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Caderno 597

É um caderno A5 idealizado e desenhado para ser um objeto 
funcional e prático com um toque de elegância citadina. Possui 
dois blocos de escrita diferentes, em cada um dos lados, que 
podem ser utilizados e fechados, separadamente. Possui sistema 
de fecho com ímã na faixa que envolve o bloco. A faixa, tem uma 
cor diferente em cada um dos lados, permitindo a sua 
identificação, conferindo uma certa irreverência ao produto. O 
material exterior é em polipele de elevada qualidade e 1680D, 
texturado e plano. Possui 128 folhas que se dividem 
proporcionalmente em folhas não pautadas e folhas pautadas, 
identificáveis pela faixa exterior. O DYNAMIC torna-se único pelo 
seu design mas também pela sua funcionalidade, em que a 
dualidade o torna num objeto perfeito para todos os momentos do 
dia-a-dia. Fornecido em caixa presente. 150 x 210 mm | Caixa: 197 
x 250 x 28 mm
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ESCRITÓRIO

 Caderneta Geometric 596

O GEOMETRIC é um caderno A5 com capa dura em c. sintético e 
com 128 folhas pautadas. O design de sua capa foi inspirado em 
figuras geométricas baseadas em padrões de ilusão ótica. A banda 
elástica, que permite fechar o caderno, o marcador de livros e o 
suporte de esferográfica (não inclusa) reforçam a utilidade deste 
caderno. Mais do que um caderno, é um suporte para comunicação 
de emoções. Algo muito pessoal e único. Fornecida em caixa 
presente. 140 x 210 mm | Caixa: 177 x 250 x 24 mm

Caderneta Tiles 737

O TILES é um caderno A5 com capa dura em c.sintético com 128 
folhas pautadas no seu interior. Todo este bloco foi idealizado com 
base em elementos culturais, neste caso concreto os azulejos 
portugueses. A banda elástica que permite fechar o caderno, o 
marcador de livros e o suporte de esferográfica (não inclusa), 
reforçam a utilidade deste caderno. Mais do que um caderno, é um 
suporte para comunicação de emoções. Algo muito pessoal e 
único. Fornecida em caixa presente. 140 x 210 mm | Caixa: 177 x 
250 x 24 mm

Caderneta Tiles 737

 Caderneta Geometric 596



 Caderno Empire 598

O EMPIRE é um caderno A5 de design moderno, minimalista e com 
toque business. A capa dura em couro protege o seu interior que, 
de forma inteligente, se divide em três partes distintas com um 
separador que permite identificar cada uma das partes. As suas 
120 folhas dividem-se proporcionalmente por folhas não 
pautadas, pautadas e pontilhadas. O seu design minimalista é 
complementado pelo detalhe metálico no fecho, característico 
desta linha de produtos e que reforça a sua elegância. Produto 
fornecido com suporte de esferográfica (não inclusa) e em caixa 
presente. 150 x 210 mm | Caixa: 197 x 250 x 28 mm

ESCRITÓRIO



Caderneta tipo Moleskine Plus

Caderneta totalmente personalizada, com capa dura em 4 cores e 
miolo com 80 folhas. Com folha de rosto, elástico colorido para 
fechamento e fita marcadora de página.
Obs.: Não acompanha caneta.
Medidas: 14 x 21 cm





Caderneta 268

Caderneta tipo italiana personalizada de capa dura, feita em palha 
e algodão canvas. Moleskine personalizado com 96 folhas 
pautadas. Possi suporte caneta. Não acompanha caneta*.
Medidas: 150 x 210 mm

Caderno 276

Caderno A5 personalizado, com capa dura produzida em rPET. 
Contém fita separadora, 192 folhas pautadas em papel cor marfim 
proveniente de gestão florestal sustentável, elástico e bolso em 
papel na parte traseira da capa.
Medidas: 140 x 210 mm

ESCRITÓRIO



Caderno 275

Caderno A5 personalizado, com capa dura produzida em palha 
natural. Contém 192 folhas pautadas em papel cor marfim 
proveniente de gestão florestal sustentável. Peronalizalização em 
placa de metal e fornecido em caixa presente em papel kraft. 
Medidas: 150 x 210 mm | Placa: 30 x 15 mm

ESCRITÓRIO



Caderno 380 Caderno 719

Kit escritório personalizado, contendo: 1 caneta de Bambu com 
detalhes em plástico e 1 caderno de anotações com capa de 
bambu sustentável, elástico e suporte para canetas. Possui miolo 
com 60 folhas pautadas na cor bege.
Dimensões do caderno: 14 x 9cm.

Caderno. Cortiça. Com porta esferográfica e 80 folhas não 
pautadas cor marfim
Dimensões do caderno: 140 x 210 mm

ESCRITÓRIO



Bloco Bambu 485 Caderno 390

Kit escritório personalizado, contendo: 1 caneta de Bambu com 
detalhes em plástico e 1 caderno de anotações com capa de 
bambu sustentável, elástico e suporte para canetas. Possui miolo 
com 70 folhas pautadas na cor bege.
Dimensões do caderno: 18x13,5cm.

Kit escritório personalizado, contendo 1 caneta de bambu com 
detalhes em metal e 1 caderno de anotações com capa de bambu, 
elástico e suporte para canetas. Possui miolo com 70 folhas 
pautadas na cor bege. 
Dimensões do caderno: 18x13,5cm.

ESCRITÓRIO





Caderneta 593  Caderneta Tipo Moleskine Cortiça 731

Caderneta personalizada de capa dura, feita em cortiça e PU. 
Possui 96 folhas pautadas na cor marfim. Caderno tipo moleskine 
com suporte para caneta (não inclusa) e banda elástica. Fornecido 
em embalagem de non-woven.
Medidas: 140 x 210 mm

Caderneta tipo italiana em cortiça personalizado, com 80 folhas 
não pautadas na cor marfim. Caderneta tipo moleskine 
personalizado com elástico e porta canetas. Fornecido em 
embalagem de TNT.
Medidas: 97 x 145 mm
Embalagem: 133 x 170 mm.

ESCRITÓRIO



Caderno 789

Caderno capa dura. C. sintético. Com porta esferográfica e 140 
folhas não pautadas cor marfim. Fornecido em embalagem de 
non-woven. Esferográfica não inclusa.
Medidas: 145x210mm

Caderno 390

Kit escritório personalizado, contendo 1 caneta de bambu com 
detalhes em metal e 1 caderno de anotações com capa de bambu, 
elástico e suporte para canetas. Possui miolo com 70 folhas 
pautadas na cor bege. 
Dimensões do caderno: 18x13,5cm.

ESCRITÓRIO



Caderneta 713 Caderneta 591

Caderneta personalizada feita em couro sintético, com 96 folhas 
não pautadas. Caderno tipo moleskine personalizado com 
elásticos coloridos para guardar suas canetas. Fornecido em 
embalagem de TNT. Obs.: Não acompanha caneta.
Medidas: 140 x 210 mm | Embalagem: 175 x 240 mm

Caderneta tipo italiana personalizada de capa dura, feito em tecido 
em poliéster. Caderno personalizado tipo moleskine com 80 folhas 
pautadas na cor marfim, possui elástico marcador de página.
Medidas: 137 x 210 mm

ESCRITÓRIO



Bloco de Anotações 028 Bloco de Anotações 029

Kit escritório personalizado, contendo: 1 bloco de anotações, 
medindo 14 x 9 cm, com capa em PP misto com wire-o e suporte 
para caneta e 1 Caneta plástica retrátil.
Dimensão do bloco de notas: 14 x 9cm.

Kit escritório personalizado, contendo: 1 caneta produzida em 
material plástico, cor café e 1 bloco de anotações. Capa produzida 
contendo 30% da composição em grãos de café e 70% de PP misto. 
Possui suporte para canetas e miolo com 70 folhas em cor bege. 
Dimensão do bloco de notas: 14 x 9cm.

ESCRITÓRIO



Caderneta 280 Caderno Planner 330

Caderneta personalizada de capa dura, feito em material sintético 
e miolo com 80 folhas pautadas na cor bege. Caderno 
personalizado com suporte para caneta e fechamento magnético.
OBS: Não acompanha caneta.

Caderno Planner personalizado capa dura com 96 folhas. 
Caderneta personalizada com 192 páginas, sendo as 8 primeiras 
páginas com dados pessoais, calendário. Planner personalizado 
contendo páginas para planejamento anual e trimestral.
Medidas: 24 x 18 x 1,5cm

ESCRITÓRIO



Caderno 007 Caderno 110 

Caderno de anotações personalizado, com capa de bambu 
sustentável e PU com elástico. Possui miolo com 70 folhas.
Dimensões: 20,5x13,1cm

Cadernos de anotações com porta objetos na capa. Capa com 
material Sintético. 80 Folhas pautadas.
Medidas do produto: 21 x 15,5 x 5

ESCRITÓRIO



 Kit Escritório 360 Caderno 370

Kit escritório personalizado, contendo: 1 caneta plástica retrátil e 
1 caderno de anotações medindo 21x14cm, com capa em PP misto 
e suporte para canetas. Possui miolo com 70 folhas pautadas. 
Ambos produzidos em material antibacteriano.

Kit escritório personalizado, contendo: 1 caneta em material 
plástico, cor café e 1 caderno com capa produzida com 30% de 
grãos de café e 70% de PP misto. Possui suporte para canetas e 
miolo com 70 folhas pautadas em cor bege;
Dimensões do caderno: 21,0x14,5cm.

ESCRITÓRIO



Caderno 340 Caderno 350

Caderno de anotações personalizado, possuindo elástico para 
manter fechado, com capa dura em tecido poliéster. O miolo 
possui 80 folhas pautadas na cor bege.
Medidas: 21,4x14,5x1,5cm

Caderno de anotações personalizado, produzido em material 
sintético, com capa dura. Miolo de 80 folhas pautadas destacáveis, 
na cor bege, contendo porta caneta e bolsos para cartões. 
Medidas: 22,3x18,0x2,1cm

ESCRITÓRIO



Caderno 400 Caderneta 002

Caderno de anotações produzido em couro reciclado. Possui porta 
canetas e miolo com 80 folhas pautadas na cor branca. 
Dimensões: 21,0×14,5×1,4cm. 
Obs.: Não acompanha a caneta.

Caderneta personalizada com capa emborrachada e suporte para 
caneta. Caderno personalizado com aproximadamente 96 folhas 
amarelas sem pauta. Possui porta caneta de nylon, marcador de 
página em cetim e elástico com plaquinha emborrachada. (Não 
acompanha caneta)
Medidas (A x L x P): 21,4 x 14,7 x 2,3 cm

ESCRITÓRIOESCRITÓRIO



Pasta Executiva 600 Pasta 700

Pasta executiva com capa almofadada produzida em tecido 
poliéster, contendo: Bloco de anotações com 20 folhas; Porta 
Canetas; Porta Cartões; Porta Documentos.
Dimensões: 31,5x24,0x1,5cm.

Pasta executiva com bloco de anotações com suporte para celular, 
caneta, porta cartões. Capa com material Sintético, 64 Folhas
Medidas do produto: 21 x 15,5 x 5

ESCRITÓRIO



Pasta Convenção 108 Mouse Pad 350

Pasta convenção de couro sintético, possui calculadora solar 
plástica de 8 dígitos, suporte para cartão, suporte com visor para 
cartão de identificação, suporte para arquivar documentos, 
suporte para caneta e bloco com 20 folhas pautadas.

Mouse pad personalizado, feito em material sintético grafite e 
bambu. Com porta canetas, porta cartões e apoio para celular. 
Medidas: 25,5x25,0x1,6cm.

ESCRITÓRIO



Caderno 81 Bloco Bambú 775

Caderno reciclado personalizado, com 120 folhas pautadas 
destacáveis. Acompanha caneta reciclada.
Medidas: 13,7 x 19,8 cm

Bloco de anotações ecológico com caneta. Capa de bambu. Possui 
70 folhas aproximadamente brancas pautadas com logo reciclado 
na lateral inferior. Acompanha Caneta reciclada.
Medidas aproximadas (CxD): 15,5 cm x 8,1 cm

ESCRITÓRIO



Caderneta 003 Caderneta 504

Caderneta personalizada com capa de couro sintético texturizado, 
com aproximadamente 96 folhas amarelas sem pauta. Caderno 
personalizado com fechamento imantado e marcador de página 
em cetim.
Medidas (A x L x P): 21,3 x 15,1 x 2,3 cm

Caderneta personalizada de capa dura feita em material 
emborrachado, com 96 folhas pautadas na cor amarelo. Caderno 
tipo moleskine personalizado com fecho metálico magnetizado e 
marca página de cetim.
Medidas: 21 x 13,8 cm

ESCRITÓRIO



Bloco de Anotações 030 Bloco Ecológico 552

Bloco de anotações personalizado, possuindo 200 folhas brancas e 
5 blocos autocolantes coloridos. Dimensões: 8,1x8,3x2,6cm.

Bloco de anotações ecológico com porta recado autoadesivo e 
caneta reciclável. Medida (CxL) 15,5 cm x 8,8 cm.

ESCRITÓRIO



Bloco de Anotações 025 

Bloco de anotações com capa dura, sticky notes e miolo sem pauta 
na cor amarela. Nas compras a partir de 100 peças, seguirá como 
cortesia lapiseiras de sua escolha para compor os kits. Dimensão 
Produto: 10,5 x 8,0 x 1,2cm

Bloco de Anotações 026 

Bloco de anotações com capa dura, sticky notes e miolo sem pauta 
na cor amarela. Nas compras a partir de 100 peças, seguirá como 
cortesia lapiseiras de sua escolha para compor os kits.Dimensão 
Produto: 8,0 x 5,3 x 1,2cm

ESCRITÓRIO



Bloco Ecológico Cubo 854 Bloco de Anotações 031

Bloco de anotações, porta canetas, porta lembrete adesivo, folhas 
para anotações em cubo articulado em papel kraft.

Bloco de anotações personalizado, em formato de cubo e 
produzido em papelão reciclado, sustentável e ideal para uso em 
escritório. Contém na caixa: 
5 blocos autocolantes coloridos com 100 folhas Dimensões: 7,5 x 
7,5cm;
1 Bloco autocolante amarelo com 50 folhas;
5 Sticky notes coloridos com 20 folhas;
1 Porta canetas.

ESCRITÓRIO



Bloco de Anotações 032  Caderno 006

Bloco de anotações produzido em papelão reciclado, sustentável, 
ideal para escritório. Possui espaço para foto. Contém:
5 Sticky notes coloridos com 25 folhas;
Bloco autocolante amarelo com 25 folhas;
Porta canetas;
Porta Retrato.
Dimensões: 13,5×9,5x4,0cm.

Caderno de anotações personalizado, possuindo capa em papel 
kraft com elástico. Contém: Régua destacável de 20cm; Miolo de 
70 folhas bege; 5 Sticky notes coloridos de 25 folhas; 1 Bloco de 
anotações  com 25 folhas;
Dimensões:
Caderno: 21cm x 14cm.
Bloco de notas: 7,5cm x 7,5cm.

ESCRITÓRIO



Kit Escrita 453 Kit Escrita 024

Kit escritório personalizado, contendo 1 bloco de anotações com 
folhas soltas; 1 caneta produzida em material ecológico e 1 estojo 
com porta caneta, bloco de anotações e porta clips.

Kit escritório personalizado, contendo: 1 Bloco de anotações 
medindo 14,8x10,5 cm, com capa em PP misto, 1 caneta plástica 
retrátil e 1 copo plástico com tampa, com capacidade de 350ml. 
Todos produzidos em material antibacteriano.

ESCRITÓRIO



Kit Escrita 025 Cj40035

Kit escrita personalizado, contendo 1 caneta plástica, 1 lapiseira 
plástica, 1 régua plástica e 1 borracha, produzido em material 
antibacteriano.

Kit de escrita personalizado, contendo 1 bloco de anotações com 
40 folhas pautadas na cor bege, 5 sticky notes coloridos com 25 
folhas cada, 1 bloco de anotações adesivo medindo 7,5cm x 7,5cm 
amarelo com 25 folhas, 1 porta cartão, 1 régua de 15cm de bambu, 
1 apontador para lápis de bambu, 1 borracha, 1 caneta de papelão 
com detalhes em plástico e 2 lápis de bambu.

ESCRITÓRIO



ESCRITÓRIO

Lápis com Borracha 827

Lápis resinado colorido com borracha e grafite preto, guarnição 
prateada. Dimensão Produto: 18,9 x 0,7cm



TECNOLÓGICOS



Caixa de Som Com Relógio 065

Caixa de som personalizada com relógio despertador e suporte 
para celular. Possui bluetooth, rádio FM, entrada para cartão micro 
SD e entrada auxiliar P2. Área frontal com display de LED e 
compartimento com suporte para celular. 
Acompanha cabo USB.

aixinha de Som bluetooth com carregador por indução. Produzido 
em material plástico, a caixinha possui antiderrapantes 
emborrachados na parte inferior, ao ser inclinado o produto 
também pode ser utilizado como suporte para o celular. É 
Fundamental que o celular possua a tecnologia QI  sendo. 
Acompanha cabo USB Tipo-C.

TECNOLÓGICOS

Caixinha de Som Com Carregador Por 
Indução



Caixa de Som 256

Caixa de som personalizada bluetooth feita em bambu. Caixa com 
transmissão por bluetooth, ligação stereo 3,5 mm e leitor de 
cartões TF. Autonomia de até 3h e capacidade de 300mAh. Possui 
microfone, função para atender chamadas, controle de volume, 
conexão à playlist do dispositivo móvel e rádio FM. Incluso cabo 
USB/micro USB para carregar. Fornecida em caixa presente kraft.
Medidas: 60 x 52 mm

Caixa de som personalizada com bluetooth e função de carregador 
por indução. Produzida em material plástico, possui 
antiderrapantes emborrachados na parte inferior e na área de 
indução. Possui entrada para cartão micro SD e USB. Acompanha 
cabo USB.
Obs: é necessário que o celular possua a tecnologia QI para 
utilizar o método de carregamento por indução.

TECNOLÓGICOS

Caixa de Som com Carregador 
Indução 366



Caixa de Som com Luminária 067 Caixa de Som Com Relógio 064

Caixa de som personalizada com luminária, produzida em material 
plástico resistente, na cor branca fosca. Possui bluetooch, rádio 
FM, entrada auxiliar e para cartão micro SD. Saída de áudio na 
parte superior e sensor touch para troca de luzes. A base possui 
EVA antideslizante e alça de alumínio para transporte. Acompanha 
cabo USB e cabo auxiliar P2.
Dimensões: 12,2 x 9,4 x 29,7 (A.L.C)

Caixa de som personalizada com relógio despertador. Possui 
bateria de longa duração, display de LED na área frontal e anel de 
LED na área superior. Possui bluetooh, rádio FM, entrada para 
cartão micro SD e entrada auxiliar P2. 
Acompanha cabo USB.

TECNOLÓGICOS



Fone de Ouvido Bluetooth 363

Fone de ouvido personalizado, com bluetooth rádio FM, entrada 
auxiliar e para cartão micro SD. Possui revestimento de couro 
sintético com espuma interna, garantindo um ótimo isolamento do 
som externo, luzes LED RGB, hastes articuláveis com altura 
regulável, permitindo que o fone seja guardado de maneira 
compacta. Possui revestimento de tecido na parte superior da 
hastes, microfone para atendimento de chamadas, botões 
Play/Pause, M (modo), + e – no corpo do fone. Acompanha cabo 
USB tipo-C. Medidas: 17,8 cm (A) x 16,5 cm (L)

TECNOLÓGICOS

Caixa de Som 362

Caixa de som personalizada, produzida em material plástico 
resistente à água e saída de áudio em tecido. Possui bluetooth, 
rádio FM, entrada para cartão micro SD, entrada auxiliar e USB. 
Com bateria de longa duração, autonomia de aproximadamente 35 
horas contínuas de reprodução. É possível emparelhar 2 caixinhas 
do mesmo modelo e executar o som sincronizado em ambas. 
Acompanha cabo USB e cabo auxiliar P2



Air Fone 199

Air Fone personalizado bluetooth, feito em plástico com case 
carregador. Fone personalizado com alcance de 10 à 15 metros e 
tempo de funcionamento aproximadamente 40 minutos. Possui 
botão para pausar músicas, atender e rejeitar ligações. Fones com 
microfone embutido. Seu case serve como carregador, basta 
conectar os fones no estojo e pressionar o botão power para o 
carregamento. Acompanha cabo USB.
Medidas: Case 6,7 cm x 5,5 cm – Fone 4,7 cm x 1,9 cm

TECNOLÓGICOS

Limpeza Facial 562

Limpador facial personalizado feito de silicone resistente a água. 
Massageador facial com escova que possui cerdas macias que 
limpam e massageiam a face. Brinde personalizado recarregável 
que possui 6 modos de intensidade. A limpeza da face através do 
uso do produto, limpa profundamente os poros melhorando vários 
aspectos da pele, aumentando o fluxo sanguíneo, prevenindo 
contra rugas e outras impurezas na pele. Bateria recarregável de 
3.7V e 0.25W. Acompanha cabo USB.
Medidas (A x L x P): 7,9 x 7,4 x 2,9 cm



Base de Indução 063 Caixa de Som 017

Base de carregamento 3 em 1 personalizado, com funcionamento 
via indução. Capaz de carregar simultaneamente celular, Iwatch e 
fones de ouvido através da tecnologia de indução QI. A base 
contém frestas para auxilio da circulação de ar, acelerando o 
resfriamento e proporcionando uma dissipação de calor ideal ao 
produto. Acompanha cabo USB tipo C.

Caixa de som personalizado multimídia com luzes, suporte para 
celular e porta caneta. Material plástico resistente na cor branca 
fosca, parte superior com falante vazado na área interna, borracha 
inferior antideslizante e alça de alumínio.  11 modos de luzes, 
atende chamada, Bluetooth, Rádio e Auxiliar/pode ser conectada 
ao computador. Entrada para cartão MicroSD; Entrada DC 5V; 
Entrada Auxiliar/P2, Entrada USB; Luz led indicando 
funcionamento. Bateria 1200mAh, duração aproximada 3 à 4 
horas; Acompanha cabo USB.

TECNOLÓGICOS



Caixa de Som 019 Caixa de Som 06

Caixa de som personalizada multimídia com relógio despertador e 
suporte para celular. Caixa de som produzida em plástico e 
borracha antiderrapante na parte de baixo. Possui a área frontal 
espelhada com display de LED, além de um compartimento com 
suporte para celular. A caixa de som Bluetooth 5.0, com alcance de 
10 metros. Relógio despertador personalizado com exibição de 
temperatura em graus Cº, entrada auxiliar P2 e entrada para 
cartão microSD de até 16GB. Bateria de lítio de 3.7V. Acompanha 
cabo USB.
Medidas (A x L x C): 6,8 x 4,6 x 13,8 cm

Caixa de som personalizada bluetooth em ABS emborrachado, 
resistente a água. Com microfone, função de atender chamadas e 
com duração de bateria de até 6 horas. Incluso cabo USB para 
carregar. Ventosa que permite fixação em qualquer superfície 
plana como paredes, janelas, vidros, etc.
Medidas: 4,9 x 8,5 x 8,5 cm

TECNOLÓGICOS



Dock Station 3 em 1 Fone Bluetooth 364

Estação de carregamento 3 em 1 para celular, iwatch e fones com 
entrada Lightning. Com sistema de carga por indução rápida, a 
estação permite o carregamento sem fio de celulares e iwatchs 
habilitados com estas tecnologias, além destes suportes, a 
estação conta ainda com um carregador para fones através do 
conector Lightning.

Fone de ouvido personalizado, com bluetooth, microfone para 
atendimento de chamadas telefônicas e botões liga/desliga, 
botões + e – na haste.
Acompanha cabo USB. 
Medidas aproximadas para personalização (CxL):  1 cm x 5 cm.

TECNOLÓGICOS



Fone Bluetooth Case Carregador Fone de Ouvido 596

Fone de ouvido bluetooth, com case carregador personalizado de 
fechamento magnético. Com capinha de proteção emborrachada 
para o case, suporte mosquetão e cabo USB Lightning.

Fone de ouvido personalizado, com bluetooh e comandos por 
touch. Possui microfone e case carregador de fechamento 
magnético. Acabamento brilhante. Acompanha USB Lightning.

TECNOLÓGICOS



Mini Caixa De Som 10 Power Bank Indução 050

Mini caixa de som MP3, com bluetooth e rádio FM. Conexão: 
bluetooth, Micro SD e P2 Auxiliar. Entrada mini USB para carregar 
a bateria. Incluso cabo auxiliar P2 e cabo USB. Potência: 3 Watts. 
Resposta de frequencia: 280Hz - 16kHz

Carregador portátil de indução personalizado com 8000mAh e 
indicadores led de bateria e indução. O carregador contém um 
detalhe circular emborrachado na área de indução, proporcionado 
mais segurança ao dispositivo conectado, evitando deslizamentos 
durante este modo de carga – o lado oposto da indução possui um 
ícone indutivo, porém é uma mera ilustração, esta área não gera 
carga. O carregador possui uma porta de saída USB com carga 
rápida e duas portas de entradas, Tipo-C e V8. Acompanha cabo 
USB e adaptador Tipo-C.

TECNOLÓGICOS



Power Bank Multiconexões Power Bank Ventosa

Carregador portátil de 10.000mAh multiconexões personalizado, 
com display digital indicador de bateria, contém duas lanternas de 
led e quatro cabos de saída acoplados, sendo: saída Lightning, 
saída Tipo-C, saída V8 e saída USB. O carregador possui uma porta 
USB dupla (entrada e saída) com carga rápida e outras duas portas 
de entrada: V8 e Tipo-C. Acompanha cabo USB.

Carregador portátil de indução personalizado com 10.000mAh e 
indicador led de bateria, contém dois conjuntos de ventosas nas 
extremidades da área de indução, ideal para fixação do celular 
durante este modo de carga. O carregador possui duas portas de 
saídas USB, possibilitando o carregamento de dois dispositivos ao 
mesmo tempo. O carregador possui duas portas de entradas, Tipo-
C e V8. Acompanha cabo USB e adaptador Tipo-C.

TECNOLÓGICOS



Relógio 068 Relógio Com Carregador Por Indução

Relógio digital personalizado, com alarme e display LCD com 
exibição das horas, dia da semana, data, alarme, cronômetro, 
timer, temperatura, clima e umidade. Produzido em material 
plástico. Parte frontal inferior com botões para ajustes e parte 
traseira com compartimento para 2 pilhas AAA. 

elógio digital LED com alarme e carregamento por indução, pode 
ser utilizado através da fonte USB (acompanha) ou 3 pilhas AAA 
(não acompanha). Produzido em MDF, o relógio possui um display 
LED na parte frontal, área para carregamento via indução na parte 
superior, parte traseira com mecanismo para ajustes, entrada DC 
5V e compartimento de pilhas.

TECNOLÓGICOS



Escrita de Metal



Caneta Stain Roller

Sign I Roller

Sign II Roller

Conjunto Autograph



Escrita de metal 

Caneta Sign I Roller

A SIGN I é uma elegante 
esferográfica em metal, com 
acabamento preto mate, clipe em 
aço inox. A SIGN I é um objeto 
sofisticado e de design 
minimalista que tem recarga 
Dokumental Ink® e escreve a azul. 
Fornecido em caixa presente.
Medida:
Caneta: ø10 x 135 mm | Caixa: 53 x 
187 x 28 mm

 Caneta Stain Roller

O STAIN é um roller em metal, 
texturado e tampa com clipe em 
aço inox. O roller STAIN foi 
desenhado com inspiração em 
linhas geométricas. Contém 
recarga Dokumental Ink® e escreve 
a preto. Fornecido em caixa 
presente.
Medida:
Caneta: ø10 x 135 mm | Caixa: 53 x 
187 x 28 mm 

Caneta Sign II Roller

Caneta personalizada de metal 
com acionamento Roller. Possui 
acabamento preto mate e clipe em 
aço inox. Tinta de recarga 
Dokumental Ink® na cor preta. 
Fornecido em caixa presente.
Medida:
Caneta: 10 x 135 mm | Caixa: 53 x 
173 x 28 mm

Conjunto Autograph

Conjunto personalizado de canetas 
esferográfica e roller. Caneta 
roller metálica com acabamento 
preto mate e tampa com clipe em 
aço inox. Caneta esferográfica 
metálica, com acabamento preto 
mate e clipe em aço inox. Tinta 
recarga Dokumental Ink® na cor 
azul. Fornecido em caixa presente.
Medidas:
Canetas: 10 x 135 mm | Caixa: 73 x 
173 x 28 mm



Caneta Neo

 Caneta Hook Matte



Escrita de metal 

Caneta Neo

A NEO é uma esferográfica 
vanguardista e ergonómica em 
alumínio, com mecanismo twist, 
ponteira touch em silicone e corpo 
laqueado com acabamento matt. 
Acionamento giratório. A 
esferográfica tem recarga em 
metal e tinta Dokumental® preta. 
Fornecida em caixa presente.
Medida:
Caneta: ø11 x 138 mm | Caixa: 187 
x 53 x 28 mm.

Caneta Bern

Caneta personalizada de metal, 
com acionamento roller. Caneta de 
luxo com escrita em tinta preta. 
Fornecida em estojo almofadado. 
Uma caneta leve de estilo clássico.
Medidas: Caneta: 12 x 136 mm - 
Estojo: 175 x 55 x 25 mm

Caneta Hook Matte

Caneta esferográfica em bronze, 
com mecanismo de abertura twist, 
cromagem brilhante e clipe com 
mola em ferro. Ponteira em bronze 
com cromagem brilhante e corpo 
com duplo acabamento. Possui 
recarga em metal G2, com tinta 
Dokumental® azul. A Hook Matte é 
fornecida em caixa presente.
Medidas:
Caneta: 11 x 138 mm | Caixa: 187 x 
53 x 28 mm

Caneta Touch

Caneta personalizada em metal, 
com ponteira touch. Caneta roller 
com escrita em tinta preta. 
Fornecido com estojo 
(desmontado).
Medidas:
Caneta: 9 x 141 mm | Estojo: 150 x 
15 x 19 mm



Escrita de metal 

 Caneta Lucerna

Caneta esferográfica metálica com 
acionamento giratório, corpo 
lacado com detalhes prata. Uma 
caneta leve e de belo designer.

 Caneta Lucerna Roller

Caneta roller em metal com 
detalhes prata. Acionamento 
giratório. Uma caneta leve e de 
belo designer.

Caneta Lucerna II

Caneta esferográfica retrátil de 
Alumínio escrita em azul. Com 

detalhes dourados. Uma caneta 
diferenciada e elegante.

 Caneta Lucerna II Roller

Caneta roller personalizada em 
metal com detalhes dourados. 
Caneta de alumínio com clip e 
acionamento giratório. Possui 

escrita azul. Uma caneta elegante, 
com belo design.



Escrita de metal 

 Caneta Huaraz Color 
Touch

Caneta esferográfica, metálica, 
corpo emborrachado, detalhes 
cromados. Com ponteira touch.

Caneta Carmelo Touch

Caneta esferográfica metálica. 
Corpo preto, detalhes coloridos. 
Com ponteira touch.

 Caneta Berlim

Caneta personalizada metálica 
com detalhes cromados. Caneta 

esferográfica com tinta azul. 
Caneta personalizada de 

acionamento giratório e design 
diferenciado.

Caneta Berlim II

Caneta metálica esferográfica. 
Corpo fosco., detalhes em preto. 

Escrita azul, design diferenciado.
Acionamento giratório.



Escrita de metal 

 Caneta Berlim Roller

Caneta personalizada metálica 
roller. 
Detalhes cromados. Escrita azul, 
design diferenciado.

 Caneta Rotterdam Touch

Caneta personalizada de metal 
com ponteira touch, e pintura com 
aspecto áspero. Caneta 
esferográfica com escrita azul.

 Caneta Kyoto

Caneta esferográfica de metal, 
com escrita azul. Acompanha 

estojo de papelão.

Caneta Back Light

Caneta metálica personalizada. No 
primeiro click aciona a caneta, no 

segundo acende o led. Essa caneta 
personalizada possui um ótimo 
espaço para o destaque da sua 

marca.



Escrita de metal 

Caneta Tel Aviv

Caneta com corpo em metal fumê 
e designer com relevo 
quadriculado.

 Caneta Tel Aviv Roller

Caneta roller com corpo em metal 
fumê e designer com relevo 
quadriculado.

 Caneta Multi Ferramenta 
Touch

Caneta esferográfica em metal 
com ponta touch escrita em azul. 

Ferramentas, apoio para 
smartfone

Limpa tela e régua.

 Caneta Brooklin 2

Caneta esferográfica em metal, 
corpo color e detalhes prata. 

Acionamento através de click. 



Escrita de metal 

 Caneta Belas

Caneta personalizada de 
semimetal com pintura fosca 
colorida e detalhes em bronze. 
Caneta com clip metálico, 
acionamento por giro e carga 
esferográfica azul.

 Caneta Elvas

Caneta personalizada semimetal 
com pintura fosca colorida e 
detalhes em bronze. Caneta com 
clip metálico, acionamento por giro 
e carga esferográfica azul.

Caneta Maia

Caneta personalizada semimetal 
bronze com detalhe inferior 

colorido em pintura fosca. Caneta 
com clip metálico, acionamento 

por giro e carga esferográfica azul.



Escrita de Plástico



Escrita de plástico 

Caneta Itatiaia

Caneta esferográfica retrátil, 
escrita azul, com acionador 
colorido por click.

 Caneta Itatiaia color

Caneta esferográfica retrátil, 
escrita azul, com acionador com 
corpo transparente color.

Caneta Olinda

Caneta esferográfica plástica com 
acionamento através de click, 

corpo color fosco. Uma caneta leve 
com visual simples e único ao 

mesmo tempo.

 Caneta Ubatuba

Caneta personalizada de plástico 
com acionamento pelo clip, com 

detalhe metálico na ponta de 
corpo color fosco. Caneta 

esferográfica leve com visual 
moderno em diferentes cores.



Escrita de plástico 

Caneta Lagos

Caneta personalizada de plástico, 
com ponta prateada e detalhe 
interno no clip colorido, 
acionamento giratório. Caneta 
esferográfica com tinta na cor 
azul. Uma caneta personalizada 
que alia beleza e simplicidade no 
seu design.

Caneta Osasco

Caneta personalizada plástica com 
corpo color. Clip e ponteira 
metálica, acionamento através de 
click. 

 Caneta Pontal

Caneta personalizada de plástico, 
com corpo e clipe colorido. Caneta 

esferográfica com acionamento 
por botão e tinta na cor azul.

Caneta Recreio

Caneta personalizada de plástico, 
com corpo colorido. Clipe e 

acionador metálicos. Caneta 
esferográfica com acionamento 

por botão e tinta na cor azul.



Escrita de plástico 

Caneta Porto Alegre

Caneta personalizada de plástico, 
com corpo e clipe brancos e 
detalhe colorido. Caneta 
esferográfica com acionamento 
por botão e tinta na cor azul.

Caneta Cuiabá

Caneta personalizada de plástico, 
com corpo branco e detalhes 
coloridos. Caneta esferográfica 
com clipe e acionamento por 
clique, escrita com tinta na cor 
azul.

 Caneta Mendes

Caneta esferográfica plástica com 
corpo color, detalhes cromados e 

clip metálico. Acionamento através 
de click.

 Caneta Palmeira

Caneta corpo plástica inteira 
colorida com detalhes prata. 

Acionamento por click



Escrita de plástico 

Caneta Montenegro

Caneta plástica preta fosca com 
detalhes coloridos. Clip plástico 
com detalhe vazado interno.
Acionamento por clique.

Caneta Multi Color Touch B

Caneta personalizada de plástico, 
com três cores e ponteira touch. 
Caneta de corpo branco com 
detalhes coloridos. Possui as 
cargas de tinta azul, preto e 
vermelho. Clip plástico e touch 
superior, possui anéis preto, 
vermelho e azul na parte inferior 
em relevo.

Caneta Palmas

Caneta esferográfica plástica com 
acionamento através de click.

Caneta Penedo

Caneta esferográfica em corpo e 
clip plástico color, detalhe prata e 

ponteira cromada. Acionamento 
através de click.



Escrita de plástico 

Caneta Areal Bambu 
Touch

Caneta personalizada feita de fibra 
de bambu, possui ponteira touch e 
suporte para celular. Caneta com 
clip aberto utilizado como suporte 
para o celular e parte superior 
com limpador de tela. Aciona por 
giro, carga esferográfica na cor 
azul.

Caneta Arpoador

Caneta esferográfica plástica com 
corpo color fosco e detalhes em 
prata. Possui um clip com design 
espaçoso ideal para gravação. 
Acionamento através de click.

Caneta Bambu 72

Caneta ecológica em bambu com 
detalhes plásticos, possui logo 

reciclado na parte superior do clip.

Caneta Carmo

Caneta plástica branca com 
acessórios Clip com design 

vazado, acionador e ponteira 
coloridos. Acionamento por clique.



Escrita de plástico 

Caneta Caxias

Caneta personalizada de plástico, 
com touch e suporte para celular. 
Caneta de plástico com corpo 
prata e detalhes coloridos, possui 
clip colorido e borracha touch na 
parte superior. Acionamento 
giratório.

Caneta Ecológica 542

Caneta ecológica personalizada de 
papelão. Caneta personalizada 
com clip e ponteira plástica 
coloridas, acionamento por clique.

 Caneta Lagoa Color

Caneta plástica na cor colorida 
fosca com detalhe prata ao redor 
do clip e na ponteira. Aciona por 

clique.



Caneta Maricá Clear

Caneta plástica esferográfica, corpo colorido 
translúcido prata com detalhes coloridos 

translúcidos. Clip plástico prata e parte 
inferior com sete linhas prata. Aciona por 

clique.

Caneta Maresias

Caneta personalizada de plástico. Caneta 
esferográfica com corpo preto fosco e 
detalhes coloridos nas extremidades. 
Acionamento através de click.

Escrita de plástico 



Mochilas, Malas
e Pastas



Mochilas, malas e pastas

Mala de Viagem 600

Mala de viagem personalizada produzida em 
plástico ABS. Mala personalizada de 
tamanho pequeno. Possui forro de poliéster, 
alças de mão na parte superior e na lateral, 
sistema de carrinho de aço com quatro 
rodas de 360 graus. Cadeado com segredo 
na parte lateral. Acompanha plaquinha de 
metal para gravação.

Mala de viagem personalizada produzida em 
plástico ABS. Mala personalizada de 

tamanho médio. Possiu forro de poliéster, 
alças de mão na parte superior e na lateral, 

sistema de carrinho de aço com quatro 
rodas de 360 graus. Cadeado com segredo 
na parte lateral. Acompanha plaquinha de 

metal para gravação.

Mala de Viagem 610



Mochilas, malas e pastas

Mala 800

Mala de viagem personalizada, pequena, 
produzida em ABS e parte em Tecido 
(Estireno de acrilonitrilo e butadieno). Possui 
abertura frontal, com zíper para acesso ao 
interior da mala; forro poliéster; sistema de 
carrinho de aço; alça de mão na parte lateral 
e superior; 4 rodas de 360º; e acompanha 
pequena placa de metal personalizada. 

Mala 900

Mala de viagem personalizada pequena, 
produzida em ABS e parte lateral de Tecido.

Características:
Tecido interno em poliéster;
Lateral em tecido dobrável;
Sistema de carrinho de aço;

Alça de mão;
Duas rodas fixas;

Tipo de gravação: Plaquinha de metal.



Mochilas, malas e pastas

Mochila antifurto personalizada. Ziper 
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 ziper, um 
mini bolso com ziper na alça, forrada, faixa 

refletiva noturna na parte externa.

Mochila Antifurto Plus

Mochila antifurto personalizada feita em 
poliéster, com design antifurto que garante 
mais proteção escondendo o zíper. Possui 
grande compartimento com bolso 
acolchoado para notebook, bolso para tablet 
e bolso para celular, um bolso interno com 
ziper e um mini bolso com ziper na alça. 
Conta ainda com uma faixa refletiva noturna 
na parte externa. Conector USB externo na 
lateral, com cabo USB na parte interna para 
ligar power bank ou outro dispositivo. 
Mochila de estilo moderno unissex, ideal 
para quem adora viajar ou ainda quer levar 
seus gadgets em todo lugar.

 Mochila Antifurto Color



Mochilas, malas e pastas

Mochila personalizada tipo trolley, feita em 
tecido super resistente. Grande 

compartimento com espaço para notebook. 
Bolso frontal com zíper e bolsos laterais. 

Protetor de trolley. Pega extensível em 
alumínio, com mola.

Mochila 250

Mochila personalizada para notebook, feita 
em tecido poliéster. A mochila possui 
compartimento para notebook almofadado, 
bolsos nas laterais, bolso frontal com ziper e 
alças de mão e ombro.

Mochila Trolley Plus



Mochilas, malas e pastas

Mochila para NoteBook , Tamanho: 43cm x 
30cm x 11cm. Tecido poliéster 600 e nylon 

rip stop, Porta Notebook , 1 bolso frontal e 2 
laterais.

Mochila 205

Mochila para NoteBook em Polyester.
Contendo 4 Bolsos Frontais, Sendo: 01 
Compartimento Térmico, 01 Bolso Médio, 02 
Bolsos Pequenos, 2 Bolsos Laterais, 01 
Bolso Central e 01 Bolso Traseiro com Porta 
Notebook Acolchoado,  Alça de mão, Alça de 
ombro Acolchoada. 

Mochila 211



Mochilas, malas e pastas

Mochila personalizada para notebook, feita 
em tecido nylon. Possui compartimento 

interno acolchoado, com espaço para 
notebook. 2 bolsos frontais com zíper e 2 

bolsos laterais em malha. Costas da mochila 
e alça de ombro acolchoada.

Mochila 223

Mochila feita em tecido poliéster.
Bolso central com porta notebook, mais três 
bolsos internos, com porta tablet, celular e 
carteira, bolso frontal abertura superior 
lateral e um mini bolso externo na lateral.
Alça de ombro e mão, toda forrada.
Cabo USB e áudio interno com conector 
externo na lateral.

Mochila 230



Mochilas, malas e pastas

Mochila personalizada feita em poliéster. 
Mochila dobrável personalizada que pode 

ser compactada por mais da metade de seu 
tamanho. Possui alça de mão, bolsos laterais 

e bolso frontal com ziper. 
Obs: A garrafa não acompanha a mochila.

 Mochila 270

Mochila personalizada feita em poliéster. 
Possui compartimento principal, um bolso 
lateral em tela, bolso frontal com zíper e 
alça de mão. Obs.: Não acompanha garrafa.

Mochila Dobrável 280



Mochilas, malas e pastas

Mochila personalizada para notebook, 
produzida em tecido poliéster. Parte externa 

com 3 Bolsos frontais com ziper, 2 bolsos 
laterais, alça de mão e alça ombro 

acolchoada. Parte interna com 
compartimento acolchoado p/ notebook de 

39x28cm.

 Mochila Pop Plus

Mochila personalizada leve e super 
resistente, fabricada em poliéster de alta 
qualidade. Possui bolso frontal, alça de mão, 
alças acolchoadas e fundo reforçado. É a 
mochila promocional com o melhor custo-
benefício do mercado.

Mochila 310



Mochilas, malas e pastas

Mochila para notebook personalizada, 
produzida em tecido poliéster. Parte externa 
com bolsos frontais com ziper. Possui bolso 

lateral e alça de ombro acolchoada. Parte 
interna com compartimento acolchoado p/ 

notebook.

 Mochila 320A

Mochila para notebook personalizada, 
produzida em tecido poliéster.
Parte externa com 2 bolsos frontais com 
ziper, 1 bolso lateral, alça de mão e ombro 
acolchoadas e conector USB externo na 
lateral.
Parte interna com compartimento 
acolchoado p/ notebook de 39x27cm, com 2 
porta objetos e 
2 porta canetas.

 Mochila 330



Mochilas, malas e pastas

Mochila p/ notebook em tecido nylon, parte 
externa: Dois bolsos laterais em malha, dois 

bolsos frontais com ziper protegido, ziper 
com alça, alça de ombro e costas 

acolchoada. Parte interna: Compartimento 
acolchoado p/ Notebook 39x27cm. Tamanho 

total do Notebook - 17¨ Bolsos porta 
carteira, documentos e canetas.

Mochila 213

Mochila para notebook tecido nylon, com 2 
bolsos na frente, 2 bolsos laterais, Porta 
notebook, Porta cartões e canetas. Toda 
forrada, Alça de mão. 

Mochila 215



Mochilas, malas e pastas

Mochila e pasta para notebook 
personalizada, produzida em tecido 

poliéster. Parte externa com conector USB 
na lateral, 2 bolsos frontais, alça de mão e 

ombro acolchoadas. Parte interna com 
compartimento para notebook tamanho 

16,5¨.

Mochila 340

Mochila personalizada, com compartimento 
para notebook, produzida em tecido 
poliéster. Possui opção de fechamento por 
cadeado com senha, alça de mão produzida 
em metal e alça de ombro acolchoada. Com 
um mini bolso na alça de ombro, conector 
USB e saída para fones de ouvido na lateral. 
Compartimento para notebook de 30x27cm,
Tamanho total do Notebook - 16,5¨

 Mochila 360



Mochilas, malas e pastas

Mochila para notebook personalizada, 
produzida em tecido poliéster. Parte externa 
com 1 bolso frontal com ziper, alça de mão e 

ombro acolchoadas, Alça lateral e conector 
USB na lateral. Parte interna com 

compartimento para notebook tamanho  17¨, 
porta Tablet, porta Canetas e 3 divisórias 

internas.

Mochila 370

Mochila para notebook personalizada, 
produzida em tecido poliéster. Parte externa 
com 2 bolsos frontais com ziper, 2 bolsos 
laterais, alça de mão e ombro acolchoadas. 
Possui conector USB na lateral. Parte 
interna com compartimento para notebook 
tamanho 17¨.

Mochila 380



Mochilas, malas e pastas

Mochila para notebook personalizada, 
produzida em poliéster. Possui bolso frontal 

com zíper, alça de mão, alça de ombro 
acolchoada e conector USB na lateral. 

Mochila 400

Mochila personalizada para notebook, 
produzida em tecido poliéster. Parte externa 
com 3 Bolsos frontais com ziper, 2 bolsos 
laterais, alça de mão e ombro acolchoadas.
Parte interna com compartimento para 
notebook tamanho 18¨.

Mochila 410



Mochilas, malas e pastas

Mochila personalizada para notebook, 
produzida em tecido poliéster. Parte externa 

com conector USB na lateral, alça de mão e 
ombro acolchoadas, bolso para guardar a 

alça de ombro engate para mala de viagem. 
Parte interna com compartimento para 

notebook tamanho 17¨.

 Mochila 420

Mochila para notebook personalizada, 
produzida em poliéster. Possui bolso frontal 
com zíper, alça de mão e a alça de ombro 
acolchoada.

Mochila 430



Mochilas, malas e pastas

Uma mochila moderna com bastante espaço 
interno incluindo porta lap top e acima de 
tudo muito segura, possui fechamento em 

cadeado com segredo.
Alça traseira para adaptação em mala de 

viagem, 
Fita reflexiva, com 2 bolsos e bolso frontal.

Divisórias internas para canetas, 
documentos e celular. Alça almofadada. 

Saida USB e para fone.

Mochila 350

Mochila para notebook personalizada, 
produzida em tecido poliéster. Parte externa 
com bolso frontal com ziper e alça de mão e 
ombro. Parte interna com compartimento 
para notebook.
Tamanho total do Notebook - 17¨.

Mochila Padlock



Mochilas, malas e pastas

Mochila poliéster para notebook com 
plaquinha para personalização. Possui 

detalhes em nylon e neoprene, 
compartimento grande com bolso interno, 
compartimento médio com bolso/suporte 

para documentos e divisórias para 3 
canetas, mini bolso com frontal superior, 

compartimento pequeno com bolso frontal e 
dois bolsos laterais de tela (nylon). Zíperes 

preto, duas fivelas laterais, alça superior 
acolchoada e alça de nylon, alças para costa 

ajustáveis revestidas com espuma, parte 
traseira também revestida de espuma . 

 Mochila 646

Mochila personalizada, confeccionada em 
poliéster e com compartimento para 
notebook. Seu espaço interno comporta um 
notebook de até 15,6 polegadas. Possui 
bolso médio frontal e dois bolsos laterais 
telados, costas acolchoadas com 
revestimento antitranspirante, alça de mão e 
alças de ombro. 

Mochila 380



Mochilas, malas e pastas

Mochila personalizada produzida em couro 
sintético, com compartimento para notebook 

até 15,6'. Feita em tecido Impermeável, 
possui 2 compartimentos frontais, sendo um 
com divisórias para documentos, eletrônicos 

e caneta. Possui um bolso traseiro oculto, 
dois bolsos laterais e adaptador USB 

externo com cabo acoplado. Contém zíperes 
com pegadores plásticos, alça de mão em 

nylon, alças para as costas ajustáveis com 
revestimento espumado antitranspirante. 

Mochila 034

Mochila personalizada fabricada em nylon, 
com compartimento principal com bolso 
para notebook 15.6 polegadas, possui 
divisórias para documentos e caneta, 
compartimento frontal com abertura 
vertical, bolsos laterais e dispositivo com 
entrada USB na parte externa, seu cabo USB 
acoplado. Contém zíperes preto, faixa 
emborracha na área inferior frontal, alça 
horizontal para encaixe em malas de 
viagem, alças para costas ajustáveis com 
revestimento anti-transpirante e duas alças 
de mãos em nylon, sendo uma delas com 
revestimento interno.

Mochila 061



Mochilas, malas e pastas

Mochila para notebook personalizada, 
produzida em poliéster. Possui 

compartimento grande com bolso para 
notebook até 15,6 polegadas, 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.

Mochila 063

Mochila personalizada de nylon, com 
capacidade para 14 litros. Contém bolso 
frontal com zíper, alça de mão em nylon e 
alças para as costas ajustáveis.

Mochila 069



Mochilas, malas e pastas

Mochila personalizada com compartimento 
para notebook. Fabricada em nylon, com 

divisórias para documentos, eletrônicos e 
caneta. Possui dois compartimentos frontais 

com abertura horizontal, bolso lateral e 
adaptador USB externo com cabo acoplado, 

permitindo a conexão de um carregador 
portátil de dentro da mochila e transferência 

da carga para o lado externo, ocultando o 
carregador e viabilizando a utilização do 

celular durante o processo.

Mochila 325

Mochila personalizada fabricada em nylon, 
com compartimento para notebook até 15,6 
polegadas. Possui compartimento grande 
com divisórias, dois compartimentos 
frontais com abertura vertical, bolso lateral 
e adaptador USB externo com cabo 
acoplado, permitindo a conexão de um 
carregador portátil de dentro da mochila e 
transferência da carga para o lado externo, 
ocultando o carregador e viabilizando a 
utilização do celular durante o processo. 
Alças para as costas ajustáveis com 
revestimento espumado antitranspirante.

Mochila 326



Mochilas, malas e pastas

Mochila dobrável personalizada de 25 litros 
confeccionada em nylon impermeável. 

Mochila compacta e com abertura prática, 
possui compartimento principal com 

pequeno bolso interno, bolsos laterais em 
malha e pelo bolso frontal, que é o 

compartimento responsável por acomodar a 
mochila. Para armazenar a mochila no 

compartimento basta virar o bolso frontal do 
avesso e dobrar o tecido para melhor 

acomodação do material.

Mochila 901

Mochila em Couro Sintético, com 
compartimento para notebook até 15,6 
polegadas. Possui compartimento com 
divisórias para documentos, eletrônicos e 
caneta, e um com divisória para Notebook 
até 15,6 polegadas. Produzido em tecido 
impermeável. Compartimento traseiro para 
ocultação das alças de ombro, bolso lateral e 
adaptador USB externo com cabo acoplado. 
Alças para as costas ajustáveis com 
revestimento espumado antitranspirante e 
alça lateral que possibilita que a mochila 
seja carregada como uma pasta.

Mochila Dobrável 539



Mochilas, malas e pastas

Mochila saco personalizado, produzido em 
material impermeável, em fibra de poliéster. 

Possui bolso horizontal com zíper na parte 
frontal e alças de nylon.

 Saco Mochila 060

Saco mochila personalizado, produzido em 
material poliéster, com detalhes em nylon. 
Possui bolso de zíper na parte frontal, alça 
de mão e alças de nylon para as costas. 
Tecido resistente a água e parte traseira em 
material antitranspirante.

Saco Mochila 602



Mochilas, malas e pastas

Saco mochila personalizado feito em tecido 
poliéster, com bolso frontal.

Saco Mochila 001 

Sacola mochila personalizada em tecido tipo 
Nylon 210g resinado em fio 100% polyester.

Saco Mochila 002



Mochilas, malas e pastas

Pasta para notebook tecido poliester. 1 bolso 
laterala, porta notebook, toda forrada, alça 

de mão e ombro.

Mochila de Ombro 059

Mochila de ombro personalizada, com 
entrada USB na lateral.  Possui 3 bolsos 
frontais, 1 compartimento principal e 1 bolso 
traseiro, sendo 1 bolso frontal com detalhe 
refletivo no zíper, além de 3 compartimentos 
internos, sendo 1 para armazenar tablet, 
notebook 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.

Bolsa Pasta 110



Mochilas, malas e pastas

 Pasta 120

Pasta personalizada para Notebook de alta 
qualidade, bolso externo, tecido polyester, 
Ziper protegido.



Drink



Garrafa Termo 700 Garrafa Inox 675

Garrafa térmica em aço inox com parede dupla 450ml com infusor,
Display LED com termômetro digital na tampa para indicar a 
temperatura do líquido. Conserva líquido quente por até 5 horas e 
líquido frio até 7 horas
Medidas: 22xø6,3cm

Garrafa térmica com pintura fosca feita em aço inox com parede 
dupla. Possui capacidade para 450 ml. Conserva a temperatura 
quente ou fria.
Medidas:  22xø6,3cm

Drink



Garrafa 552 Garrafa Térmica 549

Garrafa personalizada de inox, com capacidade de 750ml. Squeeze 
metálica com tampa rosqueável e alça de nylon para transporte.
Medidas: 24,5 x 7,2 x ø22,8 cm

Garrafa personalizada térmica, com capacidade de 275ml. Garrafa 
inox com parede dupla, que conserva a temperatura da bebida. 
Squeeze personalizada com tampa rosqueável e design moderno e 
ultra fino.
Medidas: 24 x 4,5 cm

Drink



Garrafa Térmica 639  Squeeze 551

Garrafa térmica personalizada com capacidade de 450ml, feita em 
inox. Possui tampa que pode ser utilizada como caneca, tampa 
interna em plástico resistente com abertura em clique e base com 
borracha antiderrapante.
Medidas: 23,9 x 9,3 cm

Squeeze personalizada feita de plástico, com capacidade 730ml. 
Garrafa personalizada com tampa rosqueável e mosquetão 
colorido.
Medidas: 22,5 x 8,1 cm

Drink



Squeeze 929 Garrafa Térmica 634

Squeeze 650ml plástico com acionador para abertura. Material 
plástico transparente, possui tampa rosqueável com alça e botão 
acionador com proteção plástica para o bico.
Medidas: 24,5 cm x 8,6 cm x 23,6

Garrafa térmica personalizada, com capacidade de até 500ml, 
produzida em inox. Possui tampa plástica com alça para 
transporte e botão de acionamento (basta um clique para abrir ou 
fechar).
Medidas: 27 cm x 7,5 cm x 23 cm.

Drink



Squeeze 550  Garrafa 637

Squeeze personalizada de metal, com capacidade de 750ml. 
Garrafa personalizada com alça para transporte, tampa com 
detalhe emborrachado e tampa protetora para o bocal.
Medidas: 20,7 x 8,5 cm

Garrafa personalizada produzida em Inox, com corpo colorido, 
tampa rosqueável e alça para transporte. Possui capacidade de 
650 ml
Medidas: 23,6 cm x 7,2 cm

Drink



Garrafa 600  Garrafa Steel Wood

Garrafa personalizada de aço inox, com capacidade de 750 ml. 
Squeeze personalizada colorida, com tampa metálica.
Medidas: 27 x 7,4 cm

Garrafa personalizada de aço inoxidável, com capacidade de 700 
ml. Garrafa com textura imitando madeira, possui tampa metálica 
com fechamento a vácuo.
Medidas:  27 x 7,4 cm

Drink



 Garrafa Bambu 642 Garrafa Térmica 090

Garrafa personalizada, produzida em bambu sustentável e inox. 
Possui capacidade de até 500ml, parede dupla e infusor. Conserva 
temperatura quente ou fria.
Medidas: 24,4 cm x 6,9 cm x 21 cm.

Garrafa térmica personalizada, produzida em inox, com alça 
plástica preta. Possui capacidade de 1 litro, tampa rosqueável e 
tampa interna rosqueável com bico plástico.
Medidas: 30 cm x 10,9 cm

Drink



Squeeze Alumínio 638 Squeeze 551

Squeeze personalizada, produzida em alumínio e com capacidade 
de 750ml. Possui pintura fosca, tampa plástica rosqueável, alça e 
tampa protetora para o bocal.
Medidas: 24,5 cm x 8,5 cm x 23 cm.

Squeeze em aço inox com tampa plástica e capacidade para 750 
ml e mosquetão.
Medidas: 23,0xø7,0cm

Drink



Garrafa Térmica 275 Garrafa Térmica 518

Garrafa térmica personalizada feita em aço inox com capacidade 
para 450 ml. Squeeze personalizada com vedação giratória e 
abertura da tampa por botão prata, que tem mecanismo de trava. 
Garrafa com excelente capacidade de manter a temperatura 
interna. 
Medidas: 23 x 6,5 cm.

Garrafa térmica personalizada de inox de alta qualidade, com 
capacidade de 780ml. Possui tampa rosqueável com detalhe 
superior em relevo, pode ser utilizada com líquidos quentes ou 
frios. Observação: não colocar no fogão ou micro-ondas.
Medidas: 30,3 x 7,9 cm

Drink



Squeeze 929 Squeeze 487

Squeeze 650ml plástico com acionador para abertura. Material 
plástico transparente, possui tampa rosqueável com alça e botão 
acionador com proteção plástica para o bico.
Medidas: 21,3 cm x 6,5 cm

Squeeze alumínio de 600ml com pintura fosca. Squeeze com 
tampa plástica rosqueável, alça e tampa protetora para o bocal.
Medidas: 21,1 x 8,8 cm

Drink



 Garrafa 07 Garrafa 547

Garrafa térmica personalizada, com capacidade de 350 ml. 
Produzida em metal com material interno em inox. Possui sistema 
de trava, tampa plástica fosca com borracha interna para vedação, 
evitando o vazamento de líquido e prezando sua temperatura. Com 
botão central para abertura e trava lateral.
Medidas: 13,6 cmx5 cm

Squeeze inox 700ml com pintura colorida e detalhes em prata. 
Possui tampa rosqueável e acompanha chaveiro mosquetão.
Medidas: 21 x 7,5x ø23 cm.

Drink



 Squeeze Infusor 2000  Garrafa Mountain

GSqueeze personalizada de plástico, com capacidade de 700 ml. 
Garrafa personalizada com infusor, para preparar seu chá ou 
tornar sua água saborizada. Possui alça para facilitar o 
transporte.
Medidas: 25 x 7 cm

Garrafa térmica personalizada fabricada em aço de altíssima 
qualidade, com capacidade de 750 ml. Garrafa personalizada com 
parede dupla isolada a vácuo, o que faz com que não tenha 
transpiração na parede externa. Fechamento da tampa em rosca e 
suporte em gancho.
Medidas: 26,5 x 8,4 cm

Drink



Squeeze 100 Garrafa 4000

Squeeze plástico transparente com capacidade de 800 ml com 
tampa rosqueável colorida e acionamento por click. Alça para 
melhor transporte.
Medidas: 27,5xø7cm

Garrafa personalizada de plástico transparente, com capacidade 
de 600 ml. Squeeze personalizada com tampa rosqueável. Possui 
bico/tampa interna emborrachada colorida.
Medidas: 23 x 7 cm

Drink



Garrafa 700 Coqueteleira 5000

Garrafa personalizada térmica de aço inox, com capacidade de 500 
ml. Squeeze personalizada de corpo preto fosco e alça colorida, 
para fácil transporte. Garrafa térmica que possui parede dupla, 
que mantém a temperatura por mais tempo.
Medidas: 24 x 7 cm

Garrafa Coqueteleira plástica,  com porta sulplemento, pequeno 
coador interno, alça para fácil transporte. Ideal para personalizar 
o seu kit suplementação. Capacidade: 720 ml
Medidas: 24,4xø10,2cm

Drink



Garrafa 100 Squeeze 025

Garrafa personalizada de alumínio, com capacidade de 600 ml. 
Squeeze personalizada colorida, com tampa rosqueável. Possui 
bico e alça para transporte.
Medidas: 20 x 7,5 cm

Squeeze personalizada de plástico, com capacidade de 600 ml. 
Garrafa personalizada com filtro, tampa em alumínio e alça para 
seu melhor transporte.
Medidas: 25 x 6,4 x 21 cm

Drink



Garrafa 610 Garrafa A300

Garrafa personalizada produzida em material aço inox, com 
parede dupla e capacidade para 500ml. Conserva a temperatura 
quente ou fria. 
Medidas: 22xø7,2cm.

Garrafa personalizada feita em aço inox, com capacidade de 750 
ml. Garrafa de parede simples, possui tampa rosqueável com anel 
vedador de silicone. A tampa possui textura imitando madeira, 
com uma alça retrátil em borracha.
Medidas: 26 x 8 cm 

Drink



Garrafa Térmica 683 Garrafa 7000

GaGarrafa térmica personalizada com capacidade de até 430 ml. 
Feita em bambu e aço inox. Garrafa térmica com parede dupla e 
infusor para chá. Fornecida em caixa presente.
Medidas: 6,9 x 20,7 mm

Garrafa personalizada produzida em vidro borossilicato com 
capacidade de 600 ml. Com tampa de bambu e alça tipo corda. 
Resistente  à temperatura de até 320°C.
Medidas: 23,7x ø6,5cm

Drink



Garrafa Vidro Duplo 100 Garrafa Inox 7200

Garrafa de vidro borossilicato parede dupla 360 ml com infusor, 
tampa de bambu com alça tipo corda. Conserva líquido quente por 
até 2 horas e líquido frio até 3 horas.
Medidas: 22,4x ø6,4cm

Garrafa personalizada produzida em aço inox, com parede dupla, 
suportando até 500 ml. Conserva a temperatura quente ou fria e 
sua tampa pode ser usada como copo. 
Medidas:  25x ø7cm.

Drink



Copo em Fibra de Arroz Copo fibra de bambu 350

Copo plástico personalizado, produzido em material de fibra de 
arroz, possuindo tampa para proteção. Ideal para bebidas quentes. 
Capacidade de 550 ml.
Medidas: 16x9øcm.

Copo plástico e fibra de arroz 350ml com tampa, produzido em 
material PP (Polipropileno) com fibra de arroz.
Medidas: 11x9øcm

Drink



Copo Espremedor Copo Antiqueda 200

Copo de plástico parede dupla  com espremedor de frutas, com 
tampa e canudo. Faça seu suco em qualquer lugar! Capacidade: 
500 ml
Medidas: 22x10cm

Copo antiqueda personalizado de plástico preto, com capacidade 
de 500ml. Parede dupla com tampa e alça colorida.
Medidas: 22 x 8,5cm

Drink



Copo Bambu 020  Copo com Canudo 021

Copo personalizado com capacidade de 450ml. Copo ecológico 
feito em fibra de bambu com pegador e proteção do bico em 
silicone.
Medidas: 14,5 x ø8cm

Copo de plástico parede dupla 470 ml com tampa e canudo, 
plástico utilizado AS (Estireno de acrilonitrilo)
Medidas: 18,5xø10cm.

Drink



Caneca Inox 9000 Caneca Inox 100

Caneca produzida em aço inox, com parede dupla, suportando até 
450ml. Conserva temperatura quente ou fria e possui tampa com 
vedação.
Medidas: 21xØ7,3cm.

Caneca em aço inox de 350ml com tampa plástica. Tampa com 
anel de silicone antivazamento. Bico com trava de vedação.
Medidas: 16,3xø7cm.

Drink



Copo Antiqueda 100 Caneca térmica 400

Copo térmico personalizado em aço inox, com capacidade de 450 
ml. Possui parede dupla que conserva a temperatura e tampa com 
vedação.
Medidas: 21 x ø7,3 cm

Caneca em aço inox parede dupla, conserva temperatura, pegador 
em silicone e bico com tampa. Capacidade 350ml 
Medidas: 13,8xø8,8cm.

Drink



Copo Antiqueda 100  Caneca Térmica 200

Copo antiqueda personalizado com capacidade de 260ml. Copo 
térmico personalizado feito em aço inox com parede dupla, 
conservando temperaturas quentes e geladas. Pegador em 
silicone colorido e tampa com bico.
Medidas: 13 x 8,5 cm

Caneca personalizada com capacidade de 350ml. Caneca térmica 
personalizada feita em aço inox com parede dupla, que conserva e 
mantém temperaturas quentes e frias. Possui alça de mão plástica 
tipo mosquetão, tampa com vedação e base de apoio em EVA.
Medidas: 12,3xø8,0cm.

Drink



 Caneca 150  Caneca 160

Caneca personalizada com capacidade de 400 ml. Caneca feita de 
plástico, com a parte interna em inox.
Medidas: 12,5 x 9,0 cm

Caneca personalizada produzida em material plástico e inox na 
parte interna. Comporta até 300ml. 
Medidas: 11xø9,0cm.

Drink



Copo Coffee 361 Copo Retrátil de Silicone 636

Copo térmico personalizado de metal, com capacidade de 500ml. 
Copo personalizado com parte inferior emborrachada 
antideslizante, tampa rosqueável com alça para transporte e 
alavanca com abertura no bocal.
Medidas: 17 x 9 cm

Copo retrátil personalizado, com capacidade de até 150ml, livre de 
BPA. Contém tampa plástica de encaixe com acesso para chaveiro. 
Ideal para levar em viagens e utilizar no dia-a-dia. 
Medidas: 7,1 cm x 8,5 cm x 23,6 cm.

Drink



Copo Bambu 644 Copo Bambu 006

Copo personalizado, produzido em Bambu sustentável. Possui 
capacidade de 500ml, tampa e parte interna em inox. 
Medidas: 17,5x8,4 cm.

 Copo fibra de bambu 350ml com parede dupla e alça. Copo 
produzido em Polipropileno livre de BPA, possui uma tampa de 
vedação rosqueável e alça de nylon (removível) para transporte. 
Conserva a temperatura interna durante um período de 1 à 2 
horas, mas não dispõe de isolamento térmico. O copo pode ser 
levado a lava-louças, geladeiras e micro-ondas.
Medidas: 17x7,8 cm.

Drink



Caneca Térmica com Display LED 641  Caneca Térmica com Display LED 640

Caneca Térmica personalizada, produzida em inox e com 
capacidade de até 500ml. Possui infusor e display LED, com 
termômetro digital na tampa, para indicar a temperatura do 
líquido.
Medidas: 16,7x 12,6 cm.

Caneca Térmica personalizada, produzida em inox. Possui display 
LED com termômetro digital na tampa para indicar a temperatura 
do líquido. Capacidade de 500 ml.
Medidas: 12,8x13,5 cm

Drink



Caneca Parede Dupla 623

Caneca personalizada com parede dupla, produzida em Inox. 
Possui capacidade de 275 ml, tampa rosqueável com abertura e 
base com EVA antiderrapante.
Medidas:13,4x 11,2 cm.

Drink

Caneca Parede Dupla 625

Caneca personalizada feita em inox, com parede dupla e 
capacidade para 350 ml. Com pegador de inox e tampa 
transparente com compartimento para beber.
Medidas: 8,7 x 12,5 x 27,4 cm. (A.L.C)



Caneca Inox 828 Caneca Parede Dupla 622

Caneca personalizada produzida em inox, com capacidade de 
450ml. Possui pegador de plástico e parte interna em inox e tampa 
com compartimento que pode ser aberto para beber.
Medidas:18x 13,1 cm.

Caneca térmica personalizada com parede dupla, produzida em 
inox e com capacidade de 250 ml. Possui pegador de plástico, 
tampa plástica para vedação e base com EVA antiderrapante.
Medidas:  9,7x 11 cm.

Drink



Copo Térmico 645 Caneca Bambu 643

Copo Térmico personalizado, produzido em Inox com capacidade 
de até 500ml. Possui tampa e abridor. Material livre de BPA
Medidas: 17x 9 cm.

Caneca personalizada, produzida em Bambu sustentável. Possui 
capacidade de 500ml, tampa, pegador de bambu e parte interna 
em inox.
Medidas: 18x 12,2 cm.

Drink



 Garrafa 730 Garrafa 7500

Garrafa personalizada produzida em aço inox, com parede dupla e 
capacidade para 400 ml. Conserva a temperatura quente ou fria. 
Possui apoio para celular na tampa. 
Medidas: 21xø6,5cm.

Garrafa em material RPET(Tereftalato de polietileno reciclado) 
com capacidade de 500ml, possuindo alça, e tampa de metal. 
Medidas:  19,7x6,5cm

Drink



Gourmet



Kit Churrasco 104

Kit churrasco personalizado, produzido em estojo de PU e 210D. 
Composto por tábua em bambu e 7 utensílios em aço inox e 
madeira de Seringueira: faca japonesa, faca chefe, garfo, pinça, 
faca pequena, afiador e pincel. Próprio para contato com alimento.
Medidas: Estojo: 250 x 370 x 45 mm | Tábua: 300 x 200 x 11,6 mm

Gourmet



Kit Churrasco Moussaka Kit Churrasco 142

Kit churrasco em estojo de 210D. Contém tábua em material 
bambu e 3 utensílios em aço inox e madeira de Seringueira: faca 
japonesa, garfo e afiador. Próprio para contato com alimento. 
Dimensões do estojo: 220 x 345 x 30 mm | Dimensões da tábua: 
300 x 200 x 11,6 mm.

Kit churrasco em estojo de 210D. Composto por tábua em bambu e 
5 utensílios em aço inox e madeira de Seringueira: faca chefe, faca 
média, pinça, garfo e afiador. Próprio para contato com alimento. 
Estojo: 350 x 230 x 40 mm | Tábua: 300 x 230 x 12 mm

Gourmet



Kit churrasco 102 Kit Churrasco 906

Kit churrasco em estojo de 210D com peças produzidas em aço 
inox e PP. Composto por tábua em material PP e 3 utensílios: faca 
chefe, garfo e afiador. Próprio para contato com alimento. 
Dimensões do estojo: 220 x 345 x 30 mm | Dimensões da tábua: 
195 x 285 x 5 mm.

Kit Churrasco 17 Peças em estojo de nylon com alça. Contém: 
pegador, garfo, espátula, faca, pincel, 4 espetos e 8 garfos 
pequenos para petiscos. Utensílios de inox com proteções 
plásticas e parte interna com velcro para fixação das peças, 
acompanha plaquinha metálica para personalização.

Gourmet





Kit churrasco 112 Kit Churrasco 2 Peças

Kit churrasco contendo 4 utensílios: faca, garfo, luva  e pinça, 
produzida em aço inox e madeira de Seringueira. O estojo dobrável 
em 600D pode ser utilizado também como avental para sua 
proteção. Próprio para contato com alimento. 
Dimensões do produto dobrado e fechado: 130 x 480 mm.

Kit churrasco personalizado, com duas peças em estojo de papel 
kraft. Com elásticos de nylon para fixação dos talheres. Contém 
faca e garfo.

Gourmet



Kit Queijo 830

Kit queijo personalizado, com tábua em madeira de bambu. 
Conjunto contém, 1 tábua, 2 talheres (garfo e faca para queijos) de 
aço inox e pega de madeira. Incluso caixa de cartão personalizável 
para guardar seu brinde gourmet.
Medidas:
Tábua: 310 x 180 x 15 mm | Caixa: 316 x 186 x 25 mm

Gourmet



Kit Queijo 976 Tábua de Queijos 975

Kit queijo personalizado, composto por tábua em bambu e 3 peças 
(garfo, faca e espátula).
Medidas: 330 x 195 x 15 mm.

Tábua de queijos personalizada feita em bambu, com faca incluída. 
Fornecida em caixa de papel kraft. 
Medidas: 300 x 260 x 15 mm | Caixa: 307 x 267 x 21 mm

Gourmet



Porta Vinho Cortiça 819

Porta vinho personalizado, sacola para 1 garrafa (não inclusa) de 
vinho feita em cortiça.
Medidas: 100 x 330 x 100 cm

Gourmet



Caixa de Chás 978 Kit Porta Copo 967

Caixa de chás personalizada feita em bambu, com 4 
compartimentos e fecho com íman. Fornecida em caixa papel 
kraft. 
Medidas: 160 x 160 x 78 mm | Caixa kraft: 166 x 166 x 85 mm

Kit personalizado de porta copos feitos de bambu. Conjunto 
personalizado e ecológico, contendo 4 bases com caixa aberta. 
Medidas: 115 x 115 x 35 mm | Base copo: 100 x 100 x 6 mm | 
Caixa: 119 x 121 x 56 mm

Gourmet



Kit Vinho 189 Kit Vinho 191

Kit vinho personalizado feito em bambu e zinco. Conjunto contém, 
saca-rolhas com canivete de sommelier, gargantilha, salva-gotas 
com tampa e rolha. 
Medidas: 363 x 112 x 119 mm

Kit vinho personalizado feito em zinco, contendo saca-rolhas com 
canivete e rolha. Acompanha embalagem para personalizar. O 
conjunto para vinhos é o brinde ideal para presentear um público 
mais específico e especial.
Medidas 103 x 133 x 28 mm

Gourmet



Saca-rolhas 114 Kit Canudo 057

Saca-rolhas personalizado de madeira. Com abridor de garrafas e 
canivete de sommelier.
Medidas: 109 x 25 x 8 mm

Kit canudo personalizado feito de aço inox. Conjunto de canudo e 
escova de limpeza que inclui: 1 canudo telescópico, 1 escova de 
limpeza e estojo com mosquetão.
Medidas:
Canudo: 9 x 218 mm
Estojo: 10 x 105 mm

Gourmet



plusbrindes.com.br

conquistar impactar fidelizar fortalecer inovar marcar surpreender

@plus_brindes

11 4040-2560

Conheça mais da Plus Brindes

Faça seu orçamento pelo site 
ou pelo nosso whatsapp
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