderno couro sintético.
• Elástico na capa para prender caneta e
acessórios
• Contém 96 folhas não pautadas
• Fornecido em embalagem de TNT
• Tamanho: 21x14 cm
Gravação: Silk na capa
CAD-1066

Caderno capa dura com envelope
• Caderno couro sintético.
• Contém 80 folhas não pautadas
• Fornecido em embalagem de TNT
• Tamanho: 21x15 cm
Gravação: Silk na capa
CAD-1067

Caderno capa dura Linho
• Caderno capa dura em Linho 230 g/m²
• Cantos redondos
• 96 folhas pautadas
• Dimensões: 21x14cm
Gravação: 01 Cor
CAD-1081

Moleskine emborrachado
• Bloco de anotações emborrachado com suporte
para caneta.
• Contém aproximadamente 96 folhas amarelas
sem pauta, suporte de nylon para caneta,
marcador de página em cetim e elástico para
lacre com plaquinha de centro emborrachado.
• Tamanho: 21x14cm
Gravação: Silk na capa
CAD-1069

Moleskine com ímã
• Bloco de anotações com fechamento
imantado.
• Capa produzida em tecido sintético
texturizado, contém aproximadamente 96
folhas amarelas sem pauta e marcador de
página em cetim.
• Tamanho: 21 x 15cm
• Gravação: Silk na capa

CAD-1070

Moleskine com fecho

CAD-1071

• Bloco de anotações estilo moleskine
emborrachado com fecho metálico
imantado.
• Possui aproximadamente 96 folhas
amarelas pautadas e marca página de
cetim.
• Tamanho: 21x14cm
Gravação: Silk na capa

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

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-2203

Caderno de anotações com régua

CAD-2204

• 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-2217

• 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-2218

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

CAD-2219

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-1078

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-1073

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-1074

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-2206

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-2207

Pasta com bloco de anotações

CAD-2220

• 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

Pasta executiva
• Pasta executiva almofadada com caderno de 20
folhas A4, bolso na capa 8x12cm, bolso interno
para cartões, telefone e documentos, fecho
magnético
• Tamanho: 31x23,8cm
Gravação: 01 Cor na capa
CAD-2208

Pasta executiva
• Pasta executiva com capa almofadada em
tecido poliéster
• Possui bloco de anotações com 20 folhas,
porta canetas, porta documentos e porta
cartões
• Tamanho: 31x24cm
Gravação: 01 Cor na capa
CAD-2209

Pasta executiva
• Pasta executiva com bloco de anotações,
suporte para celular, caneta, porta cartões,
capa com material sintético, 64 folhas
• Tamanho: 31x23,5cm
Gravação: 01 Cor na capa
CAD-2210

Executivos
Voltar
Início

Porta Cartões com Bloqueio
• Porta cartões em PU
• Tecnologia de bloqueio RFID
• Fita em poliéster para retirar facilmente
os cartões
• Tamanho: 9,2x6,5cm
Gravação: 01 cor
EXE-1116

Porta Cartões Metal com Bloqueio
• Porta cartões em Alumínio para até 12
cartões
• Tecnologia de bloqueio RFID
• Fita elástica em poliéster
• Tamanho: 9x5,8cm
Gravação: Laser
EXE-1117

Porta Cartões Couro/Metal
• Porta cartões em couro sintético e metal
• Possui caixa
• Tamanho: 9,5x6,4x1,3cm
Gravação: Laser
EXE-1118

Porta Cartão Couro e Metal
• Porta cartão com tampa de couro
sintético liso e base em metal brilhante
• Fornecido em caixa individual
• Tamanho: 10x6 cm
Gravação: Laser no metal
EXE-1105

Porta Cartão Couro e Metal
• Porta cartão duplo com de couro
sintético com um lado com metal e outro
somente couro
• Fornecido em caixa individual
• Tamanho: 9x7 cm
Gravação: Laser no metal

EXE-1106

Porta Cartão Couro Sintético
• Porta cartão em couro sintético com
quatro divisórias em diagonal.
• Tamanho: 10,4x7,5cm
EXE-1101

Gravação: Silk na frente

Porta Cartão Couro Sintético
• Porta cartão em couro sintético com
quatro divisórias e dois bolsos internos.
• Tamanho: 11x8cm

Gravação: Silk na frente

EXE-1103

Kit Executivo 2 Peças
• Kit porta cartões e chaveiro, em metal e
couro sintético
• Caixa almofadada.
• Tamanho: 15,3x14,2x3,3cm
Gravação: Laser
EXE-1119

Kit Executivo 2 Peças
• Kit porta cartões e chaveiro, em metal e
couro sintético
• Caixa almofadada.
• Tamanho: 15,4x14,3x3,4cm
Gravação: Laser
EXE-1120

Kit Executivo 3 Peças
• Kit porta cartões, chaveiro e caneta, em
metal e couro sintético
• Caixa almofadada
• Caneta com ponteira touch
• Tamanho: 17,4x16,3x3,4cm
Gravação: Laser
EXE-1121

Kit Executivo 3 Peças
• Em estojo preto de papelão revestido com espuma
interna. Possui:
• Caneta metal prata (aciona por giro);
• Porta cartão em couro sintético texturizado com
detalhes em metal e fecha por imã;
• Chaveiro metal retangular com chapa espelhada (fumê)
e parte traseira texturizada.
Gravação: Silk na caixa e laser nos itens
EXE-1113

Kit Executivo 3 Peças
• Em estojo preto de papelão revestido com espuma
interna. Possui:
• Caneta metal fosca com detalhe emborrachado preto;
• Porta cartão de couro sintético texturizado com detalhes
prata brilhante;
• Moleskine em couro sintético com 80 folhas amarelas
pautadas.
Gravação: Silk na caixa e laser nos itens

EXE-1114

Kit Executivo 3 Peças

EXE-1115

• Em estojo preto de papelão revestido com espuma
interna. Possui:
• Caneta metal brilhante com detalhe couro sintético
preto;
• Porta cartão em couro sintético liso com detalhes
metálicos brilhantes, fecha por imã;
• Chaveiro metal fosco com detalhe inferior
emborrachado
Gravação: Silk na caixa e laser nos itens

Kit Executivo 2 Peças
• Estojo preto de papelão revestido com espuma interna.
Possui uma caneta metal esfero laser e lanterna, clip
metal, tampa com ponta touch (basta puxá-la para
utilizar a caneta esfero)
• Porta cartão em couro sintético com detalhes em metal
espelhado, parte interna revestida com veludo.
Gravação: Silk na caixa e laser nos itens
EXE-1110

Kit Executivo 3 Peças
• Em estojo de papelão com tampa e parte interna
revestida de espuma. Contém:
• Chaveiro metal fosco com detalhe emborrachado preto;
• Porta cartão de couro sintético (verso metálico liso)
com placa de metal;
• Caneta metal fosca com detalhe emborrachado preto.
Gravação: Silk na caixa e laser nos itens
EXE-1111

Kit Executivo 3 Peças
• Em estojo de papelão com tampa e parte interna
revestida de espuma. Contém:
• Chaveiro de metal fosco com detalhe em couro preto;
• Porta cartão de couro sintético (verso metálico liso)
com placa de metal;
• Caneta metal fosca com detalhe emborrachado preto.

Gravação: Silk na caixa e laser nos itens
EXE-1112

Kit Escritório 4 peças

EXE-2809

• 01 Caderneta de 80 folhas com capa emborrachada
preto
• 01 porta-cartão em material sintético preto
texturizado e metal cromado
• 01 caneta esferográfica em metal com corpo
revestido em material sintético preto texturizado
• 01 chaveiro em metal com material sintético preto
Gravação: Caixa, Caderneta, porta-cartão, caneta e
chaveiro

Kit Executivo 3 peças
• 01 Caderno espiral preto/bege com capa, 70
folhas pautadas e fechamento através de imã
na aba. Contém 6 blocos auto colantes, com
25 folhas cada
• 01 Caneta em Papelão Reciclado rígido com
ponta touch
• 01 Copo de viagem em fibra de bambu
Gravação: 01 Cor
EXE-2808

Kit Executivo 3 peças
• Kit 3 peças em caixa kraft preta. Possui:
• Caderno capa dura bege com caneta esferográfica
com ponta touch
• Fone de Ouvido
• Copo com tampa 450ml em Fibra de Bambu
• Tamanho: 37x30x10,5cm
• Gravação: 01 cor
EXE-1127

Kit Executivo 3 Peças
• Kit de caderno A5 e esferográfica em cartão e alumínio
• Caderno capa dura com 96 folhas não pautadas de cor
marfim
• Esferográfica de escrita a preto.
• Fornecidos em caixa almofadada
Gravação: Caixa, caneta e caderneta
EXE-2811

Kit Executivo 3 Peças
• Estojo de papelão com tampa e parte interna
revestida de espuma.
• Contém: Porta cartão de couro sintético texturizado
com detalhes prata brilhante, caneta metal fosca com
detalhe emborrachado preto
• Moleskine em couro sintético com aprox. 80 folhas
amarelas pautadas.
Gravação: Caixa, caneta, caderneta e porta-cartão

EXE-2810

Kit Executivo 2 Peças
• Estojo de papelão com tampa e parte interna revestida
de espuma.
• Contém: caneta metal preta com anel, detalhes em prata
e escrita preta
• Moleskine em couro sintético com aproximadamente 80
folhas amarelas com pauta.
Gravação: Silk na capa e laser na caixa e caneta
EXE-1108

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-2812

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-2813

Power Banks

Voltar
Início

Carregador wireless em palha de trigo

TEC-2027

• 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 silicone
• Tem entrada 5V/2A e 9V/1.67A, potência
máxima de carregamento de 5W, 7.5W e
10W
• Incluso cabo USB/micro USB para carregar
• Fornecido em caixa presente
• Tamanho: ø7x1cm
Gravação: 01 Cor
TEC-2028

Carregador wireless em bambu

TEC-2029

• 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

Carregador Wireless

TEC-2007

• Carregador wireless fast em ABS com
acabamento emborrachado
• Input: 5V/2A e 9V/1,67A
• Potência máxima de carregamento de 10W
• Compatível com smartphones com
tecnologia de carregamento sem fios
• Fornecido em caixa
• Tamanho: ø9,9 x 0,9cm
Gravação: Laser

Carregador Wireless
• Carregador wireless rápido em ABS e alumínio
• Com entradas 5V/2A e 9V/1,67A e potência de
carregamento 5W, 7.5W e 10W
• Incluso cabo USB/micro USB para carregar
• Fornecido em caixa presente
• Tamanho: ø10x1cm
Gravação: 01 Cor

TEC-2031

Carregador wireless

TEC-2033

• Carregador Rápido de Indução Redondo
• Possui luzes de funcionamento, quando ligado irá
exibir a luz verde e ao entrar em modo de carga irá
exibir uma luz azul
• Acompanha cabo USB
• Tamanho: ø10x0,6cm
Gravação: 01 Cor

Estação de Carregamento 3 em 1

TEC-2034

• Sistema de carga por indução rápida, para carregamento sem fio
de celulares e iwatchs habilitados com estas tecnologias.
• Carregador para fones estilo airpods via conector Lightning.
• Base com tapetes de silicone antiderrapantes e frestas inferiores
para auxiliar na dissipação de calor durante o carregamento
• Acompanha cabo USB
• Tamanho: 20x8x9cm

• Gravação: 01 Cor

Estação de Carregamento 3 em 1
• Com sistema de carga por indução rápida, para
carregamento sem fio de celulares e iwatchs
habilitados com estas tecnologias.
• Carregador para fones através do conector Lightning
• Sua base contém tapetes de silicone antiderrapantes
• Acompanha cabo USB tipo-C
• Tamanho: 20x10x2cm
• Gravação: 01 Cor

TEC-2035

Caixa de Som com Carregador por Indução

MUS-7106

• Produzido em material plástico, a caixinha possui
antiderrapantes emborrachados na parte inferior e
na área de indução
• A caixinha executa nos modos bluetooth e cartão
TF (microSD)
• Acompanha cabo USB
• Tamanho: 8,5x7cm
Gravação: 01 Cor

Carregador wireless em bambu

TEC-2032

• 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-2038

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

TEC-2039

• 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

Power Bank Wireless 4.000mAh

TEC-2003

• Bateria portátil wireless em alumínio com
indicador de carga
• Capacidade: 4.000 mAh
• Incluso cabo USB/micro-USB para carregar
a bateria
• Fornecido em caixa presente
• Tamanho: 12,3x7x1cm
Gravação: 01 cor

Power Bank Wireless 4.000mAh
• Bateria portátil wireless em alumínio com
indicador de carga
• Capacidade: 4.000 mAh
• Incluso cabo USB/micro-USB para carregar
a bateria
• Fornecido em caixa presente
• Tamanho: 12,6x7,1x1,4cm
Gravação: 01 cor

TEC-2004

Power Bank 8000mAh com Carregamento via Indução
• Indicadores led de bateria e indução.
• Detalhe emborrachado na área de indução, proporcionado mais
segurança, evitando deslizamentos durante a carga.
• Saída USB com carga rápida e duas portas de entradas, Tipo-C e V8.
• Acompanha cabo USB e adaptador Tipo-C
• Tamanho: 13,6x7,2x2cm
Gravação: 01 Cor
TEC-2057

Power Bank Plástico 2.200 mAh
•
•
•
•

Bateria portátil. ABS. Bateria de lítio.
Capacidade: 2.200 mAh.
Tempo de vida ≥ 500 ciclos.
Com entrada/saída 5V/1A. Incluso cabo
USB/micro-USB para carregar a bateria.
• Tamanho: 9,6 x 2,2 x 2,4 cm
Gravação: Silk no corpo
TEC-1162

Power Bank 4.000mAh
• Bateria portátil em ABS e aço inox com botão touch
e indicador de carga
• Capacidade: 4.000 mAh
• Incluso cabo USB/micro-USB para carregar a bateria
• Fornecido em caixa presente
• Tamanho: 11,5x6,5x0,7cm
Gravação: 01 cor
TEC-2002

Power Bank 5.000mAh

TEC-2030

• Bateria portátil em ABS
• Bateria de lítio com capacidade de 2.000 mAh,
tempo de vida ≥ 500 ciclos e com entrada/saída
5V/1A
• Incluso cabo USB/micro USB para carregar a
bateria
• Fornecida em caixa presente
• Tamanho: 11,2x4,2x2,5cm
Gravação: 01 Cor

Power Bank 5.000mAh

TEC-2023

• Bateria portátil em ABS de design elegante e
inovador, pensada de forma a ser um objeto
intuitivo e facilitador no dia-a-dia
• Possui indicador de carga LED e possibilita o
carregamento de até 2 dispositivos em
simultâneo
• Capacidade: 5.000 mAh
• Fornecido em caixa presente
• Tamanho: 9,8x6,4x1,4cm
• Gravação: 01 cor

Power Bank 16.000mAh
• Bateria portátil em ABS com proteção para
sobrecarga, curto circuito e
sobreaquecimento
• Possui indicador de carga LED, Lanterna,
2 portas USB e 1 porta micro-USB
• Capacidade: 16.000 mAh
• Fornecido em caixa presente
• Tamanho: 15,6x8x2,3cm
• Gravação: 01 cor

TEC-2024

Power Bank Wireless 11.000mAh

TEC-2025

• Bateria portátil wireless em ABS com
acabamento emborrachado
• Possui indicador de carga e portas USB,
micro-USB e USB tipo C
• Capacidade: 11.000 mAh
• Fornecido em caixa presente
• Tamanho: 13,5x7,5x2cm
• Gravação: 01 cor

Power Bank Plástico 2.000 mAh
• Capacidade de 2000mAh.
• Com um design fino, seu material plástico é
texturizado e lembra a elegância de um
couro.
• Possui adaptador para Iphone acoplado na
parte interna/abaixo do cabo. Acompanha
cabo USB.
• Tamanho: 11,5 x 6,7 x 1 cm
TEC-1184

Gravação: Silk no corpo

Power Bank Plástico 5.600 mAh
• Power bank plástico com exibição de níveis e
lanterna. Material plástico resistente com
texturização semelhante à couro sintético,
• Possui entrada DC 5V e duas saídas DC 5V, nível
com 4 fases de porcentagem de exibição
• Bateria de 5600mAh. Acompanha cabo USB.
• Tamanho: 14,9 x 6,4 x 2,4 cm

Gravação: Silk no corpo

TEC-1185

Power Bank Plástico 4.500 mAh
• Usa o conversor de reforço eficiente ic de proteção da
bateria. Ele é construído com um chips inteligente com
capacidade de identificar o nível da bateria.
• Com uma lanterna na parte superior, em LED, possui 2
saídas 5V/ 1.0A e 5V/ 2.1A e entrada 5V/0.5-1A, bateria
ion de Lithium e luz led indicativa.
• Tamanho: 9,6 x 2,2 x 2,4 cm

Gravação: Silk no corpo
TEC-1186

Power Bank Cartão 1.200 mAh
TEC-1188

• Design fino e portátil
• Possui indicador led e adaptador Lightning
5G acoplado abaixo do cabo V8 (também
acoplado), basta conectar a entrada do cabo
no adaptador para utilização no Iphone.
• Tamanho: 9,9x6,2x1,8cm
Gravação: Silk no corpo

Power Bank Metal 3.500 mAh
• Power Bank metálico com indicador led
de bateria.
• Possui botão liga/desliga; quatro
indicadores de energia em LED; bateria
de lítio; entrada DC 5V-3500mA e saída
DC 5.3V-3500mA
• Tamanho: 9,1x7,8x2cm
Gravação: Silk no corpo

TEC-1189

Power Bank metal 2.800 mAh

TEC-1190

• Power bank de metal com indicador de carga
em led.
• Corpo metálico de design fino com detalhe
branco nas laterais, “entrada” e “saída” de 5v,
4 indicadores de carga em led branco e botao
liga/desliga, 2800 mAh.
• Acompanha cabo USB.
• Tamanho: 14,8 x 7,1 x 1,1 cm
Gravação: Silk no corpo

Power Bank Metal 8.000 mAh
• Power Bank metálico com indicador led
de bateria;
• Bateria de lítio;
• Entrada DC 5V, saída DC 5.3V e 8000mAh
• Tamanho: 15,9 x 7,7 x 2,2 cm
Gravação: Silk no corpo
TEC-1191

Power Bank Metal 8.000 mAh
•
•
•
•

Alumínio. Bateria de lítio.
Capacidade: 8.000 mAh.
Tempo de vida ≥ 500 ciclos.
Com entrada 5V/1A , saída 5V/1-2.1A e 2
portas USB. Incluso cabo USB/micro USB
para carregar a bateria
• Tamanho: 15 x 7,4 x 1,2 cm
Gravação: Silk no corpo

TEC-1192

Power Bank Metal 8.000 mAh
•
•
•
•
TEC-1193

Alumínio. Bateria de lítio.
Capacidade: 8.000 mAh.
Tempo de vida ≥ 500 ciclos.
Com entrada/saída 5V/1A. Incluso cabo
USB/micro USB para carregar a bateria.
• Tamanho: 9 x 7,7 x 2,2 cm
Gravação: Silk no corpo

Power Bank Metal com Indicador Led 2.000 mAh

TEC-1163

• Corpo metálico de design fino com detalhe branco
nas laterais, “entrada” e “saída” de 5v,
• 4 indicadores de carga em led azul
• Acompanha cabo USB e adaptador Lightning
(iPhone).
• Tamanho: 11x7x1cm
Gravação: Silk no corpo

Power Bank Plástico com Visor Digital
- 3.200 mAh
• Material plástico resistente com texturização
semelhante à couro sintético, possui botão
lateral para ligar e desligamento automático.
• Possui visor digital preto com porcentagem
de 100 à 0%.
• Tamanho: 13x7x1,6cm
• Gravação: Silk no corpo

TEC-1164

Power Bank Slim com Níveis 6.000 mAh
• Material plástico resistente com texturização
semelhante à couro sintético, possui botão lateral
para ligar e desligamento automático.
• Possui 4 luzes led indicativas de carga.
• Possui cabo com conector lightning e USB
• Tamanho: 20 x 13 x 11 cm
Gravação: Silk no corpo
TEC-1165

Tecnologia

Voltar
Início

Relógio de MDF
• 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
TEC-1195

Luminária de Mesa Led
• Luminária de mesa em ABS com LED COB
• Possui mola, braço flexível e botão tátil com 3
modos de luz (fraco, médio e forte)
• Autonomia até 20 horas
• Incluso cabo USB
• Tamanho: 38x11,5x5,5cm
Gravação: 01 cor
TEC-2026

Luminária de mesa ABS com caixa de som

TEC-2040

• Com 18 LEDs de alto brilho, botão tátil e braço
flexível e ligação stereo 3,5 mm com 5W/4Ω.
• Conexão Bluetooth
• Autonomia até 6 h
• Incluso cabo USB
• Fornecida em caixa presente
• Tamanho: 25x10x10cm
Gravação: 01 Cor

Mouse Pad Ergonômico
• Mouse Pad ergonômico de neoprene
com apoio para o punho de espuma
• Parte inferior em material
antiderrapante, que ajuda a impedir o
deslizamento do mouse pad
• Tamanho: 23x20cm
Gravação: 01 Cor

TEC-2041

Mouse Pad Ergonômico
• Mouse Pad ergonômico de neoprene
com apoio para o punho de silicone
• Parte inferior revestida com silicone
antiderrapante
• Tamanho: 23x19cm
Gravação: 01 Cor
TEC-2059

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-2037

Umidificador Ultrassônico com Led
• Show de luzes em led, produzido em material
plástico com estilização similar a madeira
• Capacidade de até 130ml e funciona apenas a
base de água
• Acompanha refil de filtro de algodão e um cabo
USB
• Tamanho: 14x10cm
Gravação: 01 Cor

TEC-2055

Umidificador Ultrassônico com Led
• Com led de 7 cores com exibição alternada
• Produzido em plástico estilizado em madeira
• Capacidade de até 130ml e funciona apenas a
base de água
• Acompanha refil de filtro de algodão e um
cabo USB
• Tamanho: 14x10cm
Gravação: 01 Cor

TEC-2058

Porta cartões para celular RFID
• Porta cartões em PU
• Tecnologia de bloqueio RFID
• Fita ajustável
• Com autocolante no verso
• Tamanho: 10x6cm
Gravação: 01 cor
TEC-2001

Porta cartões para celular
• Porta cartões em Silicone
• Com autocolante no verso
• Tamanho: 8,7x5,7cm
Gravação: 01 cor
TEC-2017

Porta cartões para celular RFID
• Porta cartões em PU
• Tecnologia de bloqueio RFID
• Com autocolante no verso
• Tamanho: 9,2x6,2cm
Gravação: 01 cor
TEC-2018

Pop Socket para telefone celular
• Suporte para telefone celular, facilita a
digitação, usado como apoio
• Fixação via adesivo 3M
• Acompanha suporte de encaixe veicular
• Tamanho: Ø4x0,8cm
Gravação: 01 Cor
TEC-2036

Suporte Retrátil para Celular e Tablet
• Em plástico com haste de alumínio, ângulo
ajustável e extensão de altura.
• Tapete de silicone antiderrapante para
estabilidade do eletrônico e base de silicone
antiderrapante, deixam o suporte fixo e
estável nas mais diversas superfícies.
• Tamanho: 11x6,6cm
Gravação: 01 Cor

TEC-2043

Suporte Giratório para Celular com
Porta Clips

TEC-1154

• Possui uma espécie de “roleta” e detalhe
branco na parte inferior, suporte para
clips e base para celular que podem ser
rotacionados.
• Tamanho: 9 x 9 x 4 cm
Gravação: Silk no item

Protetor de webcam
• Protetor com abertura para instalar sobre
a câmera de telefone celular, tablet,
notebook, etc
• Fixação via adesivo, Material plástico
• Tamanho: 3x1,2cm
Gravação: 01 Cor
TEC-2056

Bastão de Selfie Bluetooth
• Bastão de selfie alumínio com detalhe
emborrachado colorido e controle
remoto.
• Suporte ajusta até 8,4cm de largura para
encaixar celular, bastão estende até 88,2
cm de comprimento.
• Tamanho: 22,5 cm x 4,4 cm
Gravação: Silk no cabo

TEC-1158

Óculos de realidade virtual

TEC-1159

• Óculos de realidade virtual.
• Ajustáveis com elásticos laterais e superior.
Lentes ajustáveis.
• Para smartphones de 4.7'' a 6''.
Compatíveis com Android e iOS. Download
da aplicação em Play Store e AppStore.
• Tamanho: 20 x 13 x 11 cm
Gravação: Silk na frente

Pen Drive Giratório Metálico 4GB
• Parte interna preta em plástico resistente
• Possui uma “argola” na parte em metal que
poderá ser utilizado para colocar algum
cordão
• Tamanho: 5,5x2cm
Gravação: Laser
TEC-2042

Pen Drive Style 4GB
• Pen drive metálico de 4GB
• Pintura grafite espelhado e chaveiro
• Tamanho: 7x2,7cm
Gravação: Laser
TEC-2044

Pen Drive Chave 4GB
• Pen drive alumínio formato chave 4GB
• Tamanho: 6x2,4cm
• Gravação: Laser

TEC-2045

Pen Drive Giratório 4GB
• Pen drive giratório 4GB metal fosco com
argola para chaveiro e parte interna preta
emborrachada
• Tamanho: 5,5x1,8cm
Gravação: Laser
TEC-2046

Pen Drive Super Talent 4GB
• Pen drive Super Talent 4GB em plástico
resistente, corpo cinza com detalhes
prata
• Possui tampa e ao conectar no USB uma
luz irá acender na parte inferior
• Tamanho: 7x2cm
Gravação: 01 Cor

TEC-2047

Mini Pen Drive 4GB Giratório
• Mini pen drive giratório 4GB de metal,
carcaça fosca e acompanha chaveiro
• Tamanho: 4x1,5cm
Gravação: Laser
TEC-2048

Pen Drive 4GB Touch
• Pen drive metal brilhante de 4GB com
ponteira touch
• Tamanho: 5,5x1,2cm
Gravação: Laser
TEC-2049

Pen Drive Couro 4GB
• Pen drive de couro 4GB com costura
preta e detalhe prata (linha vazada na
parte inferior do metal)
• Possui imã para abrir/fechar
• Tamanho: 9x2,4cm
Gravação: 01 Cor
TEC-2053

Pen drive Metal 4GB
• Pen drive metálico na cor grafite com detalhe
circular vermelho na parte frontal e verso liso
• Possui alça emborrachada preta
• Tamanho: 3x1,2cm
Gravação: Laser
TEC-2051

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

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

TEC-2050

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

TEC-2054

Áudio
Voltar
Início

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-7103

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-7105

Fones de ouvido wireless

MUS-7101

• Fones de ouvido wireless stereo em ABS com
transmissão por bluetooth 5.0 e tempo de
reprodução até 3 horas
• O estojo de carregamento, com uma bateria
250 mAh é também em ABS e contém uma
presilha em silicone que permite transportar e
carregar os fones de forma fácil
Gravação: 01 cor

Fones de ouvido wireless
• Fones de ouvido wireless stereo em ABS com
transmissão por bluetooth 5.0 e tempo de
reprodução até 3 horas
• O estojo de carregamento, com uma bateria 250
mAh é também em ABS e contém uma presilha em
silicone que permite transportar e carregar os fones
de forma fácil
Gravação: 01 cor

MUS-7102

Fones de ouvido wireless

MUS-7104

• Fones de ouvido em ABS e PU com microfone
• Transmissão por bluetooth 5.0 e potência de
30mW
• A bateria tem uma capacidade de 300 mAh e
tempo de reprodução de 12 horas
• Incluso cabo de carregamento micro USB
Gravação: 01 cor

Fone de Ouvido Estéreo com Microfone
• Fone de ouvido plástico na cor branca,
entrada P2, microfone acoplado no suporte e
controle de volume.
• Acompanha embalagem plástica branca com
tampa acrílica transparente.
• Tamanho: 6,3 x 6,3 x 2 cm
Gravação: Silk na tampa
TEC-1166

Fone Bluetooth Magnético
• Fone de ouvido magnético bluetooth
• Autonomia até 7 horas
• Função para atender chamadas, controle
de volume e conexão à playlist do
dispositivo móvel
• Incluso cabo USB/micro-USB para
carregar
• Fornecido em bolsa non-woven
Gravação: 01 Cor

TEC-2012

Fone Bluetooth Magnético

TEC-2011

• Fone de ouvido magnético bluetooth
• Autonomia até 3 horas
• Função para atender chamadas, controle de
volume e conexão à playlist do dispositivo
móvel
• Incluso cabo USB/micro-USB para carregar
• Fornecido em bolsa em EVA
• Tamanho: 8x6,5x3,2cm
Gravação: 01 Cor

Headfone Estéreo com Microfone
• Haste revestida de espuma e alças ajustáveis
com fone giratório.
• Microfone acoplado no cabo.
• Entrada P2, potência 50mW, impedância 32
ohms a 1 kHz, sensibilidade 108 dB/mW/
• Tamanho: 21x17cm
Gravação: Silk na lateral
TEC-1169

Fone de Ouvido Dobrável
• Fone de ouvido dobrável em ABS
• Cabo de 1,45 m com ligação estéreo de 3,5 mm
• Fornecido em caixa de presente
• Tamanho caixa: 17x11x7cm
Gravação: 01 Cor na lateral

TEC-2014

Fone de Ouvido de Metal
• Fone de ouvido com fio em metal e ABS, com
design moderno
• Tem uma frequência de 20Hz-20kHz (16Ω),
microfone e botão para atender chamadas
• Inclui cabo de 1,3m (Jack 3,5 mm)
• Fornecido em caixa - Tamanho: 10x9x4,5cm
Gravação: Laser
TEC-2013

Fone de Ouvido Bluetooth Dobrável
• Fone de ouvido dobrável em ABS com
estrutura almofadada, transmissão por
bluetooth e leitor de cartões TF
• Autonomia até 4 h
• Função para atender chamadas, controle de
volume, conexão à playlist do dispositivo
móvel e rádio FM
• Fornecido em caixa de presente
• Tamanho caixa: 15x15x7cm
Gravação: 01 Cor

TEC-2015

Fone de Ouvido Bluetooth

TEC-2016

• Fone de ouvido ajustável em ABS acabamento
emborrachado e transmissão por bluetooth
• Autonomia até 5 h
• Função para atender chamadas, controle de
volume e conexão à playlist do dispositivo
móvel. Permite emparelhamento com 2
dispositivos móveis em simultâneo
• Fornecido em caixa de presente
• Tamanho caixa: 20x16x5,5cm
• Gravação: 01 Cor

Caixa de som em fibra de palha de trigo

MUS-7108

• 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-7110

Caixa de Som Bambu Bluetooth

TEC-2006

• 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 com microfone em ABS acabamento emborrachado
• Transmissão por bluetooth e leitor de cartões TF,
com 3W/4Ω e autonomia até 2h
• Função para atender chamadas, controle de
volume e conexão à playlist do dispositivo móvel
• Incluso cabo USB/micro USB para carregar
• Tamanho: ø6x5,5cm
Gravação: 01 Cor
MUS-7107

Caixa de som à prova de água
• Caixa de som com acabamento emborrachado,
transmissão por bluetooth e ventosa para
fixação na parede
• Função para atender chamadas, controle de
volume e conexão à playlist do dispositivo móvel
• Fornecido em caixa de presente
• Tamanho: ø8,5 x 5cm
Gravação: 01 Cor

TEC-2019

Caixa de Som Multimídia

MUS-7115

• Caixa de som plástica multimídia com efeito
visual, são geradas vibrações no alto-falante
ao reproduzir músicas com batidas graves
• Operante nos modos: bluetooth, rádio FM,
cartão microSD e atendimento de chamadas.
Acompanha cabo USB
• Tamanho: 17x9x4cm
Gravação: Laser

Caixa de Som Multimídia – A prova d’água
• Material plástico e falantes com acabamento em tecido,
cordão de nylon acoplado transporte
• Bluetooth, Radio FM, Cartão (Micro SD), Auxiliar e USB
• Bateria com autonomia de até 35 horas
• É possível emparelhar 2 caixinhas do mesmo modelo e
executar o som sincronizado em ambas.
• Acompanha cabo USB e cabo auxiliar P2
• Tamanho: 10,5x9,6cm
Gravação: 01 Cor

MUS-7116

Caixa de Som Multimídia

MUS-7117

• Design fino e material plástico resistente
• Possui diversas funções como atender chamadas,
• Entrada P2/auxiliar, entrada microUSB, microfone,
Entrada microSD e entrada USB (leitura de pen
drive)
• Borrachas anti deslizantes e auto-falantes laterais
• Acompanha cabo USB
• Tamanho: 20x7,6x6cm
Gravação: 01 Cor

Caixa de som Bluetooth com microfone
• Em ABS e tecido em poliéster. Com gancho e
acabamento emborrachado. Autonomia até 3 h.
• Função para atender chamadas, controle de
volume e conexão à playlist do dispositivo
móvel.
• Tamanho: 9x4cm
Gravação: 01 Cor
TEC-1175

Caixa de som Bluetooth Tecido
• Caixa de som em ABS e tecido poliéster, com
acabamento emborrachado
• Bluetooth, ligação stereo 3,5 mm e leitor de cartões TF
• Função para atender chamadas, controle de volume,
conexão à playlist do dispositivo móvel e rádio FM
• Fornecido em caixa de presente
• Tamanho: 12 x 8 x 4cm
Gravação: 01 Cor

TEC-2020

Caixa de som Bluetooth com microfone
• Em ABS e tecido em poliéster. Com acabamento
emborrachado.
• Com transmissão por bluetooth e leitor de
cartões TF.
• Função para atender chamadas, controle de
volume e conexão à playlist do dispositivo móvel.
• Tamanho: 14x8x4,5cm
Gravação: 01 Cor
TEC-1177

Caixa de som com microfone – Aluminio
• Bluetooth e leitor de cartões TF com 3W/4Ω
• Autonomia até 5h, função para atender
chamadas, controle de volume, conexão à
playlist do dispositivo móvel e rádio FM
• Incluso cabo micro USB para carregar
• Fornecida em caixa presente
• Tamanho: ø7x4cm
Gravação: 01 Cor
MUS-7109

Caixa de som Bluetooth com
microfone
• Em ABS com acabamento emborrachado.
• Autonomia até 3 h.
• Função para atender chamadas, controle de
volume e conexão à playlist do dispositivo
móvel.
• Tamanho: 15x6x5,5cm
Gravação: 01 Cor

TEC-1176

Caixa de som Bluetooth com LED

TEC-2005

• Caixa de som Bluetooth em ABS e
acabamento emborrachado
• Luz LED no seu interior
• Autonomia: > 2h / Bateria: 300mAh
• Inclui cabo USB - micro USB para
carregamento
• Tamanho: 6x6x5cm
Gravação: 01 cor

Caixa de Som Bluetooth

TEC-2021

• Com microfone, transmissão por bluetooth,
ligação stereo 3,5 mm e leitor de cartões TF
• Autonomia de até 8h
• Função para atender chamadas, controle de
volume, conexão à playlist do dispositivo
móvel e rádio FM
• Fornecido em caixa de presente
• Tamanho: ø6 x 5cm
Gravação: 01 Cor

Caixa de som Bluetooth Tecido
• Caixa de som em ABS e tecido poliéster, com
acabamento emborrachado
• Possui transmissão por bluetooth, ligação stereo
3,5 mm e leitor de cartões TF
• Função para atender chamadas, controle de
volume, conexão à playlist do dispositivo móvel e
rádio FM
• Fornecido em caixa de presente
• Tamanho: 15,5 x 23 x 5,5cm
Gravação: 01 Cor

TEC-2022

Caixa de som portátil em ABS – acabamento
emborrachado e tecido

MUS-7112

• Design sofisticado e autonomia de até 2 horas
• Transmissão por bluetooth 5.0 e potência de 3W
• Carregador wireless, com uma potência de 5W, com
entrada 5V/2A e bateria de 300 mAh.
• Incluso cabo de carregamento micro USB
• Fornecida em caixa presente
• Tamanho: 11x5x5cm
Gravação: 01 Cor

Squeezes e
Garrafas
Voltar
Início

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-2515

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-2516

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-2517

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-2518

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-2519

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-2520

Gravação: Silk no copo

Copo Térmico Fibra de Bambu 350ml

GAR-2521

• 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-2522

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

GAR-2904

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

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

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-2932

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-2914

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-2523

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-2524

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-2926

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-2514

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-2935

Copo de viagem 510ml
• Copo de viagem inox com tampa
• Possui parede dupla para melhor
conservação de temperatura
• Capacidade: 510ml
• Tamanho: Ø8,7 x 15,1 cm
Gravação: Laser
GAR-1235

Copo de viagem 520ml
• Copo de viagem de plástico com tampa
• Possui parede dupla
• Capacidade: 520ml
• Tamanho: Ø8,6 x 16,8 cm
Gravação: 01 Cor ou papel colorido
GAR-1236

Copo de viagem 420ml

GAR-1246

• Copo de viagem inox com tampa
• Possui parede dupla para melhor
conservação de temperatura
• Capacidade: 420ml
• Fornecido em caixa
• Tamanho: Ø8,1 x 16,7 cm
Gravação: Laser

Copo de viagem 400ml
• Copo de viagem inox com tampa
• Possui parede dupla para melhor
conservação de temperatura
• Capacidade: 400ml
• Tamanho: Ø8,8 x 11,2 cm
Gravação: Laser
GAR-1237

Copo de viagem 400ml
• Copo de viagem inox com tampa
• Possui parede dupla para melhor
conservação de temperatura
• Capacidade: 400ml
• Tamanho: Ø8,8 x 11,2 cm
Gravação: Laser
GAR-1238

Copo de viagem 470ml premium

GAR-1248

• Copo de viagem inox com tampa com
sistema anti derrame e antideslizante na
base
• Possui parede dupla para melhor
conservação de temperatura
• Capacidade: 470ml
• Fornecido em caixa
• Tamanho: Ø8,2 x 20,2 cm
• Gravação: Laser

Copo térmico 450ml
• Copo em aço inox parede dupla
• Conserva temperatura quente ou fria
• Tampa com vedação
• Capacidade: 450ml
• Tamanho: 21xø7,3cm
Gravação: Laser
GAR-2927

Copo térmico 450ml
• Copo em aço inox parede dupla
• Conserva temperatura quente ou fria
• Tampa com vedação
• Capacidade: 450ml
• Tamanho: 21xø7,3cm
Gravação: Laser

GAR-2928

Copo térmico 350ml
• Copo em aço inox parede dupla
• Conserva temperatura quente ou fria
• Pegador em silicone e bico com tampa
• Capacidade: 350ml
• Tamanho: 13,8xø8,8cm
Gravação: Laser
GAR-2930

Copo antiqueda 260ml

GAR-2929

• Copo antiqueda em aço inox parede dupla
• Conserva temperatura quente ou fria
• Pegador em silicone e bico com tampa
• Capacidade: 260ml
• Tamanho: 13xø8,5cm
Gravação: Laser

Copo Metal 450ml
• Copo de metal com tampa
• Parte inferior emborrachada
antideslizante, tampa rosqueável com alça
para transporte e alavanca para abertura
do bocal
• Capacidade: 450ml
• Tamanho: 18,3xø9,2cm
Gravação: Laser

GAR-2924

Copo antiqueda 500ml
• Copo antiqueda de plástico parede dupla
• Com tampa e alça
• Capacidade: 500ml
• Tamanho: 22xø8,5cm
Gravação: 01 cor
GAR-2911

Garrafa Térmica 400ml
• Garrafa em aço inox parede dupla
• Conserva a temperatura quente ou fria
• Com apoio para celular na tampa
• Capacidade: 400ml
• Tamanho: 21x6,5øcm
Gravação: Laser
GAR-2908

Garrafa Térmica Inox 450ml
• Garrafa térmica em inox com tampa que
pode ser utilizada como caneca
• Tampa interna em plástico resistente
(basta um clique para abrir ou fechar) e
base com borracha antiderrapante
• Capacidade: 450ml
• Tamanho: 23,9xø9,9cm
Gravação: Laser

GAR-2925

Garrafa Térmica 500ml

GAR-2910

• Garrafa em aço inox com parede dupla
• Conserva a temperatura quente ou fria e
sua tampa pode ser usada como copo
• Capacidade: 500ml
• Tamanho: 25xø7cm
Gravação: Laser

Garrafa Térmica 450ml com led

GAR-2909

• Em aço inox parede dupla com infusor
• Display LED com termômetro digital na
tampa para indicar a temperatura do
líquido
• Conserva quente ou frio
• Capacidade: 450ml
• Tamanho: 22x6,3øcm
Gravação: Laser

Garrafa térmica Inox 450ml
• Garrafa em aço inox fosca com parede
dupla de 450 ml, conserva a temperatura
quente ou fria
• Capacidade: 450ml
• Tamanho: 22xø6,3cm
Gravação: Laser
GAR-2933

Garrafa Térmica 450ml com led

GAR-2919

• Garrafa com corpo duplo em aço inox
• A tampa tem um termômetro digital que
permite, com um simples toque, saber a
temperatura do líquido no interior
• Capacidade: 450ml
• Tamanho: 23,5xø6,5cm
Gravação: Laser

Garrafa metal 750ml

GAR-2913

• Garrafa em aço inox
• Tampa rosqueável com anel vedador de
silicone e alça retrátil em borracha
embutida na tampa
• Textura imitando madeira
• Capacidade: 750ml
• Tamanho: 26xø8cm
Gravação: Laser

Garrafa Térmica 500ml
• Garrafa em aço inox parede dupla
• Conserva a temperatura quente ou fria
• Tampa com revestimento em fibra de
bambu e alça em metal
• Capacidade: 500ml
• Tamanho: 22xø7,2cm
Gravação: Laser
GAR-2912

Garrafa metal 540ml
• Garrafa de Inox com tampa em Bambu
• Capacidade: 540ml
• Tamanho: Ø6,8 x 19,2 cm
Gravação: Laser
GAR-1234

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-2906

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-2917

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-2905

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-2907

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-2921

Garrafa de vidro 600ml
• Garrafa de Vidro com tampa em Bambu
e revestida com luva em silicone
• Capacidade: 600ml
• Fornecida em caixa
• Tamanho: Ø6,8 x 23,1 cm
Gravação: 01 Cor

GAR-1239

Garrafa de vidro 520ml
• Garrafa em vidro e aço inox com alça na
tampa para facilitar o transporte
• Fornecido com luva em soft shell
• Capacidade: 520ml
• Tamanho: 22,5xø6,5cm
Gravação: 01 Cor na luva

GAR-2931

Garrafa de vidro 470ml
• Garrafa de Vidro com tampa de plástico
• Capacidade: 470ml
• Fornecida em caixa
• Tamanho: Ø6 x 21 cm
Gravação: 01 Cor
GAR-1245

Garrafa de vidro 380ml
• Garrafa de Vidro com tampa de plástico e
revestida com luva em silicone
• Capacidade: 380ml
• Fornecida em caixa
• Tamanho: Ø5,8 x 19,1 cm
Gravação: 01 Cor
GAR-1244

Garrafa de metal 500ml
• Garrafa em alumínio para sublimação
com mosquetão
• Capacidade: 500ml
• Tamanho: 21xø6,6cm
Gravação: Colorida
GAR-2915

Garra de metal 500ml
• Garrafa em alumínio com mosquetão.
• Capacidade: 500 ml.
• Altura: 21 cm - Largura: 6,6 cm
Gravação: Laser

GAR-1219

Garrafa metal 800ml
• Garrafa de Alumínio com acabamento em
matt e mosquetão
• Capacidade: 800ml
• Tamanho: Ø7,3 x 25,9 cm
Gravação: Laser
GAR-1247

Garrafa Térmica Inox 350ml

GAR-1201

• Garrafa térmica 350ml em inox com tampa
rosqueável, tampa interna em plástico
resistente (basta um clique para abrir ou
fechar).
• Acompanha capa protetora de couro
sintético com alça de nylon.
• Altura: 19,7 cm - Largura: 6,8 cm
Gravação: Laser na garrafa

Garrafa Térmica Inox 500ml
• Garrafa térmica 500ml em inox com tampa
rosqueável, tampa interna em plástico
resistente (basta um clique para abrir ou
fechar).
• Acompanha capa protetora de couro
sintético com alça de nylon.
• Altura: 24,8 cm - Largura: 6,7 cm
Gravação: Laser na garrafa

GAR-1202

Garrafa Térmica Inox 1.000ml

GAR-1203

• Garrafa térmica 1.000ml em inox com
tampa rosqueável, tampa interna em
plástico resistente (basta um clique para
abrir ou fechar).
• Acompanha capa protetora de couro
sintético com alça de nylon.
• Altura: 32,8 cm - Largura: 8,1 cm
Gravação: Laser na garrafa

Garrafa térmica 500ml
• Garrafa térmica em aço inox com parede
dupla e tampa com sistema de vácuo
• Capacidade: 500ml
• Tamanho: 25,5xø6,7cm
Gravação: Laser
GAR-2918

Garrafa Térmica Inox 750ml
• Garrafa térmica 750ml em inox de alta
qualidade.
• Possui tampa rosqueável com detalhe
superior em relevo, pode ser utilizada
com líquidos quentes ou frios.
• Tamanho: 30,3 x 7,9 cm
Gravação: Laser
GAR-1205

Garrafa Térmica 275ml
• Garrafa térmica 275ml em inox com tampa
rosqueável.
• Tamanho: 24x4,5cm
Gravação: Laser
GAR-1226

Garrafa Térmica Inox 500ml
• Garrafa térmica inox 500ml com pintura
preto fosco e alça colorida.
• Tampa rosqueável e parte inferior com
borracha antideslizante.
• Tamanho: 24 x 7 cm
Gravação: Laser na garrafa
GAR-1207

Garrafa Térmica Inox 750ml
• Garrafa em aço inoxidável, com parede
dupla isoladas a vácuo.
• Fechamento da tampa em rosca e suporte
em gancho. Mantém líquidos quentes até
12hs, e gelado 24hs. Tira de borracha na
tampa e no corpo.
• Altura: 26,5cm - Largura: 8,4cm
Gravação: Laser na garrafa

GAR-1208

Garrafa Térmica Inox 500ml
• Garrafa térmica 500ml em inox com
parede dupla e tampa sistema de vácuo
• Antivazamento
Gravação: Laser na garrafa
GAR-1250

Garrafa Térmica Inox 510ml
• Garrafa térmica inox com parede dupla
e tampa com sistema de vácuo
• Capacidade: 500ml
• Possui caixa
• Tamanho: Ø7 x 25 cm
Gravação: Laser
GAR-1249

Garrafa Térmica Inox 510ml

GAR-2920

• Garrafa térmica para sublimação em aço
inox com parede dupla e tampa com
sistema de vácuo
• Capacidade: 510ml
• Tamanho: 25,5xø6,7cm
• Gravação: Colorida

Garrafa de metal 500ml
• Garrafa em alumínio para sublimação
• Capacidade: 500ml
• Tamanho: Ø6,7 x 20,5 cm
Gravação: Colorida
GAR-2916

Garrafa Inox 750ml
• Garrafa 750ml em inox com pintura fosca.
• Possui tampa, pode ser utilizada com
líquidos quentes ou frios.
• Tamanho: 27,5 x 7,3 cm
Gravação: Laser na garrafa
GAR-1222

Garrafa Inox 750ml
GAR-1220

GAR-1221

• Garrafa aço inoxidável 750 ml, cores
especiais.
• Tamanho: 27x7,4cm
Gravação: Laser na garrafa
Cores lisas:

GAR-1220

Cor Amadeirada:

GAR-1221

Garrafa Alumínio 500ml
• Garrafa de Alumínio com
tampa em Aço Inox
• Capacidade: 500ml
• Tamanho: Ø6,7 x 20,5 cm
Gravação: Laser na garrafa
GAR-1233

Squeeze Alumínio 600ml
• Squeeze de alumínio 600ml com alça
plástica e bico de canudo.
• Possui detalhes plástico coloridos, tampa
rosqueável com bico e canudo interno.
• Tamanho: 25x7cm
Gravação: Laser na garrafa
GAR-1211

Squeeze Alumínio 650ml
• Squeeze de Alumínio e AS.
• Capacidade até 650 ml
• Altura: 25 cm - Largura: 6,6 cm
Gravação: Laser na garrafa
GAR-1213

Garrafa metal 660ml
• Garrafa de Alumínio com fita de silicone
• Capacidade: 660ml
• Tamanho: Ø6,5 x 22,8 cm
Gravação: Laser
GAR-1232

Garrafa metal 570ml
• Garrafa de Alumínio com fita de silicone
• Capacidade: 570ml
• Tamanho: Ø6,6 x 20,5 cm
Gravação: Laser
GAR-1231

Garrafa metal 600ml
• Garrafa de Alumínio com tampa em PP
• Capacidade: 600ml
• Tamanho: Ø7,5 x 15,8 cm
Gravação: Laser
GAR-1230

Squeeze Plástico 700ml
• Garrafa plástica 700 ml com tampa e alça
de mão em cores.
• Plástico Tritan.
• Tamanho: 27,5x7cm
Gravação: Silk
GAR-1216

Squeeze Plástico 700ml
• 700ml com tampa de suporte anelar.
• Squeeze colorido, possui tampa rosqueável na
cor branca; devido sua largura facilita a
higienização interna do produto; acompanha
tampa colorida de suporte anelar, facilitando o
transporte do produto.
• Tamanho: 26 x 8,5 cm
Gravação: Silk

GAR-1212

Squeeze Plástico 600ml
• Garrafa plástica 600 ml com filtro, alça de
silicone e tampa de metal
• Plástico PC (policarbonato).
• Tamanho: 25,0x6,4cm
Gravação: Silk
GAR-1218

Squeeze Metal 600ml

GAR-1227

• Squeeze metal 600ml com tampa
rosqueável plástica e bico transparente de
acionamento manual.
• Acompanha alça de nylon para transporte.
• Tamanho: 22x7,2 cm
Gravação: Laser

Squeeze 600ml Alumínio
• Squeeze alumínio de 600ml com pintura fosca.
Squeeze com tampa plástica rosqueável, alça e
tampa protetora para o bocal.
• Tamanho: 21x9cm
Gravação: Laser
GAR-1228

Garrafa Inox 650ml
• Garrafa em inox com tampa rosqueável
com alça para transporte
• Capacidade: 650ml
• Tamanho: 23,6xø7,2cm
Gravação: Laser
GAR-2923

Squeeze Plástico 750ml
• Garrafa plástica 750 ml com infusor de
frutas, tampa e alça
• Plástico AS (estireno de acrilonitrilo).
• Tamanho: 25 x 7 cm
Gravação: Silk na garrafa
GAR-1223

Squeeze 800ml com Porta-Cartão
• Squeeze com compartimento para cartões,
chaves e dinheiro.
• Capacidade: 800 ml
• Plástico Tritan
• Tamanho: 26x8cm
Gravação: Silk na garrafa
GAR-1225

Squeeze Plástico 600ml
• Squeeze em PP e PS.
• Capacidade até 600 ml
• Tamanho: 24,5 x 6,7 cm
Gravação: Silk na garrafa
GAR-1210

Chaveiros
Voltar
Início

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

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

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

Gravação: Laser

Chaveiro Cortiça
• Chaveiro Metal e cortiça.

• Incluso caixa.
• Dimensões: 4,7x2,4cm
Gravação: Silk na cortiça
CHA-2404

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

Chaveiro Metal
• Chaveiro de metal
• Possui caixa
• Tamanho: 4,7 x 4,5 x 0,3 cm
Gravação: Laser
CHA-1269

Chaveiro Metal
• Chaveiro de metal
• Possui caixa
• Tamanho: 5,3 x 3,2 x 0,4 cm
Gravação: Laser
CHA-1270

Chaveiro Metal
• Chaveiro de metal com abridor de
garrafas
• Possui caixa
• Tamanho: 5,2 x 2,9 x 0,4 cm
Gravação: Laser
CHA-1271

Chaveiro Metal
• Chaveiro de metal redondo com chapa
central, verso liso.
• Tamanho 7,4 x 3,5cm

Gravação: Laser no chaveiro
CHA-1251

Chaveiro Metal
• Chaveiro de metal retangular com chapa
central, verso liso.
• Tamanho: 8 x 3,4cm
Gravação: Laser no chaveiro
CHA-1252

Chaveiro Lanterna
• Chaveiro lanterna plástico, parte central
colorida lisa e verso com botão para acionar
lanterna.
• Possui as laterais em prata e lanterna com
proteção acrílica, acompanha 3 baterias(duas
LR1130 e uma CNB G10).
• Tamanho: 6,1 x 3,5cm
Gravação: Silk no chaveiro
CHA-1254

Chaveiro Lanterna
• Chaveiro lanterna com LED.
• Incluso 3 pilhas AG10.
• Tamanho: 7,7 x 3,1 cm
Gravação: Silk no chaveiro
CHA-1255

Chaveiro Lanterna
• Chaveiro Alumínio com LED.
• Incluso 4 pilhas LR41.
• Tamanho: 7,8 x 1,8 cm
Gravação: Silk no chaveiro
CHA-1256

Chaveiro Abridor
• Chaveiro Alumínio com abridor de
garrafas.
• Diversas cores
• Tamanho: 6 x 1,5 cm
Gravação: Laser no chaveiro

CHA-1257

Chaveiro Abridor
• Chaveiro com LED e abridor de garrafas.
• Incluso 2 pilhas LR41.
• Tamanho 6,8x3,4cm
Gravação: Laser no chaveiro

CHA-1258

Chaveiro couro/metal
• Chaveiro couro sintético e metal.
• Incluso caixa.
• Tamanho: 7,6 x 3,8 cm
Gravação: Laser no metal

CHA-1266

Chaveiro couro/metal
• Chaveiro couro sintético e metal.
• Incluso caixa.
• Tamanho: 6,5 x 2,2 cm
Gravação: Laser no metal
CHA-1267

Chaveiro couro/metal
• Chaveiro couro sintético e metal.
• Incluso caixa.
• Tamanho: 7,x 3,4cm
Gravação: Laser no metal
CHA-1268

Chaveiro couro/metal
• Chaveiro couro sintético e metal com
mosquetão.
• Incluso caixa.
• Tamanho: 8 x 1,7 cm
Gravação: Laser no metal
CHA-1263

Chaveiro couro/metal
• Chaveiro couro sintético e metal.
• Incluso caixa.
• Tamanho: 7,4 x 3,9 cm
Gravação: Laser no metal
CHA-1264

Chaveiro couro/metal
• Chaveiro couro sintético e metal com
mosquetão.
• Incluso caixa.
• Tamanho: 7,7 x 2,1 cm
Gravação: Laser no metal
CHA-1265

Mochilas
Voltar
Início

Mochila de Ombro Anti-Furto
(não é para notebook)

MOC-3232

• Com entrada USB e Micro USB lateral
• Possui: compartimento principal com segredo
(TSA), bolso oculto na parte traseira, além de 3
divisórias internas, para tablet, netbook ou Ipad de
até 9 polegadas.
• Alça de mão e detalhes laterais e inferiores em
couro sintético, tira de nylon na alça
• Revestimento espumado antitranspirante na parte
traseira e na alça, e tecido resistente a água
• Tamanho: 34x20x15cm
• Gravação: 01 Cor

Mochila de ombro (Não é para notebook)
• Possui: Entrada USB lateral, 3 bolsos frontais
1 compartimento principal e 1 bolso traseiro,
sendo 1 bolso frontal
• 3 compartimentos internos, sendo 1 para
armazenar tablet, netbook ou Ipad de até 9
polegadas.
• Alça com tira de nylon, 2 fivelas para opção
de encaixe, parte traseira com revestimento
espumado antitranspirante, e alça de mão
em nylon
• Tamanho: 35x22x13cm
Gravação: 01 Cor
MOC-3229

Mochila Anti-Furto Notebook
• Mochila anti-furto de poliéster com
detalhes em nylon.
• Com formato anatômico e design moderno,
tem a parte frontal à prova d’água e tecido
impermeável.
• Dimensões: 43x38x18cm
Gravação: Silk na frente
MOC-1301

Mochila Anti-Furto Notebook
• Mochila p/ notebook anti-furto com zíper
protegido, conector USB externo na lateral, com
cabo USB na parte interna para ligar power bank
ou outro dispositivo
• Tecido poliéster, um bolso interno para celular,
um bolso para tablet, bolso acolchoado para
notebook, um bolso interno com zíper
• Dimensões: 44x30x11cm
Gravação: Silk na frente
MOC-1302

Mochila para notebook em Nylon

MOC-3222

• Possui: compartimento grande com divisórias para
documentos, eletrônicos e caneta, dois
compartimentos frontais com abertura horizontal,
bolso lateral
• Adaptador USB externo com cabo acoplado,
zíperes com pegadores plásticos, alça de mão e
alças para as costas com espumado
antitranspirante
• Compartimento para Notebook de 15,6¨
• Tamanho: 42x30x17cm
Gravação: 01 Cor

Mochila para notebook em Nylon
• Possui: compartimento grande com
divisórias para documentos, eletrônicos e
caneta, compartimento mediano com
abertura vertical, compartimento frontal,
bolso lateral
• Adaptador USB externo com cabo acoplado,
zíperes com pegadores plásticos, alça de
mão e alças para as costas com espumado
antitranspirante
• Compartimento para Notebook de 15,6¨
• Tamanho: 43x35x13cm
Gravação: 01 Cor

MOC-3223

Mochila para notebook em Nylon
• Possui: compartimento grande com divisórias
para documentos, eletrônicos e caneta, dois
compartimentos frontais com abertura vertical,
bolso lateral e adaptador USB externo com
cabo acoplado, alça de mão e alças para as
costas com revestimento espumado
antitranspirante
• Compartimento para Notebook de 15,6¨
• Tamanho: 42x30x17cm
Gravação: 01 Cor
MOC-3224

Mochila para notebook em nylon
• Possui: dois compartimentos frontais com
abertura horizontal, bolso lateral e
adaptador USB externo com cabo acoplado,
zíperes com pegadores metálicos, alça de
mão em nylon e alças para as costas com
revestimento espumado antitranspirante
• Compartimento para Notebook de 15,6¨
• Tamanho: 42x30x17cm
Gravação: 01 Cor
MOC-3225

Mochila para notebook em Nylon
• Possui: compartimento grande com divisórias para
documentos, eletrônicos e caneta, dois
compartimentos frontais com abertura vertical,
bolso lateral e adaptador USB externo com cabo
acoplado, alça de mão e alças para as costas com
revestimento espumado antitranspirante
• Compartimento para Notebook de 15,6¨
• Tamanho: 42x30x17cm
Gravação: 01 Cor
MOC-3226

Mochila para notebook em Nylon
• Possui: divisórias para documentos e caneta,
compartimento frontal com abertura vertical, bolsos
laterais com revestimento interno emborrachado.
• Adaptador USB externo com cabo acoplado.
• Alça horizontal para encaixe em malas de viagem,
alças para costas antitranspirante e duas alças de
mãos em nylon
• Compartimento para Notebook de 15,6¨
• Tamanho: 47x37x16cm
Gravação: 01 Cor
MOC-3227

Mochila em Poliéster para notebook

MOC-3238

• Mochila em polyester para notebook 15”,
compartimento externo com zíper, um
bolso interno e três bolsos externos; Um
deles com divisória em tela elástica.
• Costas acolchoadas e alças ajustáveis, dois
detalhes frontais cromados para saída de
ar e orifício superior para saída de fones
de ouvido.
• Dimensões: 32L 52x36x23cm
Gravação: Laser na placa

Mochila para notebook
• Mochila preta em Poliéster 600D/1680D com
alças para as costas, alça para as mãos,
compartimento para notebook de até 15", 3
bolsos externos com zíper e 2 bolsos externos
em tela.
• Uma mochila ideal para quem precisa de
conforto, praticidade e organização no
trabalho, nas viagens e no dia a dia.
• Dimensões do produto: 18L47x31x20cm
• Gravação: Laser na placa
MOC-3239

Mochila para Notebook
• Mochila nylon poliéster para notebook.

MOC-3231

• Possui: dois compartimentos médios, bolso
pequeno frontal com abertura diagonal e bolsos
laterais de rede.
• Compartimento para Notebook de 15,6¨
• Tamanho: 49x39x16cm
Gravação: 01 Cor

Mochila para Notebook
• Mochila nylon poliéster para notebook.
• Possui compartimento grande com bolso
interno para notebook, dois
compartimentos médios, bolso pequeno
frontal e bolsos laterais de rede.
• Dimensões: 43x38x18cm
Gravação: Silk na frente

MOC-1305

Mochila para notebook em poliéster
• Possui: compartimento mediano com bolso
para documentos e canetas, compartimento
frontal com bolso de velcro e bolsos laterais em
malha.
• Alças para costas ajustáveis com regulagem
peitoral e parte traseira com revestimento antitranspirante, duas alças de mãos.
• Compartimento para Notebook de 15,6¨
• Tamanho: 50x36x23cm
Gravação: 01 Cor
MOC-3234

Mochila para notebook em Couro Sintético
• Possui: Dois compartimentos frontais, sendo um
com divisórias para documentos, eletrônicos e
caneta. Um bolso traseiro oculto. Tecido
Impermeável.
• Dois bolsos laterais e adaptador USB externo com
cabo acoplado, alça de mão, alças para as costas
espumada antitranspirante
• Compartimento para Notebook de 14¨
• Tamanho: 44x35x13cm
Gravação: 01 Cor

MOC-3235

Mochila para notebook
• Mochila para notebook em Nylon
• Possui: dois compartimentos medianos,
compartimento frontal e bolsos laterais de
nylon. Possui duas alças de mão, sendo uma
em nylon e outra com revestimento de
espuma ,alças laterais e alças para costa
ajustáveis
• Compartimento para Notebook de 15,6¨
• Tamanho: 47x34x20cm
Gravação: 01 Cor
MOC-3228

Mochila para notebook
• Mochila para Notebook em tecido poliéster
• Possui: bolso frontal com ziper, alça de mão,
alças de ombro e costas acolchoada com
revestimento antitranspirante e bolsos
laterais telados
• Compartimento para Notebook de 15,6¨
• Tamanho: 45x29x21cm
Gravação: 01 Cor
MOC-3230

Mochila dobrável (Não é para notebook)
• Mochila dobrável em tecido poliéster
• Possui alça de mão, bolso frontal com
zíper e bolso lateral aberto
• Zíper do compartimento principal
protegido.
• A mochila dobrada transforma-se em
um pacote de 21x20x5cm
• Tamanho: 46x30x14cm
Gravação: 01 Cor

MOC-3201

Mochila para notebook
• Mochila p/ Notebook em tecido poliéster
• Possui: 3 bolsos frontais com ziper, 2
bolsos laterais, alça de mão e alça ombro
acolchoada
• Compartimento para Notebook de 17¨
• Tamanho: 39x29x11cm

Gravação: Laser na placa

MOC-3208

Mochila para Notebook
• Mochila p/ Notebook em tecido
poliéster
• Possui: bolso frontal com zíper, alça
de mão e ombro, zíper protegido
• Compartimento para Notebook de
17¨
• Tamanho: 38x30x19cm
Gravação: 01 Cor
MOC-3202

Mochila para Notebook
• Mochila p/ Notebook em tecido poliéster
• Possui: 2 bolsos frontais com ziper, 1 bolso
lateral, alça de mão e ombro acolchoadas,
conector USB externo na lateral
• Compartimento para Notebook de 17¨
• Tamanho: 41x29x11cm
Gravação: 01 Cor

MOC-3203

Mochila para notebook
• Mochila p/ Notebook em tecido poliéster
• Possui: bolso frontal com zíper, alça de
mão, alça de ombro acolchoada
• Compartimento para Notebook de 16,5¨
• Tamanho: 44x29x17,5cm
Gravação: 01 Cor

MOC-3204

Mochila para notebook
• Mochila p/ Notebook em tecido poliéster
• Possui: bolso frontal com zíper, alça de
mão, alça ombro acolchoada, conector
USB na lateral
• Compartimento para Notebook de 16,5¨
• Tamanho: 44x28x13cm
Gravação: 01 Cor

MOC-3205

Mochila para Notebook

MOC-3206

• Mochila p/ Notebook em tecido
poliéster
• Possui: 3 bolsos frontais com ziper, 2
bolsos laterais, alça de mão e alça
ombro acolchoada
• Compartimento para Notebook de 17¨
• Tamanho: 39x29x11cm
Gravação: 01 Cor

Mochila para Notebook
• Mochila p/ Notebook em tecido poliéster e
nylon
• Possui: bolso frontal com ziper, dois bolsos
laterais, alça de ombro e mão acolchoada
• Compartimento para Notebook de 17¨
• Tamanho: 44x31x18cm
Gravação: 01 Cor

MOC-3207

Mochila para notebook

MOC-3209

• Mochila p/ Notebook em tecido poliéster
• Possui: fechamento por cadeado com
senha, alça de mão em metal, alça de
ombro acolchoada, 2 bolsos frontais, 2
bolsos laterais, mini bolso na alça de
ombro, conector USB na lateral, saída
para fones de ouvido na lateral
• Compartimento para Notebook de 16,5¨
• Tamanho: 43x29x12cm
Gravação: 01 Cor

Mochila para notebook
• Mochila p/ Notebook em tecido poliéster
• Possui: 3 bolsos frontais com ziper, 2
bolsos laterais, alça de mão e ombro
acolchoadas
• Compartimento para Notebook de 18¨
• Tamanho: 49x34x19cm
Gravação: 01 Cor

MOC-3210

Mochila para Notebook
• Mochila p/ Notebook em tecido
poliéster impermeável
• Possui: 2 Bolsos frontais com ziper, 2
Bolsos laterais, alça de mão e ombro
acolchoadas, conector USB na lateral
• Compartimento para Notebook de 17¨
• Tamanho: 48x28x12cm
Gravação: 01 Cor
MOC-3212

Mochila para Notebook
• Mochila p/ Notebook em tecido poliéster
• Possui: fechamento em cadeado com
segredo, alça de mão em metal, alça de
ombro acolchoada, mini bolso na alça de
ombro, fita refletiva noturna, bolso frontal
grande, saída USB e fone de ouvido
• Compartimento para Notebook de 17¨
• Tamanho: 45x28x14cm
Gravação: 01 Cor
MOC-3213

Mochila para notebook
• Mochila para Notebook em tecido
poliéster
• É possível abrir totalmente a mochila
• Possui: 1 bolso frontal com ziper, alça de
mão e ombro acolchoadas, alça lateral,
conector USB na lateral
• Compartimento para Notebook de 17¨
• Tamanho: 49x26x17cm
Gravação: 01 Cor
MOC-3218

Mochila para notebook
• Mochila para notebook em 840D
jacquard com dois compartimentos
forrados
• Possui: Bolso lateral em tela e bolso
frontal, parte posterior almofadada, com
sistema de apoio acolchoado para as
costas e alças almofadadas
• Compartimento para Notebook de 15,6¨
• Tamanho: 47x30x18cm
Gravação: Laser na placa
MOC-3220

Mochila e Pasta para Notebook
• Mochila e Pasta para Notebook em
tecido poliéster
• Possui: conector USB na lateral, 2
Bolsos frontais, alça de mão e ombro
acolchoadas
• Compartimento para Notebook de
16,5¨
• Tamanho: 40x29x10cm
Gravação: 01 Cor
MOC-3214

Mochila e Pasta para Notebook
• Mochila e Pasta para Notebook em tecido
poliéster
• Possui: alça do ziper com furo para cadeado,
um conector USB e um conector P2 p/ fone
de ouvido, ligado internamente à mochila
por meio de cabos, dois bolsos externo com
ziper protegido, engate para mala de viagem
• Compartimento para Notebook de 17¨
• Tamanho: 43x32x10cm
Gravação: 01 Cor
MOC-3215

Mochila para notebook
• Mochila p/ Notebook em tecido poliéster
• Possui: alça de mão com cabo de aço e
pegador emborrachado, bolso frontal,
dois bolsos laterais, saída para fone de
ouvido e USB, forro de costas
acolchoado, ngate para mala de viagem
• Compartimento para Notebook de 18¨
• Tamanho: 45x28x14cm
Gravação: 01 Cor
MOC-3216

Mochila para notebook
• Mochila e Pasta p/ Notebook em tecido
poliéster
• Possui: conector USB na lateral, alça de mão
e ombro acolchoadas, bolso para guardar a
alça de ombro, engate para mala de viagem
• Compartimento para Notebook de 17¨
• Tamanho: 44x31x11cm
Gravação: 01 Cor

MOC-3217

Mochila para Notebook
• Mochila para notebook em 600D de alta
densidade e poliéster 600D impermeável
• Compartimento principal almofadado para
notebook até 15.6''
• Bolso frontal com zíper, dois bolsos
laterais em tela.
• Parte posterior almofadada, com sistema
de apoio acolchoado para as costas e alças
almofadadas
• Dimensões: 28 x 40 x 11cm
Gravação: 01 cor
MOC-1323

Mochila para Notebook
• Mochila para notebook em 840D jacquard e
300D
• Compartimento posterior forrado e
almofadado, com 2 divisórias almofadadas
para notebook até 15.6'' e tablet 10.5''
• Compartimento frontal forrado, com
diversos bolsos interiores. 3 bolsos frontais e
2 bolsos laterais
• Parte posterior almofadada, com sistema de
apoio acolchoado para as costas e alças
almofadadas
• Dimensões: 32 x 45 x 19cm
Gravação: 01 cor

MOC-1324

Mochila para notebook

MOC-1325

• Mochila para notebook em 600D de alta
densidade
• Compartimento com 2 divisórias
almofadadas para notebook até 15.6'' e
tablet 9.7''
• Interior forrado e almofadado
• 1 bolso frontal e 2 bolsos laterais
• Parte posterior almofadada, com sistema
de apoio acolchoado para as costas e alças
almofadadas
• Dimensões: 29 x 39 x 15,5cm
Gravação: 01 Cor

Mochila para notebook
• Mochila para notebook em 600D2Tone e 300D
• Compartimento com divisória almofadada para
notebook até 14''
• Interior forrado e almofadado, com diversos bolsos
• Bolso frontal
• Parte posterior e alças almofadadas
• Dimensões: 32,5 x 43,5 x 13,5cm
Gravação: 01 cor

MOC-1326

Mochila para Notebook Impermeável
• Mochila para notebook em poliéster 600D
impermeável
• Compartimento principal almofadado para
notebook até 15.6''
• Possui bolso frontal, zípers impermeáveis e
bolso lateral em tela
• Parte posterior almofadada, com sistema de
apoio acolchoado para as costas e alças
almofadadas
• Dimensões: 28 x 40 x 11cm
Gravação: Laser na placa de metal
MOC-1328

Mochila para Notebook
• Mochila para notebook em algodão canvas
pré-lavado
• Compartimento principal forrado, com 2
bolsos interiores e divisória almofadada para
notebook até 15.6"
• Bolso frontal e 2 bolsos laterais
• Parte posterior e alças almofadadas
• Dimensões: 30 x 39 x 12cm
Gravação: 01 Cor
MOC-1329

Mochila para notebook
• Mochila cinza em Poliéster 300D
Melange Cinza
• Conta com alças para as costas, alça de
mão, compartimento para notebook de
até 15", 3 bolsos externos com zíper e 2
bolsos externos em tela
• Dimensões: 47 x 31 x 20cm
Gravação: Laser na placa
MOC-1332

Mochila para notebook
• Mochila cinza em Poliéster 300D
retangular Melange Cinza
• Conta com alças para as costas, alça de
mão, compartimento para notebook de
até 15", 3 bolsos externos com zíper e 1
bolsos externos em tela.

• Dimensões: 43 x 27 x 12cm
Gravação: Laser na placa
MOC-1333

Mochila Preta (não é para notebook)
• Mochila preta confeccionada em Poliéster
600D
• Conta com um bolso frontal, dois bolsos
laterais em tela elástica e alças ajustáveis
• Possui alça de mão e zíper com duplo
cursor na abertura principal
• Dimensões: 42 x 29 x 15cm
Gravação: 01 Cor
MOC-1330

Mochila para Notebook
• Mochila preta confeccionada em Poliéster
• Possui um compartimento interno para
notebook 15”, alça de mão, dois bolsos
externos nas laterais em tela elástica e um
frontal com zíper
• Conta com alças ajustáveis para as costas e
zíper com duplo cursor na abertura principal
• Dimensões: 42 x 30 x 19cm
Gravação: 01 Cor
MOC-1331

Mochila compacta (não é para
notebook)
• Mochila em 600D
• Bolso exterior frontal com zíper.

MOC-1334

• Parte posterior almofadada, com sistema
de apoio acolchoado para as costas e
alças almofadadas
• Dimensões: 24,5 x 40 x 11,5cm
Gravação: 01 cor

Mochila para notebook compacta
• Mochila em 840D
• Compartimento principal com divisórias
para notebook até 15''
• Bolso frontal
• Alça para trolley
• Dimensões: 30 x 37 x 6cm
Gravação: 01 Cor
MOC-1327

Mochila para notebook em poliéster

MOC-3233

• Mochila para Notebook em tecido poliéster
• Possui: compartimento mediano com zíper,
bolso frontal com zíper, alça de mão, alça
superior em nylon, alças de ombro e costas
acolchoada com revestimento
antitranspirante e bolsos laterais telados
• Compartimento para Notebook de 15,6¨
• Tamanho: 42x31x20cm
Gravação: 01 Cor

Mochila para Notebook
• Mochila poliéster para notebook com
detalhes em nylon e Neoprene.
• Possui compartimento grande, médio,
mini bolso com frontal superior,
compartimento pequeno com bolso
frontal e dois bolsos laterais de tela
(nylon).

• Dimensões: 47x38x19cm
Gravação: Silk na frente
MOC-1306

Mochila para Notebook
• Compartimento forrado, com 2 divisórias
almofadadas para notebook até 14'' e
tablet 9.7‘’.
• Bolso frontal e 1 bolso lateral.
• Parte posterior e alças almofadadas.
• Placa metálica removível com imã, para
fácil gravação.
• Dimensões: 40x31x11cm
Gravação: Laser na placa
MOC-1307

Mochila para Notebook
• Compartimento com divisória
almofadada para notebook até 15.6‘’.
• Interior forrado e almofadado.
• Com 2 bolsos frontais.

• Parte posterior e alças almofadadas.
• Dimensões: 39x29,5x10cm
Gravação: Silk na frente
MOC-1308

Mochila para Notebook

MOC-1309

• Mochila p/ notebook tecido nylon, dois
bolsos laterais em malha, dois bolsos
frontal, porta notebook, alça de mão e
de ombro, costas acolchoado.
• Dimensão: 45x29x18cm
Gravação: Silk na frente

Mochila para Notebook
• Mochila 900D e couro sintético.
• Com 2 compartimentos: posterior forrado,
com divisória almofadada para notebook até
17'' e bolso em tela, com zíper.
Compartimento frontal forrado, com diversos
bolsos interiores.
• Parte posterior e alças almofadadas.
• Dimensões: 45x33x16cm
Gravação: Silk na frente

MOC-1315

Mochila para Notebook
• Mochila de alta confecção em poliéster com
detalhes em nylon e amplo espaço.
• Possui compartimento grande com bolso para
notebook, compartimento mediano com
divisórias para documentos, canetas,
eletrônicos e entre outros; compartimento
frontal e bolsos laterais em malha.
• Parte traseira com revestimento antitranspirante e alça horizontal para encaixe
em malas de viagem.
• Dimensões: 51x40x21cm
MOC-1311

Gravação: Silk na frente

Mochila para Notebook
• Mochila de nylon para notebook até 15.6”
• Dois bolsos de malha, compartimento com
bolso de zíper, divisórias para documentos,
elástico de nylon para encaixe de canetas,
• Dois bolsos em malha e chaveiro suporte para
chave; compartimento frontal com abertura
lateral e bolsos laterais.
• Alça horizontal para encaixe em malas de
viagem
• Dimensão: 46x34x19cm
Gravação: Silk na frente
MOC-1314

Mochila para Notebook
• Mochila em 600D de alta densidade e
tarpaulin.
• Com 2 compartimentos: posterior forrado,
com diversos bolsos interiores e 2 divisórias
almofadadas para notebook até 17'' e tablet
10.5‘’. compartimento frontal forrado, ideal
para transporte de roupa (ou para lazer).
• Bolso frontal. Parte posterior e alças
almofadadas.
• Dimensão: 43x30x15cm
Gravação: Silk na frente
MOC-1313

Mochila para Notebook
• Mochila em 600D de alta densidade.
• Com 2 compartimentos: posterior forrado,
com diversos bolsos interiores e 2
divisórias almofadadas para notebook até
15.6'' e tablet 10.5‘’
• Parte posterior e alças almofadadas.

• Alça para transporte em trolley
• Dimensões: 45x30x16cm
Gravação: Silk na frente

MOC-1312

Mochila em Polyester para Notebook

MOC-3240

• Mochila Preta em Polyester para
Notebook17" Parte externa: Bolsos
frontal com ziper; Alça de mão e ombro.
• Possui compartimento interno para
notebook.
• Tamanho total do Notebook - 17¨
• Dimensões: 50x35x15cm
Gravação: Silk na frente

Mochila para notebook
• Mochila p/ Notebook em tecido poliéster
• Possui: compartimento principal medindo
50cm altura por 28cm de largura, com alça
para ajuste de fechamento, bolso com ziper na
tampa, bolso frontal com ziper, dois bolsos
laterais em malha
• Compartimento para Notebook de 18¨
• Tamanho: 50x30x17cm
Gravação: 01 Cor

MOC-3211

Mochila para Notebook
• Mochila em algodão canvas pré-lavado.
• Compartimento forrado, com 2
divisórias almofadadas para notebook
até 15.6'' e tablet 10.5''. Bolso frontal e
2 bolsos laterais. Parte posterior e alças
almofadadas.
• Com alça para transporte em trolley e
placa em c. sintético para Gravação.
• Dimensão: 42x30x12cm
Gravação: Silk na placa
MOC-1317

Mochila para Notebook
• Mochila em 600D de alta densidade.
• Compartimento forrado, com divisória
almofadada para notebook até 17'' e diversos
bolsos interiores. 2 bolsos laterais em tela e 2
bolsos frontais.
• Parte posterior almofadada, com sistema de
apoio acolchoado para as costas e alças
almofadadas.
• Placa metálica removível com imã, para fácil
gravação.
• Dimensão: 45x34x17cm
Gravação: Laser na placa

MOC-1318

Mochila térmica para Notebook
• Mochila poliéster com detalhes em nylon e
neoprene.
• Possui compartimento grande com bolso
interno, compartimento médio com detalhe
interno, dois compartimentos frontais
pequenos, compartimento térmico e
compartimento pequeno frontal.
• Possui dois bolsos laterais e alça revestida
com espuma para um maior conforto.
• Dimensões: 46x39x18cm
Gravação: Silk na frente
MOC-1319

Mochila Antifurto
• Mochila para notebook em 900D de alta
densidade e tarpaulin.
• Sistema anti-roubo: compartimento
principal com zíper oculto e parte posterior
com 2 bolsos ocultos com zíper, para maior
segurança.
• Compartimento principal forrado e
almofadado, com 2 divisórias almofadadas
para notebook até 15.6'' e tablet 10.5''.
Diversos bolsos interiores;
• Dimensões: 44x32x20cm
Gravação: Silk na frente

MOC-1320

Mochila para Notebook
• Compartimento com divisória
almofadada para notebook até 15.6‘’.
• Bolso lateral em tela e bolso frontal.
• Parte posterior e alças almofadadas.

• Dimensões: 43x29x10cm
Gravação: Silk na frente

MOC-1303

Mochila para Notebook
• Com saída para fone de ouvido.

• Interior forrado com bolso para notebook
e 2 bolsos laterais em rede.
• Parte posterior e alças almofadadas.
• Dimensões: 40x27x14cm
Gravação: Silk na frente
MOC-1304

Mochila para Notebook
• Mochila para notebook em Nylon 2Tone
impermeável com dois compartimentos forrados
• Possui: 2 bolsos frontais e 2 bolsos laterais com
porta USB e cabo USB/micro USB para ligar a
dispositivos móveis.
• Compartimento para Notebook de 17¨
• Tamanho: 47x31x20cm
Gravação: Laser na placa
MOC-3221

Mochila para notebook com rodinhas
• Padrão bagagem de mão, conforme especificações IATA
• Possui: alça de mão, puxador retrátil, alças para as
costas mediano, divisórias para documentos e canetas,
compartimento frontal pequeno e bolsos laterais.
• Duas rodinhas e freios, velcro para tampar as rodinhas
para transporte nas costas
• Compartimento para Notebook de 13,3¨
• Tamanho: 52x35x23cm
Gravação: 01 Cor

MOC-3236

Mochila de nylon para notebook com rodinhas

MOC-3237

• Possui: alça de mão, puxador retrátil, alças para as
costas, compartimento mediano com duas divisórias
teladas e abertura frontal, detalhes laranja e bolsos
laterais
• Duas rodinhas e freios, sistema velcro para tampar
as rodinhas enquanto transporta a mochila nas
costas
• Compartimento para Notebook de 15,6¨
• Tamanho: 59x45x24cm
Gravação: 01 Cor

Mochila para notebook com rodinhas
• Com alça retrátil, rodinhas e tecido poliéster
• Possui: duas rodinhas e apoio para
permanecer de pé, compartimento para alça
retrátil recolhida, alça de mão, bolso frontal
com zíper, dois bolsos externos laterais
• Compartimento para Notebook de 17¨
• Tamanho: 43x31x18cm

Gravação: 01 Cor

MOC-3219

Mochila para Notebook
• Mochila trolley para notebook em 300D com 2
rodas duplas.
• Compartimento principal forrado e almofadado,
com divisória almofadada para notebook até
15.6''. Segundo compartimento forrado. 2 bolsos
laterais com tela.
• Com protetor de rodas e alças almofadadas.
• Pega extensível em alumínio, com mola (altura
da pega estendida: 550 mm).
• Dimensão: 43x31x14cm
Gravação: Silk na frente
MOC-1321

Mochila para Notebook
• Mochila trolley para notebook em 1680D e 300D com 2
rodas.
• Compartimento principal almofadado para notebook
15.6''. Segundo compartimento forrado e com diversos
bolsos. Bolso frontal com zíper e bolsos laterais com tela.
• Com protetor de rodas e alças almofadadas.
• Pega extensível em metal, com mola (altura da pega
estendida até 530 mm).
• Dimensão: 48x36x14cm
Gravação: Laser na placa
MOC-1322

Malas
Voltar
Início

Mala Viagem
• Mala viagem pequena ABS
• Forro poliéster Sistema de carrinho de
aço
• Alça de mão
• Quatro rodas de 360 graus
• Placa de metal para identificação.
• Dimensão do produto: 48x23x35cm
Gravação: Laser na placa
MLA-1351

Mala de Viagem pequena
• Mala viagem pequena em ABS e parte em Tecido
• Abertura frontal com ziper para acesso ao interior
da mala
• Forro poliéster, Sistema de carrinho de aço
• Alça de mão na lateral e na parte superior
• Quatro rodas de 360 graus
• Tamanho: 55x22x35cm (c/rodas e alça) /
48x22x35cm (s/rodas)
Gravação: 01 Cor
MLA-3104

Mala para Notebook em ABS

MLA-1353

• Compartimento interior para notebook
14''. Interior forrado.
• Pega extensível em alumínio, com mola
(altura da pega estendida até 63 cm). F
• Fecho de segurança com senha.
• Capacidade até 26 L. Peso: 2,95 kg.
• Dimensão: 42x34x19,5cm
Gravação: Laser na placa

Mala viagem executiva em ABS
• Compartimento frontal para
notebook 17''. Interior forrado.
• Possui 4 rodas giratórias.
• Pega extensível em alumínio, com
mola (altura da pega estendida até
480 mm).
• Capacidade até 35 L. Peso: 2,70 kg.
• Dimensão: 54,5x34x24,5cm
Gravação: Laser na placa

MLA-1354

Mala de viagem executivo em ABS e PC

MLA-3105

• Interior forrado, com divisória
• Fecho de segurança com senha na lateral,
• 4 rodas duplas giratórias e pega extensível
em alumínio, com mola (altura pega
estendida até 51cm)
• Capacidade até 33 L. Peso de 2,70 kg
• Tamanho: 55x34x23cm
Gravação: 01 Cor

Mala Viagem
• Mala de viagem executivo em ABS.
• Interior forrado, com divisória. 4 rodas
giratórias.

• Pega extensível em alumínio, com mola
(altura da pega estendida até 500 mm).
• Fecho de segurança com senha.
• Capacidade até 31 L. Peso: 2,25 kg
• Dimensão do produto: 55x35x20cm
Gravação: Laser na placa
MLA-1361

Mala Viagem
• Mala de viagem em ABS

• Compartimento externo com três bolsos e
abertura com zíper para acesso ao interior da
mala.
• Rodinhas com giro de 360º, Alça de mão na
lateral e na parte superior, Alça retrátil em
metal e plástico, Zíper principal com cadeado
de senha. Divisória interna com zíper e
elástico.
• Peso: 2,3 kg
• Dimensões: 52x37x23cm
Gravação: Laser na placa

MLA-1362

Mala viagem executivo
• Mala de viagem em ABS.
• Interior forrado, com divisória, 4
rodas duplas giratórias.
• Pega extensível em metal, com mola
(altura pega estendida até 530 mm).
• Fecho de segurança com senha.
• Capacidade até 34 L. Peso: 2,50 kg
• Dimensão: 54x34,5x22cm
Gravação: Silk na frente
MLA-1363

Mala viagem executiva
• Mala de viagem em ABS.
• Interior forrado, com divisória. 4
rodas duplas giratórias.

• Pega extensível em metal, com mola
(altura pega estendida até 520 mm).
• Fecho de segurança com senha.
• Capacidade até 37 L. Peso: 2,50 kg
• Dimensão: 55x35x22,5cm

Gravação: Silk na frente
MLA-1364

Bolsa Esportiva 26 Litros

MLA-3101

• Poliéster impermeável
• Compartimento principal grande, pequeno
bolso interno e bolso lateral em tela.
• Contém alças para mãos, velcro para
unificação das alças, alça transversal
regulável.
• Revestimento interno de poliéster.
• Tamanho: 48x25x22cm
• Gravação: 01 cor

Bolsa Esportiva 33 Litros
• Poliéster impermeável
• Compartimento principal grande, pequeno
bolso interno e bolso frontal longo
• Contém alças para mãos e alça transversal
regulável
• Revestimento interno de poliéster.
• Tamanho: 49x31x22cm
• Gravação: 01 cor

MLA-3102

Bolsa Esportiva 28 Litros

MLA-3103

• Oxford impermeável
• Compartimento principal grande , bolso
frontal longo e dois bolsos laterais
• Contém alças para mãos com velcro para
unificação das alças, alça transversal
regulável com apoio para ombro
• Revestimento interno de poliéster
• Tamanho: 50x26x22cm
• Gravação: 01 cor

Mala Esportiva
• Mala esportiva poliéster, alça de mão.
• Dimensão: 48,5x28x24cm
Gravação: Silk na frente
MLA-1355

Mala Esportiva
• Mala esportiva em polyester,
compartimento interno isolado para
materiais molhados com abertura lateral,
alça de ombro, alça de mão dupla, bolso
externo com zíper.
• Dimensão: 50x28x22cm
Gravação: Silk na frente

MLA-1365

Mala Esportiva
• Mala esportiva poliéster, bolso com zíper
frontal, bolso lateral com zíper, alça de
mão.
• Dimensão: 30x24x53cm
Gravação: Silk na frente
MLA-1357

Mala Esportiva
• Fundo com placa semirrígida.
• Bolso frontal com fecho e bolso em tela.
• Alça de ombro ajustável, com reforço.
• Dimensão: 46 x 29 x 22 cm
Gravação: Silk na frente
MLA-1358

Mala Esportiva
• Fundo com placa semirrígida.
• Bolso frontal com fecho e bolso lateral
em tela.
• Bolso lateral para sapatos.
• Alça de ombro ajustável, com reforço
almofadado.
• Dimensões: 57 x 33 x 30 cm
Gravação: Silk na frente

MLA-1359

Mala Esportiva executiva
• Interior forrado.
• Bolsos frontais e fundo com placa
semirrígida.
• Alça de ombro ajustável, com reforço
almofadado.
• Dimensões: 52 x 30 x 22 cm
Gravação: Silk na frente
MLA-1360

Mala esportiva grande
• Poliéster 300D
• Possui bolsos laterais, bolso frontal e alça
ajustável
• Fundo com placa rígida
• Tamanho: 64 x 37 x 31cm
Gravação: 01 Cor
MLA-1366

Mala Esportiva 35 litros
• Mala esportiva preta em Nylon e
Polyester 300D.
• Conta com alça de ombro ajustável, alça
de mão, cinco divisões com zíper, sendo,
dois laterais, dois frontais e um superior.
• Capacidade: 35 litros
• Tamanho: 49 x 26 x 23cm
Gravação: 01 Cor
MLA-1367

Necessaires
Voltar
Início

Necessaire com gancho
• Nécessaire em 600D de alta densidade
• Com vários bolsos interiores e gancho de
pendurar
• Tamanho: 25 x 18 x 10,5cm
Gravação: 01 cor
NEC-1410

Necessaire de Nylon com gancho
• Necessaire organizadora em tecido nylon
Oxford com ganho e vários bolsos
internos
• Com dois bolsos inferiores de zíper,
sendo o primeiro com detalhe superior
em tela e 3 divisões internas e o segundo
na parte frontal interna
• Tamanho: 20,5x22cm - Aberto: 41cm
Gravação: 01 cor

NEC-1421

Bolsa de cosméticos microfibra e tela
• Nécessaire em microfibra e detalhes em
couro
• Tamanho: 18 x 12 x 10cm

Gravação: 01 cor
NEC-1412

Necessaire em couro sintético
• Necessaire em couro sintético preto com
pegador lateral
• Tamanho: 21,4 x 9,8 x 12,7cm

Gravação: 01 cor
NEC-1418

Necessaire em couro sintético
• Necessaire em couro sintético e nylon 70
preto
• Forro na parte interna
• Alça lateral
• Tamanho: 22,9 x 9,5 x 13,7cm

Gravação: 01 cor

NEC-1419

Necessaire em couro sintético
• Necessaire em couro sintético preto com
alça lateral
• Tamanho: 20 x 5 x 13,5cm

Gravação: 01 cor
NEC-1420

Necessaire em PVC
• Nécessaire brilhante
• Tamanho: 14 x 9,5 x 7cm
Gravação: 01 cor
NEC-1411

Necessaire em microfibra
• Nécessaire em microfibra e tela
• Tamanho: ø15,5 x 14,5cm

Gravação: 01 cor
NEC-1413

Necessaire
• Nécessaire com pega e bolso frontal em
300D
• Tamanho: 24 x 16 x 5,5cm

Gravação: 01 cor
NEC-1414

Necessaire
• Nécessaire 600D com pega e interior
forrado
• Tamanho: 22 x 12 x 12cm

• Gravação: 01 cor
NEC-1415

Necessaire
• Nécessaire em 300D de alta densidade

• Pega almofadada e Interior forrado
• Bolso interior com zíper
• Tamanho: 20 x 11,5 x 14cm
• Gravação: 01 cor
NEC-1416

Necessaire
• Nécessaire em 600D de alta densidade
• Pega e Interior forrado
• Tamanho: 22 x 11 x 11cm
• Gravação: 01 cor
NEC-1417

Necessaire de Nylon
• Necessaire de nylon inteira colorida com
zíper superior e parte interna
emborrachada.
• Dimensões: 19,4x13,9cm
Gravação: Silk na frente
NEC-1401

Necessaire de Nylon
• Necessaire de nylon colorido com alça
lateral, parte interna com forro de
poliéster

• Dimensões: 27x12,5cm
Gravação: Silk na frente

NEC-1402

Necessaire microfibra
• Necessaire de microfibra inteira colorida
com zíper superior
• Dimensões: 13x9x6,5cm

Gravação: Silk na frente
NEC-1403

Necessaire
• Nécessaire com pega e bolso frontal.
• Dimensões: 20 x 11,5 x 8,5 cm
Gravação: Silk na frente

NEC-1404

Necessaire Microfibra
• Nécessaire Microfibra com vários bolsos
interiores e gancho de pendurar.
• Dimensões: 20 x 16 x 8,5 cm
Gravação: Silk na frente
NEC-1405

Necessaire
• Nécessaire de alta densidade com pega e
bolso frontal.
• Interior forrado.
• Dimensões: 22 x 11,5 x 11,5 cm
Gravação: Silk na frente
NEC-1406

Necessaire Premium
• Necessaire 600D e EVA.

• Compartimento frontal semirrígido.
• Interior forrado, com 2 bolsos.
• Alça para transporte em trolley.
• Dimensões: 30,5x25x8,5cm
NEC-1407

Gravação: Silk na frente

Necessaire Poliéster
• Necessaire tecido poliéster 300, cursor
duplo para fechamento com alça, trava
com velcro, alça de mão.

• Dimensões: 18x25x15cm
Gravação: Silk na frente

NEC-1408

Necessaire Poliéster
• Necessaire com detalhes em couro
sintético, tecido poliéster, alça de mão,
bolso externo, botões laterais extensor

• Dimensões: 18x25x11cm
Gravação: Silk na frente
NEC-1409

Itens
Pessoais
Voltar
Início

Kit Ferramenta 8 Peças
• Kit ferramenta 8 peças em estojo plástico
• Acompanha: fita isolante, martelo,
alicate, chave Philips, chave teste, chave
de fenda, trena 2 metros e estilete.
Gravação: 01 Cor
PES-3405

Kit Ferramenta 21 Peças
• Kit ferramenta 21 peças em estojo
formato garrafa de óleo
• Acompanha: estilete, chave canhão, 4
extensores bocais, 2 mini chaves de
fenda e 2 mini chaves phillips e conjunto
10 pontas
Gravação: 01 Cor
PES-3406

Kit Ferramenta 8 Peças
• Kit ferramenta 8 peças em estojo plástico
• Acompanha: fita isolante, martelo,
alicate, chave Philips, chave teste, chave
de fenda, trena 2 metros e estilete
Gravação: 01 Cor
PES-3407

Kit Ferramenta 11 Peças

PES-3402

• Kit ferramenta 11 peças em estojo
plástico
• Acompanha: conjunto de 5 chaves Allen,
fita métrica de 1 metro, chave teste,
estilete, chave dupla (Phillips e Fenda),
alicate e cabo plástico para encaixe da
chave dupla.
Gravação: 01 Cor

Kit Ferramenta 11 Peças
• Kit ferramenta 11 peças em estojo
plástico
• Acompanha: conjunto de 5 chaves Allen,
fita métrica de 1 metro, chave teste,
estilete, chave Philips, chave de fenda e
alicate.
Gravação: 01 Cor

PES-3403

Kit Ferramenta 20 Peças
• Kit ferramenta 20 peças com estojo
formato pneu em plástico resistente
• Contém: 2 mini chaves de fenda e 2 mini
chaves phillips, estilete, 4 extensores
bocais, chave canhão e conjunto 10
pontas
PES-3404

Gravação: 01 Cor

Máscara para dormir
• Máscara para dormir. 190T.
• Interior almofadado.
• Dimensões: 18,5 x 9,0 cm
Gravação: Silk na frente
VIA-1451

Almofada de pescoço
• Almofada de pescoço PVC aveludado.
• Fornecida em bolsa.
• Dimensões: Vazia: 42,5 x 27,5cm/ Bolsa:
17,5 x 11,5 cm
Gravação: Silk na bolsa
VIA-1452

Kit Viagem
• Incluso almofada de pescoço, máscara
para dormir, tampões para ouvidos e 1
par de meias.
• Fornecido com bolsa em 190T.
• Dimensões Bolsa: 15,0 x 20,0 cm
Gravação: Silk na bolsa
VIA-1453

Porta Passaporte
• Porta passaporte Bidins em couro
sintético
• Possui três compartimentos na lateral
para cartões.
• Dimensões: 20,5x13,7cm
Gravação: Silk na frente
VIA-1455

Kit Viagem 2 Peças Bidins
• Kit viagem 2 peças Bidins em couro
sintético.
• Possui porta passaporte com três
divisórias para cartões e identificador de
bagagem com fivela ajustável.
Gravação: Silk na frente
VIA-1456

Kit de 4 lixas
• Kit de 4 lixas: 2 lixas abrasivas e 2 lixas
polidoras.
• Dimensões: 6,5 x 2,2 x 1,7 cm
Gravação: Silk na frente
PES-1501

Kit Costura
• Kit costura com estojo de nylon revestido
internamente com veludo.
• Possui: passador de linha, tesoura,
alfinetes, ganchinho, seis botões, porta
agulhas com quatro unidades, cortador
de unha, dedal e doze rolinhos de linha.
• Dimensões: 13x10cm
Gravação: Silk no estojo

PES-1504

Kit Feminino 15 Peças
• Kit manicure 15 peças em estojo de couro
sintético com zíper, parte interna
revestida com plástico em relevo e
elástico para fixação dos itens.
• Dimensões: 18,5 x 13,2 cm
Gravação: Silk no estojo
PES-1503

Kit de limpeza de sapatos
• Kit de limpeza de sapatos com 6 peças: 1
cera incolor para sapatos, 1 flanela
amarela, 2 escovas em madeira, 1
calçadeira e 1 embalagem lata.
• Dimensões: 9,8x5,6cm
Gravação: Laser na lata
PES-1506

Bolsa para sapatos
• Bolsa para sapatos non-woven 80 g/m²
• Dimensões: 42x36cm

Gravação: Silk na bolsa

PES-1505

Manta
• Manta tecido polar 180 g/m².
• Dimensões: 145 x 95 cm
Gravação: Silk na manta
PES-1507

Manta com alça para carregar
• Manta tecido polar 180 g/m².
• Com alça removível.
• Dimensões: 150 x 120 cm
Gravação: Silk na alça

PES-1508

Manta com cartão
• Manta tecido polar 250 g/m².
• Dimensões: Manta: 160 x 130cm
• Cartão 16x14cm
Gravação: Silk na manta e cartão
PES-1509

Manta reversível
• Manta reversível em tecido polar 190
g/m² acetinado com forro sherpa (225
g/m²) para um maior conforto
• Inclui na parte do forro um ziper
• Tamanho: 120x150cm

Gravação: 01 Cor

PES-3401

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-3409

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-1512

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-3408

Guarda-chuvas
Voltar
Início

Guarda-chuva Coração
• Guarda-chuva de nylon em formato
coração com acionamento manual,
contém cabo plástico, estrutura
metálica, 16 hastes de fibra e fita com
velcro para lacre.
• Dimensões: ø108 x 93cm
Gravação: Silk em 01 face
GUA-1575

Guarda-chuva arco-íris
• Guarda-chuva arco-íris em 190T
pongee com 16 varetas e pega em
madeira.
• Dimensões: ø102 x 87,5cm

Gravação: Silk em 01 face

GUA-1579

Guarda-chuva Automático
• 01 Guarda-chuva colorido em nylon,
abre e fecha automaticamente ao
acionar o botão do pegador.
• Possui 8 varetas pretas em aço,
pegador plástico com alça de nylon e
fita com velcro para lacre.
Acompanha capa de proteção.
• Dimensões: 57x ø94 cm
GUA-1573

• Fechado 28,5 cm
Gravação: Silk em 01 face

Guarda-chuva com Extensão 360º
• 01 Guarda-chuva de nylon com
extensão 360º de tecido para
ampliação da área de proteção.
• Com botão para acionamento
• Cabo emborrachado, estrutura
metálica, 8 hastes de fibra e fita com
velcro para lacre.

• Dimensões: ø82x127 cm
Gravação: Silk em 01 face

GUA-1574

Guarda-chuva
• Guarda-chuva em poliéster 190T com
haste em metal e pega em madeira e
abertura automática.
• Dimensões: ø104x88 mm
Gravação: Silk em 01 face

GUA-1577

Guarda-chuva transparente
• Guarda-chuva transparente em
POE com abertura automática.
• Dimensões: ø100x81cm
Gravação: Silk em 01 face

GUA-1581

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

GUA-1580

Guarda-chuva dobrável
• Guarda-chuva em poliéster dobrável
em 3 seções com lanterna na pega
(incluso 2 pilhas CR2032). Fornecido
em bolsa.
• Dimensões: ø94x31cm
• Bolsa: ø5 x 23cm

Gravação: Silk em 01 face
GUA-1582

Guarda-chuva Invertido
• Guarda-chuva em Pongee 190T com
capa dupla
• Cabo em metal e varetas em fibra de
vidro
• Abertura manual e fecho automático
• Dimensões: ø105 x 79cm
Gravação: Silk em 01 face

GUA-1572

Guarda-chuva à prova de vento
• Guarda-chuva em Pongee 190T à
prova de vento
• Varetas em fibra de vidro
• Pega revestida em couro sintético
• Abertura automática
• Dimensões: ø117 x 92cm
Gravação: Silk em 01 face
GUA-1571

Guarda-chuva à prova de vento
• Guarda-chuva em Pongee 190T à
prova de vento
• Varetas em fibra de vidro
• Pega revestida a borracha
• Abertura automática
• Dimensões: ø104 x 87cm
Gravação: Silk em 01 face
GUA-1569

Guarda-chuva dobrável
• Guarda-chuva dobrável em Pongee
190T
• Pega revestida em borracha
• Abertura automática
• Dimensões: 32x5cm - Aberto ø98cm
Gravação: Silk em 01 face

GUA-1570

Guarda-chuva dobrável
• Guarda-chuva em poliéster 190T
• Dobrável em 3 seções
• Dimensões: 24x4cm - Aberto:
ø96cm
GUA-1563

Gravação: Silk em 01 face

Guarda-chuva colorido
• Guarda-chuva em poliéster 190T
• Pega revestida a borracha
• Abertura automática
• Dimensões: ø104 x 83cm
Gravação: Silk em 01 face

GUA-1564

Guarda-chuva
• Guarda-chuva em poliéster 190T

• Pega em EVA
• Abertura automática
• Dimensões: ø104 x 82cm
Gravação: Silk em 01 face

GUA-1565

Guarda-chuva
• Guarda-chuva em poliéster 190T
• Haste e pega em alumínio
• Abertura automática
• Dimensões: ø105 x 89cm
Gravação: Silk em 01 face

GUA-1566

Guarda-chuva colorido
• Guarda-chuva em poliéster com
faixa refletora
• Pega revestida a borracha
• Abertura automática

• Dimensões: ø96 x 81cm
• Gravação: Silk em 01 face

GUA-1567

Guarda-chuva fibra de vidro
• Guarda-chuva em poliéster 190T
• Varetas e haste em fibra de vidro
• Pega em EVA
• Abertura automática
• Dimensões: ø104 x 83cm
Gravação: Silk em 01 face

GUA-1568

Guarda-chuva de golfe
• Guarda-chuva de golfe em poliéster
190T e pega em madeira. Abertura
manual.
Dimensões: ø1270 x 965 mm

GUA-1576

Guarda-chuva de golfe
• Guarda-chuva de golfe em pongee
190T com haste e varetas em fibra de
vidro e pega em PP. O guarda-chuva é
à prova de vento e tem abertura
automática. Fornecido em bolsa.
• Dimensões ø1170 x 880 mm
• Bolsa: 85 x 725 mm
GUA-1578

Guarda-chuva colorido
• Guarda-chuva colorido com tecido
de nylon e abertura automática,
basta acionar o botão inferior.
• Possui 8 varetas pretas de aço,
pegador e bico superior de
plástico.
• Dimensões: 105x85cm
Gravação: Silk em 01 face
GUA-1557

Guarda-chuva colorido
• Guarda-chuva colorido com
detalhes branco e tecido de nylon,
basta acionar o botão inferior para
abertura automática.
• Possui 8 varetas pretas de aço,
pegador e bico superior de
plástico.
• Dimensões: 105x85cm
Gravação: Silk em 01 face
GUA-1558

Guarda-chuva pega de madeira
• Guarda-chuva com cabo de madeira botão
e acionador para abertura automática.
• Armação reforçada de aço galvanizado,
tecido Pongee chinês, seda crua poliéster
e acompanha capa protetora.
• Dimensões:120 x 75cm
Gravação: Silk em 01 face

GUA-1559

Guarda-chuva cabo de madeira
• Guarda-chuva em Poliéster 190T.
• Haste e pega em madeira
• Dimensões: 104x88cm
Gravação: Silk em 01 face

GUA-1560

Guarda-chuva de 12 varetas
• Guarda-chuva de 12 varetas. Poliéster
190T. Pega revestida em borracha.
Abertura automática.

• Dimensões: 110x90cm
Gravação: Silk em 01 face
GUA-1553

Guarda-chuva dobrável resistente
• Guarda-chuva dobrável pongee 190T.
• Pega revestida a borracha.
• À prova de vento.
• Dobrável em 3 secções.
• Abertura e fecho automático.
• Fornecido em bolsa.

• Dimensões: 97x28cm /
Bolsa: 25x5cm
Gravação: Silk em 01 face
GUA-1554

Guarda-chuva Invertido
• Guarda-chuva invertido com cabo
plástico e haste de metal, botão
acionador para abertura automática,
tecido ponge chinês, seda crua
poliéster, oito varetas.
• Dimensões: Fechado: 80,5x5cm /
Aberto: 107cm
Gravação: Silk em 01 face
GUA-1555

Guarda-chuva Invertido
• Tecido de nylon impermeável preto com
forro interno.
• Forro interno para preservação das 8
varetas, evitando contato com a água e
assim prolongando seu tempo de uso
sem enferrujar.
• Ao impulsionar o fechamento invertido
fica mais rápido e prático.
• Dimensões:: 79,5 cm x 9,4 cm – Aberto
106

Gravação: Silk em 01 face
GUA-1556

Guarda-sol
• Guarda-sol em poliéster 170T.
• Fornecido em bolsa.
• Dimensões: ø140x160 cm | Bolsa: 100 x
12 cm

Gravação: Silk em 01 face
GUA-1561

Guarda-sol
• Guarda-sol em poliéster 210T.
• Com forro prateado e cabo direcionável.
• Fornecido em bolsa.

GUA-1562

• Dimensões: ø140x160cm | Bolsa: 101 x
11 cm
Gravação: Silk em 01 face

Guarda-sol
• Guarda-sol em 300D com interior
prateado e cabo direcionável. Fornecido
em bolsa.
• Dimensões:ø160x180cm
• Bolsa: 10,50 x 13,0cm
GUA-1583

Gravação: Silk em 01 face

Bolsas Térmicas
e Sacolas

Voltar
Início

Lancheira
• Lancheira com 02 compartimentos,
talheres e elástico para amarração
• Tamanho: 18,5x10x10cm

Gravação: 01 Cor
TER-3502

Lancheira
• Lancheira silicone e PP, com 01
compartimento, talheres e molheiro
• Tamanho: 18,5x16x7cm
Gravação: 01 Cor
TER-3503

Lancheira
• Lancheira silicone e PP, com 03
compartimentos
• Tamanho: 27x11,5x6,5cm
Gravação: 01 Cor
TER-3505

Bolsa Térmica 18l
• Contém bolso frontal com zíper, bolsos
laterais telados, alça de mão em nylon e
alça transversal regulável com apoio para
ombro

• Tamanho: 33x25x23cm
Gravação: 01 Cor
TER-3514

Bolsa Térmica 33l
• Contém bolso frontal, bolsos laterais
telados, alça de mão em nylon e alça
transversal regulável com apoio para
ombro

• Tamanho: 45x31x24cm
Gravação: 01 Cor

TER-3515

Mochila Térmica 15 Litros
• Compartimento principal com revestimento
térmico aluminizado
• Contém compartimento frontal, bolsos laterais
de nylon, alça de mão em nylon e alças para as
costas ajustáveis com revestimento espumado
• Tamanho: 38x29x15cm
TER-3517

Gravação: 01 Cor

Mochila Térmica 7 Litros
TER-3508

• Mochila térmica tecido poliéster
• Possui bolso frontal, alça de mão e ombro
• Tamanho: 50x23x15cm
Gravação: 01 Cor

Bolsa térmica 15 litros
• Bolsa Térmica preta em Polyester 600D,
300D e PEVA
• Possui alças de mão, alça de ombro, bolso
frontal com zíper, dois bolsos laterais com
zíper, elástico superior trançado
• Forro interno branco feito de PEVA, atóxico e
mais sustentável que o PVC
• Capacidade até 15 litros
• Dimensões: 28x23x21cm
Gravação: Silk

TER-1611

Bolsa térmica 14 litros
• Bolsa Térmica com capacidade 16 litros
• Possui tecido nylon e poliéster, bolso
frontal, alça de ombro regulável, parte
interna soldada para retenção de líquidos
• Tamanho: 33x32x16cm
Gravação: 01 Cor
TER-3509

Bolsa Térmica 25l

TER-3507

• Bolsa Térmica com capacidade 25 litros
• Possui tecido nylon mescla na cor cinza e
grafite, bolso frontal, alça de ombro
regulável, parte interna soldada = retém
liquido
• Tamanho: 39x26x26cm
Gravação: 01 Cor

Bolsa térmica 12 litros
• Bolsa térmica, capacidade 12 litros,
tecido nylon poliéster, bolso frontal, dois
bolsos laterais, alça de ombro ajustável,
alça de mão, parte interna soldada /
retém liquido, cor cinza.
• Dimensões: 21x26x21cm
Gravação: Silk na frente
TER-1605

Bolsa térmica flexível 15 litros
• Bolsa térmica 600D.
• Com zíper duplo, interior forrado com
PEVA e abridor de garrafas. Bolso
superior com zíper. Alças em webbing,
com reforço.
• Capacidade até 15 litros.
• Dimensões: 30x26cm
Gravação: Silk em cima
TER-1609

Bolsa térmica cadeira 25 litros
• Bolsa térmica e cadeira, capacidade 25
litros, tecido nylon, com bolso frontal, cor
cinza, alça costa regulável, parte interna
soldada, retém liquido.
• Dimensões produto montado:
42,5x29x35cm
Gravação: Silk na frente
TER-1606

Bolsa térmica 3 litros
• Bolsa térmica 600D.

• Capacidade até 3 litros.
• Dimensões: 20x14x12,5cm
Gravação: Silk na frente
TER-1601

Bolsa térmica dobrável 3 litros
• Bolsa térmica dobrável non-woven 80
g/m².
• Fecha com velcro.
• Capacidade até 3 litros.
• Dimensões: Dobrada: 17 x 9,5 x 4 cm/
Aberta: 17 x 26,5 x 11 cm
TER-1602

Gravação: Silk na frente

Sacola térmica 10 litros
• Sacola térmica Non-woven: 80 g/m².
• Com fechamento em velcro e bolso
frontal.
• Capacidade até 10 litros.
• Dimensões: 35x32x17cm
TER-1607

Gravação: Silk na frente

Bolsa térmica 8 litros
• Bolsa térmica. 600D.
• Com alça ajustável em webbing e bolso
frontal.
• Capacidade até 8 litros.

• Dimensões: 27x20x16cm
TER-1603

Gravação: Silk na frente

Bolsa térmica 4,5 litros
• Bolsa térmica. 600D.

• Alça ajustável em webbing.
• Capacidade até 4,5 litros
• Dimensões: 20x20x11cm
Gravação: Silk na frente

TER-1608

Bolsa térmica 12 litros
• Bolsa térmica 600D.
• Com alça ajustável em webbing e bolso
frontal.
• Capacidade até 12 litros.
• Dimensões: 34x29x19cm
TER-1604

Gravação: Silk na frente

Bolsa térmica 14 litros

TER-1612

• Bolsa Térmica preta em Polyester 600D,
300D e PEVA
• Possui com alças de mão, tampa com zíper
duplo cursor e bolso frontal com zíper
• Capacidade até 14 litros (12 latinhas de
350ml)
• Dimensões: 27x20x25cm
Gravação: Silk

Bolsa Térmica 4l
• Bolsa Térmica com capacidade 4 litros
• Possui bolso frontal, alça de mão e tecido
poliéster
• Tamanho: 25x22x14cm
Gravação: 01 Cor
TER-3506

Sacola Térmica 5 litros
• Sacola térmica em Nylon 600 com alças
• Capacidade até 5 litros
• Dimensões: 27x20,5x8cm
Gravação: Silk
TER-1610

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-3510

Gravação: 01 Cor

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

Sacola de Algodão Reciclado
• Sacola de algodão reciclado 150 g/m²
• Dimensões: 41x37cm
Gravação: Silk
TER-1618

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

Sacola de Algodão
• Sacola de algodão com alças costuradas
na parte interna
• Dimensões: 42x43x10cm
Gravação: Silk
TER-1614

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

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

• Dimensões: 41x37cm
Gravação: Silk
TER-1617

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-3511

Sacola de Algodão
• Sacola de algodão 140 g/m² com laterais
coloridas
• Dimensões: 41x37x10cm
Gravação: Silk
TER-1621

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-3512

Sacola de Juta e Algodão
• Sacola de Juta 240 g/m² com bolso
frontal em algodão
• Dimensões: 41x37x10cm

Gravação: Silk
TER-1622

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

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-1623

Sacola TNT
• Sacola TNT 100gr, alça inteira de 60cm
• Tamanho: 41x37cm
Gravação: 01 Cor
TER-3501

Sacola TNT
• Sacola de TNT 80 g/m² com bolso frontal
• Dimensões: 40x35x15cm
Gravação: Silk

TER-1615

Sacola Premium
• Bolsa em nylon 420 e detalhes em couro
sintético preto com alça de ombro
• Tamanho: 44,5x30x13cm
Gravação: 01 Cor
TER-3504

Sacola TNT Laminado
• Sacola de TNT Laminado 110 g/m² com
bolso frontal
• Dimensões: 38x33x20cm
Gravação: Silk
TER-1619

Sacola de Praia
• Sacola poliéster 600D com alça de corda
em algodão
• Dimensões: 51x44x14cm
Gravação: Silk
TER-1624

Esporte e
Lazer
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Pochete
• Pochete em 600D de alta densidade

• Alça ajustável em webbing
• Dimensões: 22 x 12cm
Gravação: 01 Cor
ESP-1669

Toalha de praia
• Toalha de praia em Microfibra 250 g/m²
• Fornecida com sacola em non-woven
(80 g/m²). 1500 x 750 mm | Sacolala: 330
x 415 x 100 mm
• Dimensões: 150 x 75cm - Sacola:
41,5x33cm
Gravação: 01 Cor

ESP-1671

Kit fitness
• Incluso elástico e corda de pular
• Fornecido com bolsa em 190T
• Dimensões: 21x27cm
Gravação: 01 Cor
ESP-1672

Sacochila
• Sacola tipo mochila tecido 210D

• Dimensões: 41x35cm
Gravação: Silk na frente
ESP-1651

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-2701

Sacochila de nylon
• Sacochila de Nylon 210gr resinado
em fio 100% polyester
• Tamanho: 40,5x35cm
• Gravação: 01 cor
ESP-2702

Sacochila
• Sacola tipo mochila tecido 210D.

• Com elementos refletivos.
• Dimensões: 40 x 35cm
Gravação: Silk na frente
ESP-1654

Sacochila com zíper
• Sacochila em tecido polyester com
bolso frontal com zíper
• Tamanho: 43x32cm
Gravação: 01 cor
ESP-2703

Sacola esportiva dobrável
• Sacola esportiva dobrável tecido
210D ripstop com bolso frontal.

• Dimensões: 41x24cm /
Dobrada: 16x16cm
Gravação: Silk na frente
ESP-1656

Sacochila Impermeável

ESP-2706

• Mochila saco impermeável em fibra de
poliéster
• Contém bolso diagonal na parte frontal
com entrada para fones de ouvido e alças
de nylon
• Tamanho: 42x35cm
Gravação: 01 cor

Sacochila Impermeável
• Mochila saco impermeável em fibra de
poliéster
• Contém bolso horizontal com zíper na
parte frontal e alças de nylon
• Tamanho: 43x33cm
Gravação: 01 cor

ESP-2707

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-2704

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-2705

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-2708

Mochila Esportiva
• Mochila esportiva em 420D com
elementos refletores
• Compartimento principal forrado, bolso
frontal com zíper e alças almofadadas.
• Reservatório de água: até 2 L (entregue
separadamente)
• Dimensões: 41 x 26,5 x 5,5cm
Gravação: Silk
ESP-1670

Mochila Dobrável
• Mochila dobrável 210D ripstop.
• Com bolso frontal.
• Dimensões: 41,5 x 29,5 x 11 cm /
Dobrada: 16 x 13cm

ESP-1658

Punho elástico
• Punho elástico poliéster com área para
gravação.
• Dimensões: 7,8 x 7,5 cm
Gravação: Silk na frente
ESP-1660

Punho elástico
• Punho elástico poliéster com bolso.

• Dimensões: 10x10 cm
Gravação: Silk na frente
ESP-1661

Bolsa de cintura
• Bolsa de cintura tecido 210D ripstop.

• Com saída para fone de ouvido.
• Dimensões: 25 x 8 cm
Gravação: Silk na frente
ESP-1662

Braçadeira para celular
• Braçadeira para celular Soft shell de alta
densidade.
• Com elementos refletivos e fecho
ajustável.

• Para smartphone 5.5''.
• Dimensões: 44x17,5cm
Gravação: Silk na lateral
ESP-1665

Braçadeira para celular
• Braçadeira para celular Soft shell.
• Com banda refletiva e fecho ajustável.

• Para smartphone 5.1''.
• Dimensões: 45x16,5cm
Gravação: Silk na lateral
ESP-1664

Toalha para esporte pequena
• Toalha para esporte microfibra 210 g/m².
• Fornecida com bolsa em 190T.
• Dimensões: 30 x 30cm /
Bolsa 14x11cm

Gravação: Silk na bolsa
ESP-1666

Toalha para esporte média
• Toalha para esporte microfibra 210 g/m².
• Fornecida com bolsa em 190T.
• Dimensões: 80 x 40cm /
Bolsa 20,5x13,5cm
Gravação: Silk na bolsa
ESP-1667

Toalha para esporte com garrafa

ESP-1668

• Toalha para esporte poliamida e poliéster.
• Toalha refrescante, quando molhada
permanece fria durante horas. Se aquecer,
basta balançar reativando sua frescura.
Reutilizável e lavável à máquina.
• Garrafa 440ml com mosquetão.
• Dimensões: 80 x 30cm /
Garrafa: 12,5x6,5cm
Gravação: Silk na bolsa
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Caneca Térmica Inox 250ml
• Caneca parede dupla em Inox
• Pegador de plástico, tampa plástica para
vedação e base com EVA antiderrapante
• Capacidade: 250ml
• Tamanho: 9,7x11cm
Gravação: Laser
CNE-2509

Caneca Térmica Inox 275ml
• Caneca parede dupla em Inox
• Pegador de plástico, tampa com
compartimento que ao deslizar, pode
ser aberto para beber e base com EVA
antiderrapante
• Capacidade: 275ml
• Tamanho: 13,4x11,2cm
Gravação: Laser

CNE-2510

Caneca Térmica Inox 400ml

CNE-2511

• Caneca parede dupla em Inox
• Pegador de plástico, tampa com
compartimento que ao deslizar, pode ser
aberto para beber e base com EVA
antiderrapante
• Capacidade: 400ml
• Tamanho: 12,4x12,5cm
Gravação: Laser

Caneca de plástico com inox 400ml
• Caneca plástico com inox na parte
interior

• Capacidade: 400ml
• Tamanho: 12,5xø9,0cm
Gravação: 01 Cor
CNE-2501

Caneca em aço inox 350ml
• Caneca em aço inox de 350ml com tampa
plástica
• Tampa com anel de silicone antivazamento
• Bico com trava de vedação
• Capacidade: 350ml
• Tamanho: 16,3xø7cm
Gravação: Laser
CNE-2502

Caneca de plástico com inox 300ml
• Caneca plástico com inox na parte
interior
• Capacidade: 300ml
• Tamanho: 11xø9,0cm
Gravação: 01 Cor
CNE-2503

Caneca Térmica Inox 350ml

CNE-2512

• Caneca parede dupla em Inox
• Pegador de inox, contém tampa
transparente com compartimento para
beber
• Capacidade: 350ml
• Tamanho: 8,7x12,5cm
Gravação: Laser

Caneca Térmica Inox 500ml com
Display LED
• Caneca Térmica em inox com display
LED com termômetro digital na tampa
para indicar a temperatura do líquido.
• Capacidade: 500ml
• Tamanho: 12,8x13,5cm
Gravação: Laser
CNE-2513

Caneca Térmica Inox 500ml com
Display LED

CNE-2515

• Caneca Térmica em inox com infusor e
display LED com termômetro digital na
tampa para indicar a temperatura do
líquido.
• Capacidade: 500ml
• Tamanho: 16,7x12,6cm
Gravação: Laser

Caneca Inox 180ml
• Caneca de inox 180ml com cabo e tampa
em plástico resistente.

• Altura: 7,3 cm - Largura: 7 cm
Gravação: Laser na caneca
CNE-1701

Caneca Inox 400ml
• Caneca inox de 400ml revestida internamente
com PVC, pegador e detalhes em plástico
resistente.
• Tampa rosqueável, possui compartimento que
pode ser aberto para beber.
• Altura: 17,2 cm - Largura: 12 cm
Gravação: Laser na caneca
CNE-1702

Caneca inox de 450ml
• Caneca inox de 450ml, pegador de
plástico e parte interna em inox.
• Tampa rosqueável, possui
compartimento que pode ser aberto para
beber.
• Altura: 18 cm - Largura: 13,1 cm
Gravação: Laser na caneca
CNE-1703

Caneca em aço inox 230ml
• Caneca em aço inox com alça tipo
mosquetão
• Capacidade 230ml
• Incluso caixa branca
• Dimensões: ø7 x 8,2cm
CNE-1714

• Gravação: Laser

Caneca em aço inox 350ml
• Caneca em aço inox com parede dupla
para conservar temperatura
• Alça de mão plástica tipo mosquetão,
tampa com vedação e base de apoio
em EVA
• Capacidade 350ml
• Dimensões: ø8 x 12,3cm
• Gravação: Laser

CNE-1713

Caneca metal esmaltada 235ml
•
•
•
•
CNE-1715

Caneca alumínio esmaltada premium
Capacidade 235ml
Dimensões: ø8,1 x 9,2cm
Gravação: 01 Cor

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

CNE-2516

Caneca Fibra de Arroz 400ml
• Caneca Fibra de Arroz
• Capacidade: 400ml
• Tamanho: 9,4x11,4cm
Gravação: 01 Cor
CNE-2508

Caneca Cerâmica 300ml
• Caneca cerâmica de 300ml branca.

• Altura: 9,2 - Largura: 12 cm
Gravação: Sublimação na caneca
CNE-1704

Caneca cerâmica colorida 325ml
• Caneca cerâmica com interior e alça
coloridos
• Capacidade 325ml
• Dimensões: ø8 x 9,7cm
Gravação: Sublimação na caneca
CNE-1716

Caneca Mágica Preta Fosca para
Sublimação 325ml

CNE-2517

• A película termo cromática é ativada pelo
calor, que mantém o produto branco, quando
adicionado algum líquido quente, retorna a
cor habitual quando o líquido esfria.
• Capacidade: 325ml
• Dimensões: 9x10cm
Gravação: Sublimação na caneca

Caneca Branca 270ml em caixa
• 01 Caneca em Cerâmica Branca 270ml
• Caixa Kraft Preta
Gravação: caixa e caneca

CNE-1718

Kit Canecas – 2 Peças
• 02 Canecas em Cerâmica Branca 230ml
• Caixa Kraft Preta
Gravação: caixa e caneca
CNE-1719

Kit Canecas – 2 Peças
• 02 Canecas em Cerâmica Branca 270ml
• Caixa Kraft Preta
Gravação: caixa e caneca

CNE-1720

Caneca Cerâmica 230ml com caixa
• Caneca em Cerâmica Branca.
• Capacidade 230 ml
• Fornecida em caixa individual
• Dimensões caixa: 14x14x9,5 cm
Gravação: 01 cor na caneca e silk na caixa
CNE-1706

Caneca de Vidro:
• 01 Caneca de Vidro 300ml
• Caixa Kraft Preta
Gravação: caixa e Laser na caneca

CNE-1721

Conjunto para café em inox - 2 pçs
• 01 Garrafa em aço inox/polipropileno
de 600ml
• 01 Caneca em aço inox/polipropileno
de 410ml com tampa
• Caixa Kraft Preta
Gravação: caixa e laser nos itens
CNE-1717

Ecológicos
Conheça nosso
catálogo ecológico
Temos diversas opções de kits e brindes
ecológicos a sua disposição, venha conferir:
Catálogo Ecológico
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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:
(11) 2373-0118
E-mail:
presentes@amelio.com.br
Site:

www.amelio.com.br
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