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18558 SQUEEZE METAL 600ML
Garrafa metálica com bico plástico de
acionamento manual, capacidade de
600ml. Acompanha alça de nylon.
22 cm x 7,2 cm x 20,9 cm
17 cm x 5 cm
159 g		

Squeezes e Garrafas
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18547 SQUEEZE METAL 700ML
Garrafa metálica com capacidade
de 700ml, acompanha mosquetão.
21 cm x 7,5 cm x 23 cm
14 cm x 6 cm
144 g		

9139M SQUEEZE METAL 500ML
Garrafa metálica com tampa de bico, capacidade de
500ml. Acompanha tampa secundária com mosquetão.
21,3 cm x 6,5 cm
14,3 cm x 6 cm
138 g		

18550 SQUEEZE METAL 750ML
Garrafa metálica com tampa de bocal e protetor,
capacidade de 750ml.
20,7 cm x 8,5 cm x 24,4 cm
14 cm x 6 cm
166 g		

Squeezes e Garrafas
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18552 GARRAFA INOX 750ML
Garrafa de inox com alça embutida,
capacidade de 750ml.
24,5 cm x 7,2 cm x 22,8 cm
15 cm x 5 cm
155 g		

17011F GARRAFA INOX 750ML
Garrafa de inox com capacidade de 750ml.
27,5 cm x 7,3 cm x 23 cm
14 cm x 6 cm
189 g		

18518 GARRAFA TÉRMICA INOX 780ML
Garrafa térmica de inox com capacidade
de 780ml.
30,3 cm x 7,9 cm x 25,7 cm
15,5 cm x 7 cm
410 g		

Squeezes e Garrafas
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02112 GARRAFA TÉRMICA METAL 400ML
Garrafa térmica de inox, capacidade de 400ml.
Tampa com botão acionador e trava de segurança.
22,7 cm x 7,2 cmx 20,5 cm
16 cm x 6 cm
222 g		

02087 GARRAFA TÉRMICA METAL 450ML

17007 GARRAFA TÉRMICA METAL 350ML

Garrafa térmica de inox, capacidade de 450ml.
Tampa com botão acionador e trava de segurança.

Garrafa térmica de inox, capacidade de 350ml.
Tampa com botão acionador e trava de segurança.

23,3 cm x 6,9 cm x 21,5 cm

20,5 cm x 7,4 cm x 21,2 cm

18 cm x 6 cm

13,6 cm x 5 cm

267 g		

266 g

18549 GARRAFA TÉRMICA INOX 275ML
Garrafa térmica de inox com capacidade
de 250ml.
24 cm x 4,5 cm x 14,4 cm
21 cm x 3 cm
170 g		
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02090 GARRAFA TÉRMICA INOX 1 LITRO
Garrafa térmica de inox com bico condutor
e alça plástica, capacidade de 1 litro.
30 cm x 10,9 cm x 27,7 cm
21,5 cm x 7 cm
601 g

01115 GARRAFA TÉRMICA INOX 350ML

01116 GARRAFA TÉRMICA INOX 500ML

04078 GARRAFA TÉRMICA INOX 1 L

Garrafa térmica de inox com
capacidade de 350ml, acompanha
capa protetora de couro sintético
com alça de nylon.

Garrafa térmica de inox com
capacidade de 500ml, acompanha
capa protetora de couro sintético
com alça de nylon.

Garrafa térmica de inox com
capacidade de 1 litro, acompanha
capa protetora de couro sintético
com alça de nylon.

19,7 cm x 6,8 cm

24,8 cm x 6,7 cm

32,8 cm x 8,1 cm

12,8 cm x 6 cm

18 cm x 7 cm

24,5 cm x 8 cm

274 g

323 g

637 g

Squeezes e Garrafas
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03010 GARRAFA TÉRMICA INOX 590ML
Garrafa térmica de inox com infusor e
alça de nylon, capacidade de 590ml.
20cm x 7,3 cm x 23 cm
15,5 cm x 6 cm
323 g		

02048 SQUEEZE ALUMÍNIO 600ML
Garrafa de alumínio com detalhes plásticos e bico
de acionamento manual, capacidade de 600ml.

25 cm x 7 cm x 21,8 cm
4 cm x 6 cm
150 g		

12487F SQUEEZE ALUMÍNIO 600ML
Garrafa de alumínio com tampa
de bocal e protetor, capacidade
de 600ml. Pintura fosca.
21,1 cm x 8,8 cm x 22,6 cm
14,4 cm x 7 cm
113 g		

12487B SQUEEZE ALUMÍNIO 600ML
Garrafa de alumínio com tampa de bocal
e protetor, capacidade de 600ml. Pintura
brilhante.
21,1 cm x 8,8 cm x 22,6 cm
14,4 cm x 7 cm
113 g		
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12190 SQUEEZE ALUMÍNIO 450ML
Garrafa de alumínio com detalhes plásticos e
tampa de bico com proteção, capacidade de 450ml.
Acompanha alça plástica.
20,4 cm x 6,9 cm x 22 cm
4 cm x 6 cm
125 g

18512 SQUEEZE PLÁSTICO 700ML
Squeeze plástico com tampa de suporte anelar
e compartimento copo, capacidade 700ml.
26 cm x 8,5 x 22 cm
15 cm x 7 cm
124 g		

18553 SQUEEZE PLÁSTICO 700ML
Garrafa plástica com peneira e tampa de
bocal com protetor, capacidade de 700ml.
Acompanha alça de silicone.
22,5 cm x 7,6 cm x 23,8 cm
15,5 cm x 5 cm
137 g		
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13929 SQUEEZE PLÁSTICO 650ML
Garrafa plástica com acionador e protetor
para bico, capacidade de 650ml.
24,5 cm x 8,6 cm x 23,6 cm
15 cm x 6 cm
158 g		

18554 SQUEEZE PLÁSTICO 850ML
Garrafa de polietileno com tampa de
bico, capacidade de 850ml.
24 cm x 7,5 cm x 23,6 cm
11 cm x 5 cm
62 g		

Squeezes e Garrafas
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18531 SQUEEZE PLÁSTICO 800ML
Garrafa plástica livre de BPA, capacidade
de 800ml. Acompanha alça de nylon.
25,6 cm x 8,2 cm x 27,5 cm
7 cm x 3,5 cm
100 g		

18556 SQUEEZE PLÁSTICO 700ML
Garrafa de polipropileno livre de BPA,
capacidade de 700ml. Acompanha
alça de nylon.
23,5 cm x 7,3 cm x 23,1 cm
14 cm x 5 cm
90 g		

18551 SQUEEZE PLÁSTICO 730ML
Garrafa plástica com capacidade de
730ml, acompanha mosquetão.
22,5 cm x 8,1 cm x 24,1 cm
16 cm x 4 cm
101 g		
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10038 SQUEEZE ICEBAR 600ML
Garrafa plástica com barra congelante e tampa
de bocal com protetor, capacidade de 600ml.
21,6 cm x 7,6 cm x 23,4 cm
12 cm x 5 cm
80 g		

10040 SQUEEZE ICEBAR 400ML
Garrafa plástica com barra
congelante e tampa de bocal com
protetor, capacidade de 400ml.
19,4 cm x 6,6 cm x 20,7 cm
10,5 cm x 4,5 cm
70 g		

13764B SQUEEZE PLÁSTICO 700ML COM INFUSOR
Garrafa plástica com infusor, capacidade de 700ml.
Tampa com bocal e proteção com trava de segurança.
24,9 cm x 7,4 cm x 22,2 cm
18 cm x 6 cm
164 g

17012 SQUEEZE PLÁSTICO 700ML
Garrafa plástica com capacidade
de 700ml.
25,5 cm x 7,1 cm x 22,5 cm
13,5 cm x 6 cm
88 g		

12459 SQUEEZE DOBRÁVEL 480ML
Garrafa dobrável plástica com tampa de bico e protetor,
capacidade de 480ml. Acompanha mosquetão.
26 cm x 12,6 cm
19 cm x 7 cm
25 g		

Squeezes e Garrafas
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12046 KIT VINHO XADREZ 4 PEÇAS
Kit vinho com estojo tabuleiro de xadrez em mdf. Contém
4 peças: wine collar, tampa de bico, bico condutor com
tampa e saca rolha. Acompanham 32 peças de xadrez
e uma plaquinha metálica.
14,2 cm x 16,2 cm
2 cm x 6 cm
487 g

10071 KIT VINHO 2 PEÇAS
Kit vinho em estojo de papelão, contém 2 peças: saca
rolhas metálico e tampa de bico.
11,8 cm x 11,8 cm
2 cm x 6 cm
186 g

11870 KIT VINHO GARRAFA 5 PEÇAS
Kit vinho formato garrafa, estojo plástico. Contém
5 peças: tampa de bico, wine collar, bico condutor com
tampa, saca rolhas e cortador de lacre.
32,3 cm x 7,2 cm
19 cm x 8,5 cm
445 g

12384 KIT VINHO GARRAFA 4 PEÇAS

11871 KIT VINHO GARRAFA 3 PEÇAS

Kit vinho formato garrafa, estojo plástico. Contém 4 peças:
tampa de bico, bico condutor com tampa, saca rolhas e
wine collar.

Kit vinho formato garrafa, estojo plástico. Contém 3 peças:
wine collar, bico condutor com tampa e saca rolhas.

32,4 cm x 7,2 cm

23 cm x 6,1 cm

19,5 cm x 6 cm

11 cm x 7 cm

352 g

224 g

Bar, Copos e Cozinha
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13862 MINI LIQUIDIFICADOR SMART 380ML
Mini liquidificador plástico, capacidade de 380ml. Contém:
tampa com peneira, copo acrílico, base plástica ABS com
ventoinha inox e todos compartimentos com vedação
de silicone. Especificações: motor DC3.6V; rotação do
motor com liquidificador vazio <22000RPM, rotação do
motor com frutas <15000RPM; corrente 10-12A; bateria
2000mAh 3.7V. Acompanha cabo USB.
23 cm x 7,5 cm x 23,6 cm
2,4 cm x 5 cm
392 g		

18510 COQUETELEIRA PLÁSTICA COM GELOS ECOLÓGICOS
Coqueteleira plástica com 8 gelos ecológicos, coqueteleira
com peneira embutida e capacidade de 230ml,
acompanha tampa de proteção.
14,5 cm x 6,7 cm x 21,5 cm
7,5 cm x 6 cm
156 g		

18509 COQUETELEIRA ACRÍLICA COM GELOS
ECOLÓGICOS E MISTURADORES
Coqueteleira de acrílico com 8 gelos ecológicos e 4
misturadores de drink. Coqueteleira com peneira embutida
e capacidade de 600ml, acompanha tampa de proteção –
também utilizada como copo de shot.
Coqueteleira 17,5 cm x 9,8 cm x 30,6 cm Misturadores 16,5 cm x 3 cm
16,8 cm x 7 cm
283 g		

Bar, Copos e Cozinha
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12942 COQUETELEIRA PLÁSTICA 600ML
Coqueteleira plástica com misturador de mola,
capacidade de 600ml. Tampa com bocal e trava
de segurança, copo com medidas em ml e oz.
22 cm x 9,8 cm x 26,6 cm
14 cm x 6 cm
131 g

01071 CANECA ACRÍLICA 450ML
Caneca de acrílico com área interna em inox e
pegador plástico, capacidade de 450ml. Tampa
com vedação e bocal com trava de segurança.
17,3 cm x 13,3 cm
5,5 cm x 7 cm
213 g

06520 CANECA ACRÍLICA 400ML
Caneca de acrílico com área interna em inox, capacidade
de 400ml. Tampa com vedação e bocal com trava de
segurança.
11,6 cm x 12,6 cm
8,7 cm x 8 cm
156 g		

03889 CANECA INOX 400ML
Caneca de inox com detalhes plásticos, capacidade
de 400ml. Tampa com vedação e bocal com trava de
segurança.
17,2 cm x 12 cm
7 cm x 8 cm
172 g

Bar, Copos e Cozinha
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13220 CANECA INOX MIXER 400ML
Caneca mixer de inox com detalhes plásticos, capacidade
de 400ml. Contém botão de acionamento no pegador,
ventoinha interna e tampa de vedação com bocal.
11,8 cm x 13,8 cm
9,7 cm x 9 cm
231 g		

07392 CANECA INOX 180ML
Caneca de inox com detalhes plásticos, capacidade de
180ml.
8,1 cm x 10 cm x 21,5 cm
7,5 cm x 6 cm
84 g

00390 PORTA WHISKY 6OZ

S01782 PORTA WHISKY 7OZ

Porta whisky em inox com capacidade de 6oz.

Porta whisky em inox com capacidade de 7oz.

11,8 cm x 9,5 cm x 2,1 cm

12,4 cm x 9,3 cm

9 cm x 8 cm

10 cm x 8,5 cm

82 g		

98 g		

12777 COPO PORTA FOTO 350ML
Copo pvc porta foto, capacidade de 350ml. Tampa com
bocal e trava de segurança.
18,1 cm x 7,3 cm x 23,5 cm
15,4 cm x 21,6 cm
163 g

Bar, Copos e Cozinha
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03006 COPO TÉRMICO FIBRA DE BAMBU 350ML
Copo térmico de polipropileno livre de BPA, capacidade de
350ml. Tampa com vedação, acompanha alça de nylon.
17 cm x 7,8 cm x 22,4 cm
13,5 cm x 5 cm
107 g

Bar, Copos e Cozinha
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08532 MARMITA PLÁSTICA 1,4 LITROS
Marmita de polipropileno livre de BPA, capacidade de 1,4
litros. Contém tampa com vedação e sistema de quatro
travas, tampa divisória de alimentos e pote para tempero.
8,1 cm x 14,5 cm x 20,5 cm
15,4 cm x 9,1 cm
601 g

14201P(PACKING) KIT CANUDOS E ESCOVA DE LIMPEZA
Kit com dois canudos inox e escova de limpeza,
acompanha estojo ziplock plástico.
Canudo curvado 20,9 cm x 0,6 cm Canudo reto 21,4 cm x 0,6 cm
Escova 22,9 cm Estojo 27 cm x 6 cm
Canudos 14,2 cm x 0,5 cm Estojo 23,5 cm x 5,4 cm
23 g

Bar, Copos e Cozinha
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07447 KIT CHURRASCO 2 PEÇAS
Kit churrasco 2 peças em estojo de nylon com alça,
contém: faca e garfo em inox com cabos de madeira.
Estojo 36 cm x 9,8 cm Garfo 33 cm x 2,6 cm Faca 33 cm x 3,7 cm
Estojo 33,9 cm x 8,3 cm Garfo 12,9 cm x 2 cm Faca 3,6 cm x 2 cm		
271 g

07446 KIT CHURRASCO 3 PEÇAS
Kit churrasco 3 peças em estojo de nylon com alça,
contém: faca, garfo e pegador em inox. Acompanha
plaquinha metálica.
Estojo 37,2 cm x 9,1 cm Faca 32,7 cm x 2,6 cm Garfo 33,4 cm x 3,3 cm Pegador 34,2 cm x 5,6 cm
Plaqueta 4,7 cm x 8,2 cm Faca 1,5 cm x 10,3 cm Garfo 1,5 cm x 10,3 cm Pegador 1,5 cm x 10,3 cm
443 g		

07444 KIT CHURRASCO 4 PEÇAS
Kit churrasco 4 peças em estojo de nylon com alça,
contém: pegador, garfo, espátula e faca em inox.
Estojo 37,4 cm x 11,3 cm Espátula 35,5 cm x 7 cm Faca 32,5 cm x 2,5 cm
Garfo 34,6 cm x 3,3 cm Pegador 34,3 cm x 5,7 cm
Plaqueta 4,7 cm x 8,2 cm Espátula 10,2 cm x 1,5 cm Faca 10,2 cm x 1,5 cm
Garfo 10,2 cm x 1,5 cm Pegador 10,2 cm x 1,5 cm
593 g

Bar, Copos e Cozinha
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01644 KIT CHURRASCO 4 PEÇAS
Kit churrasco 4 peças em maleta de alumínio com
travas de segurança, contém: espátula, pegador,
garfo e faca em inox.
Maleta 13,1 cm x 38 cm x 6,9 cm Espátula 34 cm x 7 cm
Pegador 34,3 cm x 6 cm Garfo 33,7 cm x 3,3 cm Faca 32,4 cm x 2,6 cm
Plaqueta 4,7 cm x 6,6 cm Espátula 10,2 cm x 1,3 cm
Pegador 10,2 cm x 1,3 cm Garfo 10,2 cm x 1,3 cm Faca 10,2 cm x 1,3 cm
987 g

02759 KIT CHURRASCO 3 PEÇAS
Kit churrasco 3 peças em maleta de alumínio com travas
de segurança, contém: faca, garfo e pegador em inox.
Maleta 11,9 cm x 37 cm x 7,8 cm Faca 32,5 cm x 2,4 cm
Garfo 34,6 cm x 3,3 cm Pegador 34,3 cm x 6 cm
Plaqueta 4,7 cm x 6,4 cm Faca 10,2 cm x 1,3 cm
Garfo 10,2 cm x 1,3 cm Pegador 10,2 cm x 1,3 cm
862 g

12089 KIT CHURRASCO 8 PEÇAS
Kit churrasco 8 peças em estojo de nylon, contém: avental
com bolso, tábua de bambu com canaleta, garfo, chaira,
3 facas de corte e faca de serra. Utensílios em inox com
cabos de madeira.
Estojo 36,5 cm x 24 cm Faca G 32,5 cm x 4,1 cm Faca M 29,5 cm x 3,1 cm
Faca P 27,2 cm x 2,7 cm Faca Serra 22,4 cm x 1,7 cm Chaira 29,8 cm x 2,2 cm
Tábua 31,9 cm x 22 cm Avental 56 cm x 44 cm
Estojo 4,6 cm x 23,2 cm Faca G 6 cm x 2 cm Faca M 7,6 cm x 2 cm
Faca P 7,6 cm x 2 cm Faca Serra 6,8 cm x 1,2 cm Chaira 9 cm x 1,5 cm
Tábua 26,7 cm x 16,5 cm Avental 15 cm x 23 cm
1256 g

Bar, Copos e Cozinha
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05184 KIT CHURRASCO 8 PEÇAS
Kit churrasco 8 peças em estojo avental de nylon, contém:
espátula, garfo, faca, pegador, dois saleiros, luva e avental
com alça ajustável. Utensílios de inox com cabos de
madeira.
Espátula 39,6 cm x 9,4 cm Garfo 38,1 cm x 3,4 cm Faca 40,3 cm x 2,4 cm
Pegador 36,9 cm x 5,5 cm Saleiro 5,5 cm x 3,5 cm Luva 26 cm x 17,5 cm
Avental 58 cm x 41 cm
Espátula 2 cm x 10,5 cm Garfo 1,5 cm x 11cm Faca 1,5 cm x 17 cm
Pegador 2 cm x 18,5 cm Saleiro 2,5 cm x 3 cm
1019 g		

08542 KIT QUEIJO 5 PEÇAS

04222 KIT QUEIJO 6 PEÇAS

Kit queijo 5 peças com estojo/tábua de madeira, contém:
faca reta, espátula, faca com ponta e garfo. Talheres em
inox com cabos de madeira.

Kit queijo 6 peças, contém: faca reta com ponta, faca
com ponta, faca reta, garfo, espátula e tábua de bambu
imantada. Talheres em inox com cabos de madeira.

Tábua 25,6 cm x 25,6 cm Faca reta 18,5 cm x 4,5 cm Espátula 19,2 cm x 7 cm

Garfo 12,1 cm x 2,6 cm Faca Reta com Ponta 12,2 cm x 2,6 cm Faca com Ponta 11,3 cm x 2,6 cm

Faca com ponta 16,2 cm x 2,8 cm Garfo 18,3 cm x 3,4 cm

Faca Reta 12,5 cm x 2,6 cm Espátula 12 cm x 4,6 cm Tábua 20 cm x 20 cm x 7,7 cm

Tábua 19,1 cm x 19,1 cm Faca reta 6 cm x 2 cm Espátula 6 cm x 6 cm

Utensílios (cabo) 4,5 cm x 2 cm Tábua 18 cm x 19 cm

Faca com ponta 4,2 cm x 2 cm Garfo 6 cm x 1,5 cm
1088 g		

718 g

12222 KIT QUEIJO 5 PEÇAS
Kit queijo 5 peças em estojo de nylon, contém: espátula
grande, garfo, faca reta, espátula pequena e tábua de
bambu. Talheres em inox com cabos de madeira.
Estojo 23,5 cm x 23,6 cm Espátula grande 12 cm x 4,6 cm Garfo 12,5 cm x 2,9 cm
Faca reta 12,5 cm x 2,9 cm Espátula pequena 12,4 cm x 2,9 cm Tábua de bambu 20 cm x 20 cm x 0,9 cm
Estojo 21,6 cm x 21,5 Espátula grande 3 cm x 2 cm Garfo 3 cm x 2 cm Faca reta 3 cm x 2 cm
Espátula pequena 3 cm x 2 cm Tábua de bambu 20 cm x 20 cm
488 g

Bar, Copos e Cozinha
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18543 CANETA SEMIMETAL TOUCH
Caneta semimetálica com touch
screen, carga esferográfica azul e
acionamento por rotação.
14,1 cm x 1,3 cm
0,7 cm x 4,9 cm
15 g

Canetas
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18548 CANETA SEMIMETAL
Caneta semimetálica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.
14,1 cm x 1,4 cm
0,7 cm x 4 cm
15 g		

87561 CANETA SEMIMETAL
Caneta semimetálica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.
14,1 cm x 1,4 cm
0,7 cm x 3,5 cm
15 g		

Canetas
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A1813A CANETA SEMIMETAL
Caneta semimetálica com carga
esferográfica azul e acionamento
por rotação.
13,7 cm x 1,4 cm
4,5 cm x 0,7 cm
19 g		

A1802F CANETA SEMIMETAL
Caneta semimetálica com
carga esferográfica azul e
acionamento por rotação.

13,1 cm x 1 cm
4,5 cm x 0,5 cm
11 g

A1807B CANETA SEMIMETAL
Caneta semimetálica com
carga esferográfica azul e
acionamento por rotação.
13,4 cm x 1,1 cm
4,5 cm x 0,6 cm
13 g

Canetas
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A1812B CANETA SEMIMETAL
Caneta semimetálica com carga
esferográfica azul e acionamento
por rotação.
13,7 cm x 1,3 cm
4,5 cm x 0,7 cm
21 g

A1812D CANETA SEMIMETAL
Caneta semimetálica com carga
esferográfica azul e acionamento
por rotação.
13,6 cm x 1,3 cm
4,5 cm x 0,7 cm
20 g

A1803A CANETA SEMIMETAL
Caneta semimetálica com
carga esferográfica azul e
acionamento por rotação.
13,7 cm x 1,1 cm
4,5 cm x 0,7 cm
19 g		

Canetas
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02088 CANETA METAL TOUCH
Caneta metálica com touch
screen, carga esferográfica azul e
acionamento por clique.
14,2 cm x 1,4 cm
0,8 cm x 5 cm
17 g		

13546B CANETA METAL TOUCH
Caneta metálica com touch screen,
carga esferográfica azul e acionamento
por rotação.
13,6 cm x 1 cm
4 cm x 0,6 cm
11 g		

02055 CANETA METAL TOUCH
Caneta metálica com ponteira touch
screen, carga esferográfica azul e
acionamento por clique.
14,3 cm x 1,5 cm
3,5 cm x 0,8 cm
17 g		

02077 CANETA METAL
Caneta metálica com carga esferográfica
azul e acionamento por clique.
13,9 cm x 1,1 cm
3,7 cm x 0,6 cm
11 g

Canetas
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ER133B CANETA METAL
Caneta metálica com
detalhe em couro sintético,
carga esferográfica azul e
acionamento por rotação.

13,1 cm x 1,6 cm
4 cm x 1 cm
33 g		

163/K03 CANETA METAL
Caneta metálica com
carga esferográfica azul e
acionamento por rotação.

13,4 cm x 1,4 cm
4,5 cm x 0,8 cm
21 g		

01010 CANETA METAL
Caneta metálica com
carga esferográfica azul e
acionamento por rotação.

01000 CANETA METAL
14 cm x 1,6 cm
3,5 cm x 1 cm
27 g

Caneta metálica com
detalhe emborrachado,
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

14,3 cm x 1,9 cm
3 cm x 1 cm
19 g

01100 CANETA METAL
Caneta metálica com detalhe
emborrachado, carga esferográfica azul
e acionamento por clique.
14,5 cm x 1,6 cm
0,8 cm x 3,8 cm
16 g		

Canetas
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01020 CANETA METAL
Caneta metálica com design
quadrangular e detalhe
emborrachado, carga esferográfica
azul e acionamento por clique.

ER201B CANETA METAL
14,1 cm x 1,5 cm
4 cm x 0,7 cm
16 g

120B1 CANETA METAL
Caneta metálica com detalhe
emborrachado, carga esferográfica
azul e acionamento por clique.

Caneta metálica com
carga esferográfica azul e
acionamento por rotação.

13,8 cm x 1,4 cm
5,2 cm x 0,8 cm
28 g		

ER169B CANETA METAL
14 cm x 1,5 cm
3,5 cm x 0,7 cm
13 g

Caneta metálica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

13,9 cm x 1,3 cm
3,5 cm x 0,7 cm
14 g

ER143B CANETA METAL
Caneta metálica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

13,7 cm x 1,2 cm
3 cm x 0,7 cm
16 g		

ER145B CANETA METAL
Caneta metálica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

13,7 cm x 1,4 cm
3 cm x 1 cm
20 g		

Canetas
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00374 KIT CANETA LASER E LED COM ESTOJO
Conjunto caneta laser com estojo de
madeira. Caneta metálica com opções de
laser e lanterna led, carga esferográfica
azul e acionamento por rotação.
Estojo 15,5 cm x 4,5 cm x 2 cm Caneta 13,3 cm x 1,3 cm
Estojo 15,4 cm x 4,4 cm Caneta 4,5 cm x 1,8 cm
56 g

ER157B CANETA METAL MARCA TEXTO
Caneta metálica com marca
texto e carga esferográfica azul,
ambas com tampas protetoras.

13,9 cm x 1,3 cm
4,2 cm x 0,8 cm
17 g		

00002 CANETA ECOLÓGICA
Caneta de papelão com detalhes
plásticos, carga esferográfica azul
e acionamento por clique.

14 cm x 1,5 cm
3,7 cm x 0,7 cm
6 g		

00007 CANETA ECOLÓGICA
Caneta de papelão com detalhes plásticos, carga
esferográfica azul e acionamento por clique.
13,9 cm x 1,4 cm
4cm x 1 cm Clipe 4,7 cm x 1 cm
6g
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18542 CANETA ECOLÓGICA
Caneta de papelão com detalhes
plásticos, carga esferográfica
azul e acionamento por clique.

13,9 cm x 1,4 cm
4 cm x 1 cm
6 g		

00001 CANETA ECOLÓGICA PAPELÃO
Caneta de papelão com
detalhes plásticos e clipe de
madeira, carga esferográfica
azul e acionamento por clique.

00003 CANETA ECOLÓGICA
14 cm x 1,5 cm
4 cm x 0,7 cm
6 g		

Caneta de papelão com
detalhes plásticos translúcidos,
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

13,6 cm x 1,3 cm
4,2 cm x 0,7 cm
6 g		

00005 CANETA ROLLER ECOLÓGICA
Caneta ecológica de papelão com
tampa e detalhes plásticos, carga
rollerball azul.

15,2 cm x 1,5 cm
10,5 cm x 0,7 cm
7g

01090 CANETA DE BAMBU
Caneta de bambu com clipe metálico, carga
esferográfica azul e acionamento por clique.
13,5 cm x 1,6 cm
3,5 cm x 1 cm
11 g
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00708P CANETA ECOLÓGICA TOUCH COM SUPORTE
Caneta de papelão com detalhes plásticos, contém
suporte para celular, ponteira touch screen e limpador
de tela. Carga esferográfica azul e acionamento por
rotação.
14,6 cm x 1,8 cm
3,2 cm x 0,8 cm Clipe 4 cm x 0,8 cm
10 g		

00708T CANETA FIBRA DE BAMBU TOUCH COM SUPORTE
Caneta fibra de bambu com
suporte para celular, ponteira
touch screen e limpador de
tela. Carga esferográfica azul
e acionamento por rotação.

14,7 cm x 1,8 cm
3,2 cm x 0,8 cm Clipe 4 cm x 0,8 cm
12 g		

01800 CANETA PLÁSTICA PAQUÍMETRO MULTIFUNÇÕES
Caneta plástica multifunções, contém réguas com
medição em centímetros (alcance 7cm) e polegadas
(alcance 3pol), medidor de nível e compartimento superior
touch screen com duas mini chaves: Philips e Fenda.
Carga esferográfica azul e acionamento por rotação.
14,8 cm x 1,4 cm
4 cm x 0,5 cm
12 g		
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0518M CANETA PLÁSTICA MARCA TEXTO
Caneta plástica com marca texto, contém
detalhe emborrachado e tampa protetora
para o marca texto. Carga esferográfica
azul e acionamento por rotação.

14,4 cm x 1,8 cm
5 cm x 0,8 cm
12 g

1704B CANETA PLÁSTICA MARCA TEXTO
Caneta plástica com marca texto, contém detalhe
emborrachado e tampa protetora para o marca texto.
Carga esferográfica azul e acionamento por rotação.
14,1 cm x 1,5 cm
3 cm x 1 cm
12 g

M3000 CANETA PLÁSTICA MARCA TEXTO
Caneta plástica com marca texto e carga esferográfica
azul, ambas com tampas protetoras.

14,2 cm x 1,8 cm
4,2 cm x 0,7 cm
11 g		

00006 CANETA SERINGA MARCA TEXTO
Caneta plástica formato seringa, contém marca texto e
carga esferográfica azul, ambas com tampas protetoras.
14,3 cm x 2,7 cm
4 cm x 1,3 cm
15 g		
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ER2028 CANETA PLÁSTICA MARCA TEXTO

ER02037 CANETA PLÁSTICA MARCA TEXTO

Caneta plástica com marca texto,
contém detalhe emborrachado
e tampa protetora para o marca
texto. Carga esferográfica azul e
acionamento por rotação.

Caneta plástica com marca texto,
contém detalhe emborrachado
e tampa protetora para o marca
texto. Carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

12529 CANETA MARCA TEXTO
Caneta plástica com marca texto e tampa
protetora, carga esferográfica azul e
acionamento por clique.
14,1 cm x 1,5 cm
4,3 cm x 0,8 cm
11 g

14,9 cm x 2 cm
3,1 cm x 1,3 cm
13 g

14,8 cm x 1,7 cm
3,4 cm x 1 cm
10 g

12230 MARCA TEXTO MÃO
Marca texto plástico formato mão.
10,1 cm x 8,3 cm
6 cm x 4,5 cm
41 g		

`

12421 MARCA TEXTO SPLASH
Marca texto plástico formato splash.
10,1 cm x 8,4 cm
1 cm x 2,7 cm
23 g		
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12439 MARCA TEXTO BONECO MULTIUSO
Marca texto multiuso, material plástico formato boneco.
Contém limpador de tela e limpador de teclado.
10,2 cm x 9,5 cm
3 cm x 3,2 cm
46 g		

18520 CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

18521 CANETA PLÁSTICA
14,1 cm x 1,4 cm
0,7 cm x 4,5 cm Clipe 1 cm x 4,4 cm
8g

Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

14,3 cm x 1,5 cm
1 cm x 4 cm Clipe 0,7 cm x 3 cm
9g

18522 CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com carga esferográfica
azul e acionamento por clique.
13,8 cm x 1,7 cm
0,7 cm x 4 cm Clipe 0,7 cm x 3 cm
8g

00957 CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com design
texturizado carga esferográfica
azul e acionamento por clique.

0401T CANETA PLÁSTICA
13,7 cm x 1,5 cm
3,5 cm x 0,7 cm Clipe 3,5 cm x 0,8 cm
7g

Caneta plástica translúcida
com carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

14,1 cm x 1,3 cm
4 cm x 0,6 cm
6g
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13513 CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

13830 CANETA PLÁSTICA
14 cm x 1,4 cm
0,7 cm x 3,5 cm Clipe 1 cm x 4 cm
8g

13690 CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

14,2 cm x 1,6 cm
4 cm x 0,8 cm
8g

Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

14,6 cm x 1,4 cm
4 cm x 0,7 cm
9 g		

02089 CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com detalhe
emborrachado, carga esferográfica
azul e acionamento por clique.
14,1 cm x 1,4 cm
3,5 cm x 0,7 cm
8 g		

11786 CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

00992 CANETA PLÁSTICA
14,9 cm x 1,4 cm
4 cm x 0,8 cm
8 g		

Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

13,8 cm x 1,4 cm
3,5 cm x 0,9 cm
8 g		
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00320 CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

12729 CANETA PLÁSTICA
13,8 cm x 1,5 cm
4 cm x 0,8 cm
9g

13440 CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com carga esferográfica
azul e acionamento por rotação.

13,8 cm x 1,4 cm
3,9 cm x 1 cm
9 g		

Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

14,4 cm x 1,4 cm
3 cm x 0,8 cm
8g

00713 CANETA PLÁSTICA

02035 CANETA PLÁSTICA

Caneta plástica com detalhe
emborrachado, carga esferográfica
azul e acionamento por clique.

13 cm x 1,5 cm
4,2 cm x 0,8 cm
9g

0401B CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

Caneta plástica com detalhe
emborrachado, carga esferográfica
azul e acionamento por clique.

12,2 cm x 1,5 cm
3,5 cm x 1,1 cm
10 g

0401C CANETA PLÁSTICA
14,1 cm x 1,3 cm
4 cm x 0,6 cm
6g

Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

14,1 cm x 1,3 cm
4 cm x 0,6 cm
6g
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03011B CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com detalhe
emborrachado, carga esferográfica
azul e acionamento por clique.

03011C CANETA PLÁSTICA
13,7 cm x 1,6 cm
3,2 cm x 0,8 cm
9g

03011D CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com detalhe
emborrachado, carga esferográfica
azul e acionamento por clique.

Caneta plástica com detalhe
emborrachado, carga esferográfica
azul e acionamento por clique.

14 cm x 1,6 cm
3 cm x 0,8 cm
9 g		

00511 CANETA PLÁSTICA
14 cm x 1,6 cm
3 cm x 0,8 cm
9 g		

Caneta plástica com detalhe
emborrachado, carga esferográfica
azul e acionamento por clique.

14,1 cm x 1,6 cm
3,4 cm x 1 cm
8 g		

3017D CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

3017B CANETA PLÁSTICA
13,8 cm x 1,2 cm
3 cm x 0,7 cm
6g

Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

13,8 cm x 1,2 cm
3 cm x 0,7 cm
6g

03017 CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

13,8 cm x 1,2 cm
3 cm x 0,7 cm
6g
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12411 CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

14 cm x 1,3 cm
4,5 cm x 0,8 cm
8 g		

08809 CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

12505 CANETA PLÁSTICA
13,6 cm x 1,7 cm
3,2 cm x 1 cm
13g

Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

14,1 cm x 1,5 cm
4,5 cm x 1 cm
11 g

0807D CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

12415 CANETA PLÁSTICA
14,2 cm x 1,7 cm
3,5 cm x 1 cm
11 g		

Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por rotação.

13,5 cm x 1,5 cm
4,2 cm x 1 cm
9g

08578 CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por clique.

13,9 cm x 1,4 cm
4 cm x 0,8 cm
9g
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00807 CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com carga esferográfica
azul e acionamento por clique.

14,2 cm x 1,7 cm
3,5 cm x 1 cm
11 g

00919 CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com detalhe
emborrachado, carga esferográfica
azul e acionamento por clique.

00204 CANETA PLÁSTICA
13,9 cm x 1,6 cm
3,5 cm x 0,8 cm
11 g

Caneta plástica com clip metálico
vazado, carga esferográfica azul
e acionamento por clique.

13,3 cm x 1,6 cm
4,5 cm x 1,1 cm
10 g

00518 CANETA PLÁSTICA

00206 CANETA PLÁSTICA

Caneta plástica com detalhe
emborrachado, carga esferográfica
azul e acionamento por clique.

14,4 cm x 1,5 cm
3,5 cm x 1,2 cm
11 g

12187 CANETA PLÁSTICA
Caneta plástica com
carga esferográfica azul e
acionamento por rotação.

Caneta plástica com detalhe
emborrachado, carga esferográfica
azul e acionamento por clique.

14 cm x 1,6 cm
3,6 cm x 1 cm
12 g

00634 CANETA PLÁSTICA
13,1 cm x 1,2 cm
3,5 cm x 0,5 cm
6g

Caneta plástica com detalhe
strass, carga esferográfica azul
e acionamento por clique.

13,2 cm x 1,4 cm
4,2 cm x 0,8 cm
9g
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ER197B CANETA PLÁSTICA TOUCH
Caneta plástica com tampa e touch screen,
carga esferográfica azul.
13,5 cm x 1,4 cm
4,5 cm x 0,8 cm
9g

12638 CANETA PLÁSTICA TOUCH
Caneta plástica com ponteira
touch screen, carga esferográfica
azul e acionamento por clique.

0402C CANETA PLÁSTICA TOUCH
14,1 cm x 1,4 cm
3,5 cm x 0,7 cm
7g

Caneta plástica com ponteira
touch screen, carga esferográfica
azul e acionamento por clique.

14 cm x 1,3 cm
4 cm x 0,6 cm
8g

ER198B CANETA PLÁSTICA TOUCH
Caneta plástica com touch
screen, carga esferográfica azul e
acionamento por rotação.

13,8 cm x 1,3 cm
4,3 cm x 0,7 cm
15 g
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00708 CANETA PLÁSTICA TOUCH COM SUPORTE
Caneta plástica com suporte para celular, ponteira
touch screen e limpador de tela. Carga esferográfica
azul e acionamento por rotação.

14,9 cm x 1,9 cm
4 cm x 1 cm
10 g

13362B CANETA 3 EM 1 TOUCH
Caneta plástica 3 em 1 com touch
screen, cargas esferográficas nas
cores: azul, preto e vermelho.

0320P LAPISEIRA PLÁSTICA
14,9 cm x 1,4 cm
4 cm x 0,7 cm
11 g		

Lapiseira plástica com grafite
0.5mm, acionamento por clique.

13,8 cm x 1,5 cm
4 cm x 0,8 cm
9g

3001-FIVE KIT 5 EM 1
Kit com canetas, marca texto e lapiseira em estojo
plástico. Canetas esferográficas nas cores azul, preto e
vermelho, marca texto amarelo e lapiseira 0.5mm.
13,9 cm x 6 cm
11 cm x 4 cm
60 g
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03015 PASTA CONVENÇÃO COURO SINTÉTICO
Pasta convenção de couro sintético com acesso para
fichário, acompanha bloco de anotações com 20 folhas
sem pauta. Fecho imantado com plaquinha metálica.
33,5 cm x 25,7 cm x 4,1 cm
3,9 cm x 0,8 cm
593 g		

Escritório
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10108 PASTA CONVENÇÃO COURO SINTÉTICO COM CALCULADORA
Pasta convenção de couro sintético, contém calculadora
solar plástica de 8 dígitos e acompanha bloco de
anotações com 20 folhas pautadas.

10109 PASTA CONVENÇÃO COURO SINTÉTICO
Pasta convenção de couro sintético com zíper,
acompanha bloco de anotações com 20 folhas pautadas.
33,3 cm x 25,6 cm
30 cm x 23,8 cm
682 g

31,5 cm x 24,1 cm
30,8 cm x 17,1 cm
615 g

13253 PASTA ZIP ZAP PLÁSTICA
Pasta de pvc cristal 0,20 mm
com fechamento zip zap.

13410 ESTOJO ZIP ZAP PLÁSTICO
26,6 cm x 36 cm
25 cm x 35 cm

Estojo de pvc cristal 0,20 mm
com fechamento zip zap.

50 g

00398P ESTOJO FIBRA DE BAMBU
Estojo fibra de bambu para uma
caneta, berço de espuma.

8,2 cm x 22 cm
6,8 cm x 21,5 cm
10 g		

CL62 TUBO DE ACRÍLICO PARA CANETA
17,1 cm x 5,1 cm x 2,6 cm
4 cm x 16,5 cm
50 g		

Estojo de acrílico para uma
caneta.

15,1 cm x 2 cm x 7,1 cm
13,5 cm x 2 cm
16 g		
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02039 PASTA ENVELOPE FELTRO
Pasta envelope de feltro, acompanha plaquinha metálica.
26,5 cm x 36,5 cm
1,9 cm x 5,8 cm
154 g

02040 PASTA ENVELOPE FELTRO
Pasta envelope de feltro, acompanha plaquinha metálica.
25,5 cm x 36,4 cm
1,9 cm x 5,8 cm
142 g

Escritório
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ER180PAR-BCO CONJUNTO CANETA E LAPISEIRA METAL
Conjunto caneta e lapiseira metálica em estojo de
cartonagem com plaquinha personalizável. Caneta
esferográfica na cor azul e lapiseira grafite 0.5 mm,
acionamento por rotação.
Estojo: 18 cm x 6,5 cm Caneta/Lapiseira: 14 cm x 1,6 cm
Estojo: 4,1 cm x 1,6 cm Caneta/Lapiseira 3,7 cm x 1,2 cm
130 g

ER182PAR-BCO CONJUNTO CANETA E LAPISEIRA METAL
Conjunto caneta e lapiseira metálica em estojo de
cartonagem com plaquinha personalizável. Caneta
esferográfica na cor azul e lapiseira grafite 0.5 mm,
acionamento por rotação.

Estojo: 18 cm x 6,5 cm - Caneta/Lapiseira: 13,2 cm x 1,4 cm
Estojo: 4,1 cm x 1,6 cm - Caneta/Lapiseira 4,3 cm x 1 cm
128 g

ER181PAR-BCO CONJUNTO CANETA E LAPISEIRA METAL
Conjunto caneta e lapiseira metálica em estojo de
cartonagem com plaquinha personalizável. Caneta
esferográfica na cor azul e lapiseira grafite 0.5 mm,
acionamento por rotação.

Estojo: 18 cm x 6,5 cm - Caneta/Lapiseira: 14 cm x 1,6 cm
Estojo: 4,1 cm x 1,6 cm - Caneta/Lapiseira 4,2 cm x 1 cm
129 g

Escritório
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ER201PAR-BCO CONJUNTO CANETA E LAPISEIRA METAL
Conjunto caneta e lapiseira metálica em estojo de
cartonagem com plaquinha personalizável. Caneta
esferográfica na cor azul e lapiseira grafite 0.5 mm,
acionamento por rotação.

Estojo: 18 cm x 6,5 cm Caneta/Lapiseira: 13,8 cm x 1,4 cm
Estojo: 4,1 cm x 1,7 cm Caneta/Lapiseira 5,2 cm x 0,8 cm
138 g

00998 KIT EXECUTIVO 3 PEÇAS
Kit executivo 3 peças em estojo de papelão. Contém:
caneta metálica com detalhe em couro sintético, carga
esferográfica azul e acionamento por rotação; caderneta
tipo moleskine em couro sintético com 80 folhas pautadas,
marca página em cetim e elástico para lacre e porta cartão
em couro sintético texturizado com detalhe metálico.
Acompanha plaquinha metálica.

Estojo 24,9 cm x 17,5 cm Porta Cartão 9,8 cm x 6,5 cm
Caneta 13,4 cm x 1,5 cm Caderneta 14 cm x 9 cm
Placa 5,8 cm x 1,9 cm Porta Cartão 9,3 cm x 2,4 cm
Caneta 4,5 cm x 1 cm Caderneta 13,4 cm x 8 cm
385 g

01988 KIT EXECUTIVO 3 PEÇAS
Kit executivo 3 peças em estojo de papelão. Contém:
chaveiro metálico com detalhe em couro sintético;
porta cartão de couro sintético com detalhe metálico;
caneta metálica com detalhe em couro sintético, carga
esferográfica azul e acionamento por rotação.

Estojo 14,1 cm x 20,1 cm Chaveiro 9,6 cm x 3,4 cm
Porta Cartão 10 cm x 6,6 cm Caneta 13,1 cm x 1,6 cm
Estojo 13 cm x 19,5 cm Chaveiro 4,8 cm x 1,1 cm
Porta Cartão 1,9 cm x 4,3 cm Caneta 4 cm x 1 cm
224 g

00889 KIT EXECUTIVO 2 PEÇAS
Kit executivo 2 peças em estojo de papelão. Contém: caneta
metálica com carga esferográfica azul e acionamento por
rotação; caderneta tipo moleskine em couro sintético com
80 folhas pautadas, marca página em cetim e elástico para
lacre. Acompanha plaquinha metálica.

Estojo 17 cm x 17 cm Caneta 14 cm x 1,6 cm Caderneta 13 cm x 8 cm
Placa 5,8 cm x 1,9 cm Caneta 3,8 cm x 0,8 cm Caderneta 12,5 cm x 7,5 cm
235 g
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01812 MOUSE PAD SINTÉTICO
Mouse pad de tecido sintético com área inferior emborrachada.
18 cm x 22 cm
18 cm x 22 cm
50 g

03007 MOUSE PAD ERGONÔMICO NEOPRENE
Mouse pad ergonômico de neoprene com apoio
espumado e área inferior antiderrapante.
23,3 cm x 20 cm x 0,5 cm
9,5 cm x 1 cm
21 g

01810 MOUSE PAD ERGONÔMICO NEOPRENE
Mouse pad ergonômico de neoprene com apoio de silicone
e área inferior antiderrapante.
23,4 cm x 19,1 cm x 0,3 cm
13,7 cm x 8,4 cm
115 g

Escritório
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03919 CALCULADORA PLÁSTICA PORTA CARTÃO E CANETA
Calculadora solar plástica de 8 dígitos com porta cartões.
Acompanha mini caneta plástica com acionamento por
rotação e carga esferográfica azul.
10 cm x 6,9 cm
6 cm x 1,5 cm
37 g		

02964 CALCULADORA PLÁSTICA COM CORDÃO

02732 CALCULADORA PLÁSTICA

Calculadora plástica de 8 dígitos com cordão de nylon.

Calculadora solar plástica de 8 dígitos.

9,9 cm x 6,2 cm

14,7 cm x 9,2 cm

1 cm x 2,4 cm

5,4 cm x 3 cm

28 g		

77 g		

00172 CALCULADORA PLÁSTICA
Calculadora plástica de 8 dígitos com tampa de apoio.
9,8 cm x 7,2 cm
4,8 cm x 2,8 cm
41 g		

01648 CALCULADORA PLÁSTICA COM CORDÃO
Calculadora plástica de 8 dígitos com cordão de nylon.
10 cm x 5,5 cm
4,8 cm x 1,4 cm
29 g		
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03328 PORTA CANETA COM RELÓGIO
Porta canetas plástico com porta clipes e relógio digital,
visor LCD.
11 cm x 8,6 cm x 27,1 cm
6,7 cm x 3,5 cm
137 g

06494 CALENDÁRIO PERMANENTE
Calendário permanente de metal com base dobrável.
8,8 cm x 10,5 cm
3 cm x 8,7 cm
30 g

04480 PORTA CARTÃO COURO SINTÉTICO

08848 PORTA CARTÃO COURO SINTÉTICO

Porta cartão em couro sintético com
detalhes em alumínio.

Porta cartão de couro sintético com
detalhes metálicos.

10 cm x 6,6 cm
4,5 cm x 2 cm
38 g

9,9 cm x 6,5 cm
1 cm x 9,5 cm
61 g

FY001 PORTA CRACHÁ PLÁSTICO
Porta crachá plástico com sistema retrátil,
contém presilha metálica e alça plástica.

4,3 cm x 3,1 cm
1,8 cm x 1,8 cm
9g
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18519 CADERNETA TIPO MOLESKINE EMBORRACHADO
Caderneta tipo Moleskine emborrachado sintético com
fecho de pino e elástico para lacre. Contém 96 folhas
com pauta e marca página em cetim.
21 cm x 14,8 cm x 2,2 cm
9,7 cm x 14 cm
302 g		

Blocos e Cadernetas
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12513 CADERNETA TIPO MOLESKINE
EMBORRACHADO
Caderneta tipo Moleskine emborrachado
com elástico para lacre. Contém 80 folhas
com pauta e marca página em cetim.
12,8 cm x 7,7 cm x 1,4 cm
12,5 cm x 7 cm
81 g

12514 CADERNETA TIPO MOLESKINE EMBORRACHADO
Caderneta tipo Moleskine emborrachado com elástico para
lacre. Contém 80 folhas com pauta e marca página em cetim.

18,3 cm x 13,4 cm x 1,4 cm
17,4 cm x 12,3 cm
194 g

12595 CADERNETA TIPO MOLESKINE COURO SINTÉTICO
Caderneta tipo Moleskine em couro sintético com elástico
para lacre. Contém 80 folhas com pauta e marca página
em cetim.
14,4 cm x 8,8 cm x 1,4 cm
13,4 cm x 8,1 cm
108 g

12974 CADERNETA TIPO MOLESKINE COURO SINTÉTICO
Caderneta tipo Moleskine em couro sintético com elástico
para lacre. Contém 80 folhas com pauta e marca página
em cetim.
14,2 cm x 9,1 cm x 1,2 cm
13,5 cm x 8,1 cm
107 g
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03009 CADERNETA TIPO MOLESKINE
EMBORRACHADO
Caderneta tipo Moleskine emborrachado
com elástico para lacre. Contém 80 folhas
com pauta e marca página em cetim.
14,1 cm x 8,8 cm x 1,2 cm
13,8 cm x 8,2 cm
96 g

03024 MINI CADERNETA TIPO MOLESKINE SINTÉTICO
Mini caderneta tipo Moleskine em material
sintético brilhante. Contém 80 folhas sem pauta
e marca página em cetim.

7,4 cm x 1.3 cm x 10,5 cm
10,3 cm x 6,9 cm
61 g

03005 CADERNETA TIPO MOLESKINE COURO SINTÉTICO
Caderneta tipo Moleskine em couro sintético com
78 folhas sem pauta, marcador de página em
cetim e elástico para lacre.

21,4 cm x 14,7 cm x 1,2 cm
20,5 cm x 13,5 cm
250 g

18504 BLOCO DE ANOTAÇÕES EMBORRACHADO
Bloco de anotações emborrachado com fecho
imantado. Contém 96 folhas pautadas e
marca página de cetim.
21,2 cm x 14,8 cm x 1,7 cm
21 cm x 13,8 cm Fecho: 1,7 cm x 2,9 cm
325 g
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03003 BLOCO DE ANOTAÇÕES TECIDO SINTÉTICO
Bloco de anotações com capa em tecido sintético
texturizado e fecho imantado. Contém 96 folhas sem
pauta e marcador de página em cetim.
21,3 cm x 15,1 cm x 2,3 cm
20,5 cm x 13,5 cm. Fecho: 3,2 cm x 3,7 cm
318 g

03002 BLOCO DE ANOTAÇÕES EMBORRACHADO COM SUPORTE
Bloco de anotações emborrachado com suporte de nylon para
caneta. Contém 96 folhas sem pauta, marcador de página em cetim
e elástico para lacre com plaquinha emborrachada.
21,4 cm x 14,7 cm x 2,3 cm
20,8 cm x 13,8 cm Plaquinha: 1,1 cm x 2,7 cm
324 g
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11193 BLOCO DE ANOTAÇÕES PLÁSTICO COM
CANETA
Bloco de anotações plástico com caneta, contém 70
folhas com pauta. Acompanha caneta plástica com
detalhe inferior emborrachado, carga esferográfica
azul e acionamento por clique.
Bloco 16,1 cm x 14,8 cm Caneta 13,4 cm x 1,7 cm
Bloco 16 cm x 9,5 cm Caneta 3,8 cm x 1,2 cm
146 g

18515 BLOCO DE ANOTAÇÕES ECOLÓGICO COM SUPORTE E AUTOADESIVOS
Bloco de anotações ecológico produzido em kraft, possui
capa com lateral imantada. Contém cinco blocos autoadesivos
coloridos com 25 folhas cada, 68 folhas brancas pautadas e
suporte para caneta em nylon.

16,3 cm x 13,5 cm
15,8 cm x 3 cm
169 g

03008 BLOCO DE ANOTAÇÕES ECOLÓGICO

03013 CADERNETA TIPO MOLESKINE ECOLÓGICO

Bloco de anotações ecológico
produzido em kraft, contém 80
folhas sem pauta e elástico
para lacre.

Caderneta tipo Moleskine em
kraft com elástico para lacre.
Contém 80 folhas sem pauta.

10,8 cm x 1,3 cm x 14,7 cm
14,3 cm x 9,6 cm
129 g		

21 cm x 13,7 cm x 0,9 cm
20,7 cm x 13,4 cm
180 g		

03013Q CADERNETA TIPO MOLESKINE QUADRICULADO ECOLÓGICO
Caderneta tipo Moleskine em kraft com elástico para lacre.
Contém 80 folhas quadriculadas.

21 cm x 13,8 cm x 0,9 cm
20,8 cm x 13,4 cm
169 g		
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13005 BLOCO DE ANOTAÇÕES ECOLÓGICO COM CANETA
Bloco de anotações ecológico com caneta. Capa produzida
em papelão, contém suporte vazado para caneta, bloco
com 120 folhas pautadas e elástico para lacre. Acompanha
caneta de papelão com detalhes plásticos, carga
esferográfica azul e acionamento por clique.
19,9 cm x 13,5 cm x 1,7 cm
19 cm x 9,5 cm
249 g		

12000 BLOCO DE ANOTAÇÕES ECOLÓGICO COM SUPORTE
Bloco de anotações ecológico produzido em kraft, dispõe de
cinco folhas coloridas para escolha de contracapa. Contém
70 folhas pautadas e suporte de nylon para caneta.
18 cm x 15 cm
9,5 cm x 11,5 cm
163 g

12244 BLOCO DE ANOTAÇÕES ECOLÓGICO COM
CANETA E AUTOADESIVOS

11911S BLOCO DE ANOTAÇÕES ECOLÓGICO COM
AUTOADESIVOS

Bloco de anotações ecológico com caneta. Produzido
em kraft, contém cinco blocos autoadesivos coloridos
com 25 folhas cada, bloco autoadesivo amarelo e bloco
com folhas brancas pautadas, ambos com 70 folhas.
Mini caneta de papelão com detalhes plásticos, carga
esferográfica azul e acionamento por clique.

Bloco de anotações ecológico produzido em kraft, contém
cinco blocos autoadesivos coloridos com 25 folhas cada, bloco
autoadesivo amarelo com 25 folhas e bloco autoadesivo branco
com 70 folhas.

15,8 cm x 8,8 cm

15,3 cm x 10,3 cm
14,8 cm x 9,6 cm
79 g

10,1 cm x 8,8 cm
89 g

12398 MINI BLOCO DE ANOTAÇÕES ECOLÓGICO COM
AUTOADESIVOS
Mini bloco de anotações ecológico produzido em kraft,
contém cinco blocos autoadesivos coloridos e bloco
autoadesivo amarelo, ambos com 25 folhas cada.
8,5 cm x 8,1 cm
2,6 cm x 8 cm
22 g
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18557 BLOCO DE ANOTAÇÕES PLÁSTICO COM AUTOADESIVOS
Bloco de anotações plástico com cinco blocos
autoadesivos coloridos e bloco autoadesivo amarelo,
ambos com 25 folhas.

8,6 cm x 8,5 cm x 1,3 cm
6,5 cm x 8,3 cm
31 g

00191 BLOCO DE ANOTAÇÕES COURO SINTÉTICO COM
AUTOADESIVOS
Bloco de anotações em couro sintético, contém cinco
blocos autoadesivos coloridos com 25 folhas cada e bloco
autoadesivo amarelo com 30 folhas.
13,6 cm x 8,1 cm
12,5 cm x 6,9 cm
81 g

10710 BLOCO DE ANOTAÇÕES FELTRO COM SUPORTE
Bloco de anotações produzido em feltro com zíper e detalhe
inferior de couro sintético. Contém cinco divisórias para
cartões, 80 folhas pautadas e suporte de feltro para caneta.
15,5 cm x 11,4 cm x 2,1 cm
10 cm x 3,3 cm
169 g

10106 BLOCO DE ANOTAÇÕES FELTRO COM SUPORTE
Bloco de anotações produzido em feltro com detalhe inferior
de couro sintético. Contém três divisórias para cartões, 80
folhas pautadas e suporte de feltro para caneta.
15,5 cm x 11,4 cm x 2,1 cm
10 cm x 3,3 cm
169 g
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07386 BLOCO DE ANOTAÇÕES COURO SINTÉTICO COM
SUPORTE
Bloco de anotações em couro sintético com suporte
plástico para caneta. Contém bloco autoadesivo com 150
folhas e bolso plástico para encaixe de folhinha calendário.
8 cm x 8,3 cm
10,5 cm x 13 cm
129 g

07387 BLOCO DE ANOTAÇÕES COURO SINTÉTICO COM
SUPORTE
Bloco de anotações em couro sintético com suporte
plástico para caneta. Contém três blocos autoadesivos
coloridos com 120 folhas cada e bolso plástico para
encaixe de folhinha calendário.
18,5 cm x 10,4 cm
14 cm x 8 cm
182 g

12147 BLOCO DE ANOTAÇÕES COURO SINTÉTICO COM
CALCULADORA E CANETA
Bloco de anotações com calculadora e caneta. Produzido
em couro sintético, o bloco contém 30 folhas pautadas com
versos lisos, suporte de nylon para caneta e calculadora solar
de 8 dígitos. Acompanha mini caneta plástica com carga
esferográfica azul e acionamento por rotação.
15,2 cm x 10,4 cm
5,9 cm x 8,7 cm
121 g

11948 BLOCO DE ANOTAÇÕES COURO SINTÉTICO COM
CALCULADORA E CANETA
Bloco de anotações com calculadora e caneta. Produzido em couro sintético, o bloco contém 30 folhas
pautadas com versos lisos, suporte de nylon para caneta e calculadora solar de 8 dígitos. Acompanha
mini caneta plástica com carga esferográfica azul e acionamento por rotação.

10,4 cm x 15,3 cm
14,1 cm x 7,9 cm
126 g
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09263 MOCHILA POLIÉSTER 42L
Mochila confeccionada em poliéster com compartimento
para notebook até 15,6 polegadas. Contém acesso
para encaixe de tubo telescópico e malas com puxador,
alças para as costas e área traseira com revestimento
espumado. Acompanha plaquinha metálica.
51 cm x 40 cm x 21 cm
Plaquinha 1,6 cm x 5,2 cm
1193 g		
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01306 MOCHILA ANTIFURTO USB 29L
Mochila anatômica antifurto, confeccionada em poliéster
impermeável. Contém compartimento para notebook
até 14 polegadas, suporte externo USB com cabo
para conexão interna, acesso para encaixe de malas
com puxador, alças para as costas e área traseira com
revestimento espumado. Acompanha plaquinha metálica.
43,5 cm x 38 cm x 18 cm
Plaquinha 1,7 cm x 3,6 cm Mochila 37 cm x 21 cm
663 g		

02096 MOCHILA ANTIFURTO USB COM
CADEADO TSA 28L
Mochila anatômica antifurto com cadeado TSA,
confeccionada em poliéster impermeável. Contém
compartimento para notebook até 15,6 polegadas,
suporte externo USB com cabo para conexão interna,
acesso para encaixe de malas com puxador, alças para
as costas e área traseira com revestimento espumado.
Acompanha plaquinha metálica.
45,5 cm x 33,5 cm x 19 cm
Plaquinha 1,7 cm x 3,6 cm Mochila 22 cm x 23,5 cm
641 g		
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03027 MOCHILA POLIÉSTER 29L
Mochila confeccionada em poliéster com compartimento
para notebook até 14 polegadas, alças para as costas e
área traseira com revestimento espumado.
43 cm x 33 cm x 21 cm
15 cm x 10 cm
695 g		

03029 MOCHILA POLIÉSTER 41L
Mochila confeccionada em poliéster com compartimento
para notebook até 15,6 polegadas. Contém regulagem
peitoral, alças para as costas e área traseira com
revestimento espumado.
50 cm x 36 cm x 23 cm
8 cm x 15 cm
985 g
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17003 MOCHILA POLIÉSTER 24L
Mochila confeccionada em poliéster com plaquinha
metálica fixa, contém compartimento para notebook até
15,6 polegadas, alças para as costas e área traseira com
revestimento espumado.
44 cm x 35 cm x 16 cm
1,7 cm x 3,3 cm
4 00 g		

3033P MOCHILA POLIÉSTER 33L
Mochila confeccionada em poliéster com plaquinha metálica
fixa, contém compartimento para notebook até 14 polegadas,
alças para as costas e área traseira com revestimento
espumado.
47 cm x 38 cm x 19 cm
1,2 cm x 3,3 cm
768 g		

02067 MOCHILA NYLON 30L
Mochila confeccionada em nylon com plaquinha metálica
fixa, contém compartimento para notebook até 15,6
polegadas, alças para as costas e área traseira com
revestimento espumado.
49 cm x 39 cm x 16,5 cm
1,1 cm x 16,5 cm
702 g		
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13897 MOCHILA NYLON 28L
Mochila confeccionada em nylon com compartimento
para notebook até 15,6 polegadas, alças para as costas
e área traseira com revestimento espumado. Acompanha
plaquinha metálica.
44 cm x 34 cm x 19 cm
1 cm x 3,8 cm
629 g		

02103 MOCHILA NYLON 31L
Mochila confeccionada em nylon com compartimento para
notebook até 15,6 polegadas, alças para as costas com
revestimento espumado.
47,5 cm x 34 cm x 20 cm
4,5 cm x 16 cm
711 g		

1320 MOCHILA NYLON 31L USB
Mochila confeccionada em nylon com
compartimento para notebook até 15,6 polegadas.
Contém suporte externo USB com cabo para
conexão interna, alças para as costas com
revestimento espumado.
43 cm x 35 cm x 21 cm
23 cm x 10 cm
522 g

03034 MOCHILA NYLON USB 27L
Mochila confeccionada em nylon com compartimento para
notebook até 15,6 polegadas. Contém suporte externo
USB com cabo para conexão interna, alças para as costas
com revestimento espumado e acesso para encaixe de
malas com puxador.
47 cm x 37 cm x 16 cm
24 cm x 16 cm
731 g
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17004 MOCHILA NYLON 27L
Mochila confeccionada em nylon com compartimento para
notebook até 15,6 polegadas, alças para as costas e parte
traseira com revestimento espumado.
45 cm x 36 cm x 17 cm
22,5 cm x 30 cm
381 g		

02066 MOCHILA NYLON 36L
Mochila confeccionada em nylon com plaquinha
metálica fixa, contém compartimento para notebook até
15,6 polegadas, alças para as costas e área traseira com
revestimento espumado.
49 cm x 39 cm x 19 cm
1,1 cm x 3,1 cm
718 g		

01227 MINI BOLSA TRANSVERSAL DE NYLON
Shoulder bag confeccionada em nylon impermeável
com plaquinha de couro sintético fixa. Acompanha alça
transversal regulável.
19 cm x 13,5 cm x 10,5 cm Alça 132,6 cm
1,9 cm x 3,4 cm
91 g		
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02098 MOCHILA NYLON COM RODAS 63L
Mochila confeccionada em nylon com compartimento para
notebook até 15,6 polegadas. Contém duas rodas com
freios plásticos, bolso para ocultação das rodas, puxador
retrátil com regulagem e botão acionador, alças de nylon
internas para organização e fixação de roupas, além de alças
externas com regulagem peitoral e abdominal. Acompanha
plaquinha metálica.
59 cm x 45 cm x 24 cm
1,2 cm x 4,8 cm
2158 g		

03028 MOCHILA DE CARRINHO PADRÃO BAGAGEM DE MÃO 41L
Mochila confeccionada em nylon com padrão para bagagem de mão, conforme especificações IATA (Associação
Internacional de Transportes Aéreos). Contém compartimento para notebook até 13.3 polegadas, duas rodas com freios
plásticos, bolso para ocultação das rodas e/ou alças para costas, puxador retrátil com regulagem e botão acionador.
52 cm x 35 cm x 23 cm
17 cm x 7 cm
2282 g		
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03026 MALA DE VIAGEM PADRÃO BAGAGEM DE MÃO 38L
Mala de viagem confeccionada em nylon com padrão para bagagem de
mão, conforme especificações IATA (Associação Internacional de Transportes
Aéreos). Contém compartimento para notebook até 13.3 polegadas, puxador
retrátil com botão acionador, sistema com 4 rodas multidirecionais e alças de
nylon internas para organização e fixação de roupas. Acompanha alças de
nylon com encaixe de mosquetão.
48 cm x 35 cm x 23 cm
15 cm x 28 cm
2733 g		

02097 MALA DE VIAGEM 54L
Mala de viagem com cadeado TSA, confeccionada em nylon.
Contém puxador retrátil com regulagem e botão acionador,
compartimento para notebook até 13.3 polegadas, sistema
de 4 rodas multidirecionais, identificador de bagagens e alças
de nylon internas para organização e fixação de roupas.
Acompanha plaquinha metálica.
48 cm x 42 cm x 27 cm
1,2 cm x 4,8 cm
3039 g		
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02102 BOLSA DE VIAGEM COM RODAS 52L
Bolsa de viagem confeccionada em tecido Oxford com
detalhes em couro sintético, possui duas rodas e sistema
de freios. Puxador retrátil com acionador e estágios de
regulagem, contém alças de mãos com botões para
junção. Parte interna com forro de zíper e bolsos laterais.
54,5 cm x 35 cm x 28 cm
17 cm x 30 cm
2332 g		

02101 BOLSA DE VIAGEM COM RODAS 60L
Bolsa de viagem confeccionada poliuretano,
possui duas rodas e sistema de freios. Puxador
retrátil com acionador e estágios de regulagem,
contém alças de mãos com botões para junção.
Parte interna com forro de zíper e bolso lateral.
53,5 cm x 44 cm x 26 cm
8 cm x 30 cm
2163 g		
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03012 PLAQUINHA METÁLICA

01328P BOLSA TÉRMICA 2,6 LITROS

Plaquinha metálica personalizável.

Bolsa térmica confeccionada em nylon, capacidade de
2,6 litros. Acompanha plaquinha metálica.

2 cm x 4,5 cm
4,3 cm x 1,8 cm
8g

10,5 cm x 20,5 cm x 13 cm
7,5 cm x 15 cm Plaquinha 1 cm x 4,8 cm
98 g		

1329P BOLSA TÉRMICA 7 LITROS
Bolsa térmica confeccionada em nylon, capacidade
de 7 litros. Contém dois bolsos externos e acompanha
plaquinha metálica.
22,5 cm x 23 cm x 14,5 cm
14 cm x 20,5 cm Plaquinha 1 cm x 4,8 cm
113 g		

1330P BOLSA TÉRMICA 8 LITROS
Bolsa térmica confeccionada em nylon, capacidade de 8
litros. Contém bolso externo de malha e alça transversal
ajustável. Acompanha plaquinha metálica.
16,5 cm x 25,5 cm x 20,5 cm
11 cm x 22 cm Plaquinha 1 cm x 4,8 cm
176 g		

18503 NECESSAIRE TÉRMICA 4 LITROS
Bolsa térmica confeccionada em nylon com plaquinha
metálica fixa, capacidade de 4 litros.
15 cm x 24,2 cm x 16 cm
1,2 cm x 3,3 cm
133 g		
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18525 BOLSA TÉRMICA 7,3 LITROS
Bolsa térmica confeccionada em nylon, capacidade de 7,3
litros. Contém bolso externo e acompanha alça transversal
ajustável.
20 cm x 23 cm x 16 cm
11 cm x 12 cm
200 g		

02091 BOLSA TÉRMICA 7,6 LITROS
Bolsa térmica confeccionada em nylon, capacidade de 7,6
litros. Contém dois bolsos externos, sendo um deles com
zíper. Acompanha alça transversal ajustável.
19,5 cm x 25,5 cm x 16,5 cm
11 cm x 12 cm
271 g		

18523 BOLSA TÉRMICA 10 LITROS
Bolsa térmica confeccionada em TNT, capacidade
de 10 litros.
18,5 cm x 28 cm x 20,5 cm
8,5 cm x 27 cm
58 g		

18524 BOLSA TÉRMICA 8,5 LITROS
Bolsa térmica confeccionada em TNT, capacidade
de 8,5 litros.
21,5 cm x 24,5 cm x 17,5 cm
18 cm x 20 cm
64 g		
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18506 NECESSAIRE NYLON OXFORD
Necessaire organizadora confeccionada em nylon,
contém gancho plástico.
20,5 cm x 22 cm Aberto x 41 cm
13 cm x 19,7 cm
150 g		

18507 NECESSAIRE NYLON OXFORD
Necessaire organizadora confeccionada em nylon,
contém gancho plástico.
21 cm x 22,7 cm Aberto 42 cm
8,5 cm x 17 cm
125 g		

18508 NECESSAIRE SARJA
Necessaire organizadora em sarja,
contém gancho plástico.
22,1 cm x 25,2 cm Aberto 43 cm
7 cm x 22 cm
160 g		
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18516 NECESSAIRE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL
Necessaire impermeável confeccionada em
poliéster com detalhes em couro sintético,
forro emborrachado.
11 cm x 7,7 cm x 17,5 cm
8 cm x 15 cm
34 g

18534 NECESSAIRE PVC IMPERMEÁVEL

02092 NECESSAIRE PLÁSTICA

Necessaire impermeável confeccionada em pvc com alça,
forro de poliéster.

Necessaire confeccionada em pvc com detalhe em nylon.
13,8 cm x 22 cm x 6,3 cm

14 cm x 22 cm x 5,5 cm

11,5 cm x 20 cm

12 cm x 20 cm

41 g		

47 g		

18533 NECESSAIRE NYLON IMPERMEÁVEL
Necessaire impermeável confeccionada em nylon,
forro de poliéster. Acompanha alça com mosquetão.
14,5 cm x 22 cm x 8,5 cm
13 cm x 15 cm
64 g
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18501 NECESSAIRE DE NYLON
Necessaire confeccionada em nylon com alça,
forro de poliéster.

12,5 cm x 22 cm
11,5 cm x 19,5 cm
67 g		

18546 POCHETE ANTIFURTO ESPORTIVA
Pochete slim confeccionada em lycra impermeável, modelo
antifurto e esportivo. Contém saída para fone de ouvido,
saídas laterais para circulação de ar, contornos reflexivos,
zíper selado e cinta elástica regulável.
12 cm x 32,5 cm Com a cinta 80,3 cm
6,5 cm x 20 cm
53 g

18540 CARTEIRA DE NYLON IMPERMEÁVEL
Carteira de viagem confeccionada em nylon impermeável. Contém
bolso externo, 11 divisórias internas para cartões, compartimento
interno com zíper e bolso telado. Acompanha alça com mosquetão.

12 cm x 23,5 cm x 2,7 cm Alça 18,1 cm
6,7 cm x 21,4 cm
187 g		
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18505 MOCHILA SACO EM TNT
Mochila saco confeccionada em tnt 80mm.
41 cm x 34 cm
38 cm x 33 cm
39 g		

02079 MOCHILA SACO EM NYLON
Mochila saco confeccionada em nylon 80mm.
41 cm x 34 cm
39,3 cm x 34 cm
45 g

18537G SACOLA TNT METALIZADA

18537P SACOLA TNT METALIZADA

Sacola tnt metalizada grande com revestimento laminado.

Sacola tnt metalizada pequena com revestimento laminado.

40,5 cm x 50 cm x 14 cm

35 cm x 45,5 cm x 11,5 cm

37,4 cm x 48,3 cm

32 cm x 43 cm

67 g		

67 g

02081 SACOLA TNT
Sacola tnt ecológica sem alça.
39 cm x 35,7 cm
33,5 cm x 34 cm
26 g		

13780 SACOLA TNT
Sacola tnt ecológica.
41,2 cm x 37,2 cm
37,8 cm x 35,8 cm
34 g		
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18563 RELÓGIO DE MADEIRA COM DISPLAY LED
Relógio digital de LED com alarme, material em MDF.
Funcionamento USB ou através de 3 pilhas AAA.
Acompanha fonte USB.
7 cm x 15 cm x 4,1 cm
2 cm x 14,9 cm
192 g

Tecnologia
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18566 PULSEIRA SMARTWATCH M2
Relógio inteligente com monitoramento de atividades: pedômetro, contador de quilometragem, monitor de calorias gastas,
monitor de frequência cardíaca, monitor de pressão arterial, monitor de atividades, além de funções via celular+aplicativo.
Acompanha pulseira e cabo para carregamento.
2 cm x 24,5 cm
1,3 cm x 7 cm
24 g

18564 CARREGADOR RÁPIDO DE INDUÇÃO
Carregador wireless por indução, padrão
QI. Especificações: material plástico;
entrada universal DC 5.0V,2.0A; entrada
carga rápida DC 9.0V,1.8A; frequência
110-205KHz; distância de transmissão
4~10mm e taxa de conversão ≥72%.
Acompanha cabo USB.
14,4 cm x 7 cm x 9,8 cm Cabo 100,3 cm
0,9 cm x 5,5 cm
127 g

18565 CARREGADOR RÁPIDO DE INDUÇÃO
Carregador wireless por indução, padrão QI.
Especificações: material plástico; entrada universal
5.0V=2A; entrada carga rápida 9.0V=2A; saída universal
5.0V=1A; saída carga rápida 9.0V=1.2A; distância
de transmissão 8mm e taxa de conversão ≥73%.
Acompanha cabo USB.
9,9 cm x 0,6 cm Cabo 9,9 cm
4,2 cm x 5 cm
81 g

18561 CARREGADOR POR INDUÇÃO IWATCH
Carregador por indução Iwatch, produzido em plástico
ABS com alça de couro sintético. Entrada USB 2W.
3,4 cm x 1 cm x 5,4 cm
2 cm x 2 cm
15 g
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13186SM HEADPHONE ESTÉREO
Headphone estéreo com entrada P2, material plástico com
hastes reguláveis, fone giratório com protetores de couro
sintético e revestimento espumado. Especificações: frequência
de resposta 12-22 000 Hz; capacidade de potência 50mW;
impedância 32 ohms a 1 kHz e sensibilidade 108 dB/mW/.
Disponível em versões com e sem microfone embutido.
21 cm x 14,3 cm Cabo 108 cm
5,2 cm x 5,2 cm
129 g

13474 HEADPHONE MULTIMÍDIA
Headphone estéreo multimídia, operante nos modos:
bluetooth, rádio FM, cartão microSD, entrada auxiliar P2 e
atendimento de chamadas. Especificações: material plástico
com hastes reguláveis, fones e tiara com proteção de couro
sintético e revestimento espumado; frequência de resposta
20Hz – 20 Khz; impedância 32ohm; sensibilidade 108+/-3dB
e distância de alcance 10 metros. Acompanha cabo USB.
18 cm x 13,8 cm
4,8 cm x 4,8 cm
139 g

12613 HEADPHONE ESTÉREO
Headphone estéreo com entrada P2, material plástico
com hastes reguláveis, fones com protetores de couro
sintético e revestimento espumado. Especificações:
impedância 32_-+10%; sensitividade 105dB -+ 3 dB S.P.L
em 1 kHz e frequência 20 Hz-20 Khz.
18,1 cm x 15,1 cm
2,2 cm x 2,2 cm
107 g

12614 HEADPHONE ESTÉREO

12805 HEADPHONE ESTÉREO

Headphone estéreo com entrada P2, material plástico com
hastes reguláveis, fones com protetores de couro sintético
e revestimento espumado. Especificações: impedância
32_-+10%; sensitividade 105dB -+ 3 dB S.P.L em 1 kHz e
frequência 20 Hz-20 Khz.

Headphone estéreo com entrada P2, material plástico com
hastes reguláveis, fones com protetores de couro sintético
e revestimento espumado. Especificações: frequência 20
Hz-20 Khz; sensitividade 105 dB -+ 3 dB S.P.L em 1 kHz e
impedância 32_-+10%.

18,1 cm x 15,1 cm

17,9 cm x 16,9 cm Fio 110 cm

4,2 cm x 4,2 cm

5 cm x 5 cm

107 g

123 g
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02068-FOS HEADPHONE MULTIMÍDIA
Headphone estéreo multimídia, operante nos modos:
bluetooth, rádio FM, cartão microSD, entrada auxiliar P2 e
atendimento de chamadas. Especificações: material plástico
com hastes reguláveis, fones com proteção de couro sintético
e revestimento espumado; frequência FM 87.5-108MHz;
frequência wireless 2.401-2.480GHz; distância de alcance 10
metros; frequência 50HZ-20KHz; potência de saída 35mW e
SNR 88Db. Acompanha cabo USB e cabo auxiliar P2.
19,5 cm x 16,5 cm
2,4 cm x 2,4 cm
151 g

02018 FONE DE OUVIDO COM CASE ORGANIZADOR
Fone de ouvido estéreo P2 com chaveiro case organizador
de fios, fone plástico e case emborrachado.
Case 5,7 cm x 5,7 cm x 2,7 cm Fone 99,8 cm
3,2 cm x 3,2 cm
34 g

12789 FONE DE OUVIDO COM CASE ORGANIZADOR
Fone de ouvido estéreo P2, contém microfone e
controlador de áudio. Acompanha embalagem
organizadora de fios com tampa acrílica.
6,3 cm x 6,3 cm x 2 cm Fone 102 cm
5,2 cm x 5,2 cm Controle do Fone 0,4 cm x 1,3 cm
29 g

SAIRÁ DO CATÁLOGO
14199 FONE DE OUVIDO BLUETOOTH COM CASE CARREGADOR
Fone de ouvido estéreo bluetooth com
case carregador, material plástico.
Especificações: fone com microfone
embutido; frequência 2.4 -2.485GHz;
distância de alcance 10 metros.
Acompanha cabo USB.
Case 6,7 cm x 5,5 cm Fone 4,7 cm x 1,9 cm
Case 3 cm x 3 cm Fone 2,5 cm x 0,6 cm
39 g

SAIRÁ DO CATÁLOGO
Tecnologia
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02084 CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA
Caixa de som multimídia, operante nos modos: bluetooth,
rádio FM, cartão microSD e atendimento de chamadas.
Especificações: material plástico; potência falante 3W;
4Ω3W; distorção <0.5% (1K/1W/3.7V); frequência de
resposta 100Hz-15kHz; ruído >60dB; bateria 800mAh;
voltagem USB DC 5V; distância de alcance 10 metros;
versão wireless 4.0+EDR. Acompanha cabo USB.
7,5 cm x 13,9 cm x 7,1 cm
1,3 cm x 1,8 cm
241 g

03019 CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA COM RELÓGIO E SUPORTE PARA CELULAR
Caixa de som multimídia com relógio despertador e suporte para celular. Operante nos modos: bluetooth, rádio FM, cartão
microSD, entrada auxiliar P2 e atendimento de chamadas. Especificações: material plástico; bluetooth V 5.0; frequência de
resposta 80Hz-20KHz; frequência de rádio 87.5MHz-108MHz; bateria de lithium 3.7V com 1400mAh; distância de alcance
10 metros; voltagem DC 5V; falante 4Ω3W; SNR ≥65db e distorção <0,5%. Acompanha cabo USB.
6,8 cm x 4,6 cm x 13,8 cm
10,7 cm x 2,1 cm
322 g
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13111 CAIXA DE SOM P2

13905 CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA

Caixa de som P2, ideal para entrada auxiliar de áudio.
Especificações: material de silicone com ventosa e altofalante 2W. Acompanha os cabos P2/áudio e P2/USB.

Caixa de som multimídia metálica, operante nos modos:
bluetooth, rádio FM, cartão microSD e atendimento de
chamadas. Acompanha cabo USB.

6,9 cm x 4,9 cm

5,4 cm x 5,8 cm x 18 cm

3 cm x ,5 cm

3,1 cm x 5 cm

58 g

117 g

02015 CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA
Caixa de som multimídia, operante nos
modos: bluetooth, rádio FM, cartão
microSD e atendimento de chamadas.
Especificações: material plástico; standard:
3.0+EDR; distância de alcance 15 metros;
potência nominal: 5w+5w; S/N: 80db e
distorção: 1%w1KHz. Acompanha cabo
USB.
6 cm x 20 cm x 7,6 cm
5,5 cm x 7 cm
601 g

12901 CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA
Caixa de som multimídia, operante nos modos: bluetooth,
rádio FM, cartão microSD e atendimento de chamadas.
Especificações: material emborrachado; alto-falante 80db
e bluetooth V 2.1. Acompanha cabo USB e bateria 3.7V
600Mah.
5,4 cm x 10,7 cm x 3,7 cm
8 cm x 4 cm
170 g

02069 CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA
Caixa de som multimídia, operante nos modos: bluetooth, rádio FM, cartão
microSD, entrada auxiliar P2 e atendimento de chamadas. Especificações: material
emborrachado com alça lateral; bluetooth V4.2; distância de alcance 15 metros;
voltagem DC 5V; alto-falante 4Ω3W 45mm; S/N >95db; frequência de resposta
280HZ-16KHZ e bateria 1200mA. Acompanha cabo USB e cabo auxiliar P2.
6 cm x 15,2 cm x 4,6 cm
5 cm x 12 cm
256 g

02070 CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA
Caixa de som multimídia, operante nos modos: bluetooth, rádio FM, cartão microSD e atendimento de chamadas.
Especificações: material emborrachado; bluetooth V4.2; distância de alcance 15 metros; voltagem DC 5V; alto-falante
4Ω3W 45mm; S/N >95db; frequência de resposta 280HZ-16KHZ e bateria 1200mA. Acompanha cabo USB.
8,3 cm x 11,2 cm x 4,1 cm
7 cm x 10 cm
205 g
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13224 CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA À PROVA D’ÁGUA
Caixa de som multimídia à prova d’água. Operante nos
modos: bluetooth, rádio FM, cartão microSD e atendimento
de chamadas. Especificações: material emborrachado com
ventosa; voltagem de entrada DC-5V; voltagem de saída
5W THD+N 10% (1khz/0dB); bateria 3.7V/400mAh; altofalante 45mm 40hm/5W; frequência de resposta 120Hz22kHz e S/N> 90DB. Acompanha cabo USB e mosquetão.
9,7 cm x 8,9 cm x 3,5 cm
0,7 cm x 2,8 cm
133 g

12926 CAIXA DE SOM BLUETOOTH À PROVA D’ÁGUA
Caixa de som bluetooth à prova d’água. Especificações:
material de silicone; bluetooth versão 3.0/EDR; distância
de alcance 10 metros; alto-falante de 45MM; frequência
2.4G Hz; fonte de energia DC5V/100-120 mA e bateria
lithium 3.7V 400mAh. Acompanha cabo USB.
4,9 cm x 8,5 cm x 8,5 cm
2 cm x 4 cm
109 g

12790 MOUSE WIRELESS RETRÁTIL
Mouse óptico wireless, modelo plástico retrátil. Acompanha receptor Nano USB 2.4 GHZ.
11 cm x 6 cm x 3,6 cm
4,6 cm x 2,3 cm
52 g

12956 POWER BANK METAL
Carregador power bank 4800mAh, material metálico com
indicador led de bateria. Acompanha cabo USB.
9,1 cm x 7,8 cm x 2 cm
8,9 cm x 5,5 cm
228 g

02012 POWER BANK METAL

02085 POWER BANK METAL

Carregador power bank 2000mAh, material metálico
com indicador led de bateria. Acompanha cabo USB e
adaptador lightning.

Carregador power bank 8000mAh, material metálico
com indicador led de bateria. Acompanha cabo USB e
adaptador lightning.

11 cm x 6,8 cm x 1 cm

15,9 cm x 7,7 cm x 2,2 cm

10,6 cm x 5,8 cm

15,7 cm x 5,6 cm

123 g

449 g
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12795 POWER BANK METAL
Carregador power bank 1000mAh, material metálico.
Acompanha cabo USB.
9,5 cm x 2,2 cm
6,8 cm x 1,7 cm
70 g

02019 POWER BANK METAL

02029 POWER BANK PLÁSTICO

Carregador power bank 2800mAh, material metálico com
indicador led de bateria. Acompanha cabo USB.

Carregador power bank 2000mAh, material plástico.
Contém cabo V8 acoplado e adaptador lightning.
Acompanha cabo USB.

14,8 cm x 7,1 cm x 1,1 cm
6 cm x 14 cm

11,5 cm x 6,7 cm x 1 cm

149 g

10 cm x 5,5 cm
106 g

12792 POWER BANK PLÁSTICO COM LANTERNA
Carregador power bank 1800mAh, material plástico com
indicador led de bateria e lanterna. Acompanha cabo USB.
9,8 cm x 4,4 cm x 2,3 cm
5,5 cm x 2,7 cm
119 g

12903 POWER BANK PLÁSTICO COM VISOR E
LANTERNA
Carregador power bank 4600mAh, material plástico com
visor digital de bateria e lanterna. Contém duas saídas e
acompanha cabo USB.
14 cm x 6,5 cm
6 cm x 3,5 cm
238 g

Tecnologia

173

02041 POWER BANK PLÁSTICO COM VISOR E
LANTERNA
Carregador power bank 5600mAh, material plástico
com indicador led de bateria e lanterna. Contém
duas saídas e acompanha cabo USB.
14,9 cm x 6,4 cm x 2,4 cm
13,9 cm x 3,4 cm
283 g

02032 POWER BANK PLÁSTICO COM VISOR

02063 POWER BANK PLÁSTICO COM LANTERNA

Carregador power bank 3200mAh, material plástico com
visor digital de bateria. Acompanha cabo USB.

Carregador power bank 3000mAh, material plástico com
indicador led de bateria e lanterna. Contém duas saídas e
acompanha cabo USB.

13,1 cm x 6,7 cm x 1,6 cm
9,3 cm x 6 cm

10,4 cm x 6,5 cm x 2 cm

161 g

9,5 cm x 4,5 cm
172 g

02033 POWER BANK PLÁSTICO
Carregador power bank 6000mAh, material plástico com
indicador led de bateria. Contém cabo V8 acoplado e
adaptador lightning. Acompanha cabo USB.
14,9 cm x 7,8 cm x 1,5 cm
11,7 cm x 6,3 cm
220 g

12984 POWER BANK PLÁSTICO FORMATO CARTÃO

048 PEN DRIVE STYLE

Carregador power bank 1200mAh, material plástico
formato cartão. Contém cabo V8 acoplado e adaptador
lightning. Acompanha cabo USB.

Pen drive metálico espelhado, disponível nas capacidades 8GB
e 16GB.
7 cm x 2,7 cm Sem argola 4,8 cm x 1,3 cm

9,9 cm x 6,2 cm x 1,8 cm

3,3cm x 2,7 cm

8 cm x 5 cm

11 g

59 g
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016 PEN DRIVE GIRATÓRIO SM
Pen drive giratório com carcaça metálica e parte interna plástica, disponível nas capacidades 4GB, 8GB e 16GB.
5,8 cm x 2 cm
2,8 cm x 1,6 cm
14 g

12098 CARCAÇA PEN CARD
Carcaça plástica para memória COB.
9 cm x 5,4 cm
9 cm x 5,4 cm
8g

CARCAÇAPICO CARCAÇA PICO A

008-MEMORIA MEMÓRIA COB

Carcaça metálica para memória COB, modelo giratório
com berço plástico. Disponível em versões brilhante ou
escovada.

Memória COB para montagem de pen drive,
disponível em capacidades: 4GB, 8GB, 16GB e 32GB.

4 cm x 1,4 cm

2,5 cm x 1,1 cm

2,8 cm x 1,3 cm

1g

5g
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02006 SUPORTE EMBORRACHADO PARA CELULAR
Suporte emborrachado para celular com verso
adesivado.
2,5 cm x 0,4 cm x 8 cm
2,3 cm x 6 cm
8g

Acessórios
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13888 POP SOCKET
Suporte plástico para celular com disco retráril. Base e
disco com verso adesivado.
3,9 cm x 3,9 cm x 2,3cm Base 4,8 cm x 3,9 cm x 0.9 cm
3,8 cm x 3,8 cm
8g

02001 SUPORTE PLÁSTICO PARA CELULAR
Suporte plástico para celular com verso adesivado, alça
griratória.
3,5 cm x 4 cm
1,4 cm x 4 cm
10 g

14000 PORTA CARTÃO SILICONE PARA CELULAR
Porta cartão para celular, produzido em
silicone com área interna texturizada e
verso autoadesivo.

8,6 cm x 5,7 cm
5,6 cm x 5,3 cm
11 g

14344 PORTA CARTÃO LYCRA PARA CELULAR

14222P PROTETOR PARA CÂMERA

Porta cartão para celular, produzido
em elastano com verso
autoadesivo.

Web cam cover, protetor
plástico para câmeras de
celular, ipad, notebook e tablet.

9,3 cm x 5,8 cm
6,5 cm x 5,2 cm
7g

0,9 cm x 1,8 cm
0,8 cm x 1,7 cm
1g
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13132 BASTÃO DE SELFIE
Bastão de selfie com disparador
embutido, possui cabo P2
para conexão em celulares e
acompanha suporte ajustável.
Bastão retrátil produzido
em alumínio com pegador
emborrachado.
23 cm x 4,8 cm
3,3 cm x 1,3 cm
116 g

12961 BASTÃO DE SELFIE BLUETOOTH
Bastão de selfie com controle bluetooth, acompanha suporte ajustável. Bastão retrátil produzido em alumínio com pegador
emborrachado e cordão de nylon, bluetooth com distância de alcance 10 metros e frequência 2.4Ghz.
22,5 cm x 4.,4 cm
3,3 cm x 1,3 cm
154 g
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12955 SUPORTE VEICULAR PARA CELULAR
Suporte veicular plástico com hastes reguláveis.
9,8 cm x 2,9 cm
3,9 cm x 2,8 cm
30 g

13225 SUPORTE VEICULAR PARA CELULAR
Suporte veicular plástico com hastes reguláveis.
2,4 cm x 6,8 cm
0,7 cm x 1,9 cm
24 g
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13488 SUPORTE VEICULAR MAGNÉTICO PARA CELULAR
Suporte veicular magnético, material plástico. Acompanha
duas fichas metálicas, sendo uma delas com verso
adesivado.
4 cm x 5 cm
1 cm x 2 cm
41 g

13487 SUPORTE VEICULAR MAGNÉTICO PARA CELULAR
Suporte veicular magnético, material emborrachado.
Acompanha duas fichas metálicas, sendo uma delas com
verso adesivado.
4,4 cm x 4,4 cm x 3,7 cm
2,9 cm x 2,9 cm
47 g

12356 ADAPTADOR CARREGADOR VEICULAR
Carregador veicular USB, material plástico. Entradas 1224V, saídas 5V-1.0A e 5V-2.1A.
10,2 cm x 2,5 cm x 3.6 cm
2 cm x 4,5 cm
16 g

13244 ADAPTADOR CARREGADOR VEICULAR

13235 ADAPTADOR CARREGADOR VEICULAR

Carregador veicular USB, material plástico. Entradas 1224V, saídas 5V-1.0A e 5V-2.1A.

Carregador veicular USB, material plástico. Entrada 1224VDC e saída 5V-1000mA.

7 cm x 2,4 cm

5,5 cm x 2,5 cm

3,5 cm x 1,5 cm

2,5 cm x 1,5 cm

14 g

9g
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04011 PORTA ÓCULOS PLÁSTICO
Porta óculos plástico com haste metálica.
7,2 cm x 2,8 cm
4,5 cm x 2 cm
16 g

14248 ANEL DE ILUMINAÇÃO PARA SELFIE
Iluminador de selfies para celular, material plástico com
36 leds. Contém três intensidades de iluminação e modo
pisca.
8,5 cm x 8,5 cm x 3 cm
2,5 cm x 2,5 cm
46 g

00339 CABO DE DADOS RETRÁTIL 2 EM 1
Cabo retrátil 2 em 1, suporte plástico com rolamento e
trava automática. Cabos Lightning e V8, acompanham
tampas protetoras.
4,1 cm x 5,9 cm Cabo 99 cm
2 cm x 1,5 cm
31 g

00338 CABO DE DADOS RETRÁTIL 3 EM 1
Cabo retrátil 3 em 1, suporte plástico com rolamento e
trava automática. Cabos Lightning, V8 e Tipo-C.
4,1 cm x 5,8 cm Cabo 106,5 cm
3,8 cm x 3,8 cm
37 g
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02003 CABO DE DADOS USB
Cabo USB V8.

13243 CABO DE DADOS LIGHTNING
90,9 cm x 1,5 cm

Cabo USB Lightning.

88,4 cm x 1,3 cm

1,6 cm x 0,8 cm

1,2 cm x 0,5 cm

17 g

10 g

02004 CABO DE DADOS 2 EM 1

12031 HUB PLÁSTICO ROBÔ

Cabo 2 em 1, entradas Lightning e V8. Acompanham
tampas protetoras.

Hub plástico formato boneco, contém 4 entradas
USB 2.0.

102 cm x 1,5 cm

13,5 cm x 9,7 cm Cabo 41,5 cm

1,6 cm x 1 cm

1,6 cm x 3 cm

18 g

37 g

08682 HUB AQUECEDOR DE CANECA
Hub plástico aquecedor de caneca, possui quatro
entradas USB e chapa aquecedora em inox com botão de
funcionamento. Entrada DC5.0V 500-1000mA, potência
nominal 2.5W DC5.0V.
10,5 cm x 9,3 cm
2 cm x 5 cm
79 g

12171 HUB PLÁSTICO ESTRELA
Hub articulável plástico formato
estrela, contém 4 entradas USB 2.0.

8,5 cm x 8,5 cm
1,5 cm x 1,5 cm
40 g
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13114 LUMINÁRIA FLEXÍVEL USB
Luminária USB LED, material emborrachado flexível.
Voltagem de saída DC 5V e potência de 1.2W.
2 cm x 16,8 cm
4,2 cm x 1,1 cm
16 g		

13240 ADAPTADOR USB DE TOMADA

13113 ADAPTADOR USB DE TOMADA

Adaptador de tomada USB, material plástico. Entrada
100-240V, frequência 50/60Hz 0.15A e saída 5.0V-2.0A.

Adaptador de tomada USB, material plástico. Entrada
100-240V, frequência 50/60Hz 0.15A, saída 5V-1A.

7 cm x 3,6 cm

6,5 cm x 3,5 cm

2,5 cm x 2,5 cm

4,7 cm x 2 cm

21 g

17 g

00125 ESTOJO DE COURO SINTÉTICO

00126 ESTOJO DE COURO SINTÉTICO

Case de couro sintético com
rede de nylon.

Case de couro sintético com
rede de nylon.

16,2 cm x 10,3 cm x 3,9 cm
13 cm x 7,5 cm

8,5 cm x 5 cm
36 g		

61 g

02051 ESTOJO EMBORRACHADO
Case emborrachado com rede de
nylon.

13,5 cm x 8,7 cm x 3,5 cm

13578 ESTOJO EMBORRACHADO
9,8 cm x 9,8 cm x 3,3 cm
6 cm x 7 cm
33 g		

Case emborrachado com rede de
nylon.

8,5 cm x 8,5 cm x 3,4 cm
4,5 cm x 4,5 cm
21 g		
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13136 CAPA À PROVA D’ÁGUA

13137 CAPA À PROVA D’ÁGUA

Case impermeável de pvc, acompanha cordão de nylon
regulável.

Case impermeável de pvc, fechamento a vácuo e botões
para lacre. Acompanha cordão de nylon.

20 cm x 11 cm

24 cm x 12,5 cm

17 cm x 9,5 cm

10 cm x 7,5 cm

42 g

40 g

13138 CAPA BRAÇADEIRA À PROVA D’ÁGUA
Case braçadeira impermeável de pvc, contém fita elástica
regulável com velcro. Acompanha cordão de cetim.
18,5 cm x 17,9 cm Fita Elástica 23,1 cm Cordão 46 cm
11,5 cm x 16,8 cm
58 g

13189 CAPA UNIVERSAL À PROVA D’ÁGUA
Braçadeira de neoprene com visor plástico e elástico com
velcro. Possui compartimento para chaves e quatro saídas
para fones de ouvido.
17,3 cm x 20,4 cm Cinta 45 cm
4 cm x 2 cm
41 g

13139 CAPA UNIVERSAL À PROVA D’ÁGUA
Case impermeável de pvc, contém cinto regulável de nylon
com fivelas.
29 cm x 18 cm Cinto 96,8 cm
21,5 cm x 17 cm
77 g
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12965 CHAVEIRO METAL

12195 CHAVEIRO METAL

Chaveiro mosquetão metálico com alça de couro sintético.

Chaveiro mosquetão metálico com alça de nylon.

9,2 cm x 3,4 cm

9,9 cm x 3,5 cm

1,9 cm x 1,8 cm

2,7 cm x 2,1 cm

26 g		

36 g

12191 CHAVEIRO METAL MOSQUETÃO
Chaveiro metálico mosquetão.

7,7 cm x 3,3 cm
2,3 cm x 2,4 cm
36 g

Chaveiros
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10028 CHAVEIRO METAL

10032 CHAVEIRO METAL

Chaveiro metálico com alça de couro sintético.

Chaveiro metálico com alça emborrachada.

8,3 cm x 3,5 cm
1,8 cm x 2 cm
18 g

10026 CHAVEIRO METAL
Chaveiro metálico com alça de couro sintético.
8,5 cm x 3,1 cm
3,8 cm x 1,9 cm
25 g		

11,3 cm x 3,5 cm
2,4 cm x 1,7 cm
24 g		

11751 CHAVEIRO METAL
Chaveiro metálico com alça emborrachada.
11,5 cm x 3,1 cm
2,5 cm x 2,7 cm
25 g		

00200 CHAVEIRO METAL CASA

12209 CHAVEIRO METAL CASA

Chaveiro plaquinha metálica formato casa.

Chaveiro metálico formato casa.

6,6 cm x 3,9 cm

7,6 cm x 4,9 cm

2,8 cm x 2,8 cm

2 cm x 3,8 cm

8g

33 g		

Chaveiros
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01595 CHAVEIRO METAL

02636 CHAVEIRO METAL

Chaveiro metálico.

Chaveiro metálico.

7,8 cm x 3,3 cm

7,1 cm x 3,5 cm

3,7 cm x 2 cm

2,7 cm x 2,2 cm

25 g

26 g		

01955 CHAVEIRO METAL
Chaveiro metálico.
8 cm x 3,4 cm
3,6 cm x 2,1 cm
22 g		

09207 CHAVEIRO METAL

11200 CHAVEIRO METAL

Chaveiro metálico.

Chaveiro metálico.

8 cm x 3,4 cm

8,3 cm x 3,5 cm

3,6 cm x 1,8 cm

3,6 cm x 2,1 cm

21 g		

27 g		

01655 CHAVEIRO METAL

02637 CHAVEIRO METAL

Chaveiro metálico.

Chaveiro metálico.

7,4 cm x 3,5 cm

6,7 cm x 3,3 cm

3 cm x 3 cm

2,3 cm x 2,3 cm

21 g		

29 g

Chaveiros
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01657 CHAVEIRO METAL

00201 CHAVEIRO METAL PLAQUINHA

Chaveiro metálico.

Chaveiro plaquinha metálica.

7,9 cm x 3,4 cm

8 cm x 2,9 cm

3,5 cm x 2,3 cm

2,7 cm x 4 cm

31 g		

7 g		

00808 CHAVEIRO KIT FERRAMENTA PLÁSTICO 4 PEÇAS
Chaveiro kit ferramenta plástico, contém 4 peças:
2 chaves philips e 2 chaves fendas.
5,4 cm x 5,1 cm
3,9 cm x 2 cm
37 g		

09824 CHAVEIRO METAL ABRIDOR
Chaveiro abridor metálico.
6,5 cm x 1,1 cm
5,3 cm x 1 cm
10 g		

4267B CHAVEIRO METAL ABRIDOR
Chaveiro abridor metálico.
9,9 cm x 1,4 cm
7 cm x 1,3 cm
13 gv

Chaveiros

205

05691 CHAVEIRO METAL 3 EM 1

00210 CHAVEIRO CANIVETE METAL 4 FUNÇÕES

Chaveiro metálico 3 em 1: abridor, cortador e lixa.
Acompanha corrente.

Canivete metálico 4 funções com chaveiro, contém:
abridor de lata, lixa, lâmina de corte e abridor de garrafa.

5,9 cm x 3,2 cm

5 cm x 2,7 cm

2,4 cm x 2,4 cm

4,1 cm x 1,8cm

27 g		

27 g		

00185 CHAVEIRO TRENA 1M
Chaveiro trena emborrachada de 1 metro, contém sistema de trava.
9,3 cm x 4,1 cm
2,2 cm x 2,2 cm
20 g		

00415 CHAVEIRO PNEU TRENA 1M

02910 CHAVEIRO FITA MÉTRICA 1M

Chaveiro trena emborrachada de 1 metro em formato
pneu com aro plástico.

Chaveiro fita métrica plástica de 1 metro, contém sistema
de trava.

10,1 cm x 4,1 cm

4,3 cm x 4,3 cm

2,6 cm x 2,6 cm

3,2 cm x 3,2 cm

24 g		

19 g		

00800 FITA MÉTRICA PLÁSTICA 1,5M
Fita métrica plástica de 1,50 metros, contém sistema de
trava.
5 cm x 5 cm x 1 cm
3,7 cm x 3,7 cm
20 g		

Chaveiros

207

18514 KIT FERRAMENTA 7 PEÇAS COM LANTERNA LED
Kit ferramenta retrátil com 7 peças e lanterna de 6 Leds.
Material plástico, contém: 3 chaves philips; 3 chaves de
fenda e mini chave dupla (phillips e fenda).
12,1 cm x 4,1 cm
1,4 cm x 4,8 cm
172 g		

Ferramentas
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10104 KIT FERRAMENTA 21 PEÇAS
Kit ferramenta 21 peças em estojo de plástico. Contém:
3 mini chaves de fenda, trena 1 metro, estilete, conjunto
10 pontas (4 chaves philips, 2 chaves fenda, 3 chaves
torx e um adaptador), 4 extensores bocais (7MM, 8MM,
9MM e 10MM), ferramenta auxiliar e chave extensora.
12,4 cm x 10,1 cm
10,8 cm x 9 cm
314 g		

13349 KIT FERRAMENTA 20 PEÇAS
Kit ferramenta 20 peças com estojo plástico formato pneu.
Contém: 2 mini chaves de fenda, 2 mini chaves philips,
estilete, 4 extensores bocais (7MM, 8MM, 9MM e 10MM),
chave canhão e conjunto 10 pontas (4 chaves philips, 2
chaves fenda, 3 chaves torx e um adaptador).
13,1 cm x 13,1 cm x 4,9 cm
3,3 cm x 3,3 cm
375 g		

14011 KIT FERRAMENTA 8 PEÇAS

02094 KIT FERRAMENTA 8 PEÇAS

Kit ferramenta 8 peças em maleta plástica. Contém: fita
isolante, martelo, alicate, chave philips, chave teste, chave
de fenda, trena 2 metros e estilete.

Kit ferramenta 8 peças com maleta plástica. Contém: fita
isolante, martelo, alicate, chave philips, chave teste, chave
de fenda, trena 2 metros e estilete.

17,6 cm x 24,8 cm x 5,5 cm

17,5 cm x 24,8 cm x 5,5 cm

4,3 cm x 8,8 cm

4,3 cm x 8,8 cm

746 g		

70 g

02095 KIT FERRAMENTA 11 PEÇAS

18530 KIT FERRAMENTA 11 PEÇAS

Kit ferramenta 11 peças com maleta plástica. Contém:
conjunto de 5 chaves allen, fita métrica de 1 metro, chave
teste, estilete, chave philips, chave de fenda e alicate.

Kit ferramenta 11 peças com maleta plástica. Contém:
conjunto de 5 chaves allen, fita métrica de 1 metro, chave
teste, estilete, chave dupla (philips e fenda), alicate e cabo
plástico para encaixe da chave dupla.

14,2 cm x 20,2 cm x 3,9 cm
2,8 cm x 8,1 cm
432 g		

14,2 cm x 20,2 cm x 3,9 cm
2,8 cm x 8,1 cm
375 g

Ferramentas
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07494 KIT FERRAMENTA 19
PEÇAS COM LANTERNA
Kit ferramenta 19 peças em
estojo plástico com lanterna.
Contém: conjunto 10 pontas
(4 chaves philips, 2 chaves fenda,
3 chaves torx e um adaptador),
chave canhão, adaptador chave
de boca, mini chave de fenda, mini
chave philips, 4 extensores bocais
(7MM, 8MM, 9MM e 10MM) e
alicate.
20 cm x 12,9 cm
6 cm x 2,5 cm
510 g		

00385 TRENA EMBORRACHADA 3M
Trena emborrachada de 3 metros com sistema de trava e
presilha metálica. Acompanha cordão de nylon.
6,3 cm x 6,5 cm
3,5 cm x 3,4 cm
109 g		

00585 TRENA EMBORRACHADA 5M
Trena emborrachada de 5 metros com sistema de trava
e presilha metálica. Acompanha cordão de nylon.
7,2 cm x 7,2 cm
3,9 cm x 3,9 cm
167 g		

Ferramentas
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13247 LANTERNA LED PLÁSTICA RECARREGÁVEL
Lanterna plástica recarregável com 6 Leds, pode ser
recarregada através da energia elétrica ou solar, além do
funcionamento a base de 4 pilhas AA. Acompanha cabo
USB.
13 cm x 8,2 cm x 25,5 cm
3,5 cm x 6 cm
274 g		

01291 LANTERNA PLÁSTICA DÍNAMO
Lanterna plástica dínamo com 3 leds, acompanha cordão
de nylon.
10,2 cm x 5,3 cm
8 cm x 4 cm
62 g		

11395 CHAVEIRO CANIVETE METAL 3 FUNÇÕES

01263 CANIVETE METAL 7 FUNÇÕES

Canivete metálico 3 funções com detalhe emborrachado,
contém: lixa, lâmina de corte e mini tesoura.

Canivete metálico 7 funções com detalhe emborrachado,
contém: lâmina de corte, mini tesoura, abridor de lata,
abridor de garrafa, chave phillips, lixa e saca rolhas.
Acompanha bainha de nylon.

6 cm x 1,9 cm
3,3 cm x 1,3 cm
21 g		

9,2 cm x 2,5 cm
3,5 cm x 1 cm
76 g		

06757 CANIVETE METAL 9 FUNÇÕES

00693 CANIVETE METAL 11 FUNÇÕES

Canivete metálico 9 funções com detalhe emborrachado,
contém: lâmina de corte, serrilha, mini tesoura, abridor de
latas, abridor de garrafa, chave philips, lixa, agulha de
sutura e saca rolhas. Acompanha bainha de nylon.

Canivete metálico 11 funções com detalhe emborrachado,
contém: lâmina de corte, serrilha, serra madeira, mini
tesoura, abridor de latas, abridor de garrafa, chave philips,
lamina de remoção e limpeza, lixa, agulha de sutura e
saca rolhas. Acompanha bainha de nylon.

9,3 cm x 2,5 cm
3 cm x 1 cm
86 g

9,3 cm x 2,5 cm
3 cm x 1 cm
101 g		

Ferramentas
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02078 GUARDA-CHUVA INVERTIDO
Guarda-chuva com abertura invertida, tecido de
nylon impermeável com forro para preservação
das oito varetas em fibra. Pegador plástico com
acionamento automático.
79,5 cm x 9,4 cm Aberto 106 cm
20 cm x 30 cm
519 g

Guarda-chuva

217

02076 GUARDA-CHUVA
Guarda-chuva de nylon com pegador plástico e oito
varetas metálicas, acionamento automático.
84,5 cm Aberto 105 cm
15 cm x 30 cm
294 g

02075 GUARDA-CHUVA
Guarda-chuva de nylon com pegador plástico e oito
varetas metálicas, acionamento automático.
84,5 cm Aberto 105 cm
15 cm x 30 cm
292 g

14329 GUARDA-CHUVA
Guarda-chuva de nylon com pegador plástico
e oito varetas metálicas, acionamento manual.
Acompanha cordão de nylon e capa protetora.
57 cm Aberto 94 cm
18 cm x 25 cm
342 g

14437 GUARDA-CHUVA
Guarda-chuva de poliéster com pegador plástico e oito
varetas metálicas, acionamento manual. Acompanha
cordão de nylon e capa protetora.
54,5 cm Aberto 94 cm
15 cm x 30 cm
199 g

Guarda-chuva
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18562 ESPONJA MASSAGEADORA PARA LIMPEZA FACIAL
Massageador facial em silicone, material resistente a
água. Opera em seis modos de intensidade, contém
bateria recarregável com voltagem de 3.7V e potência de
0.25W. Acompanha cabo USB
7,9 cm x 7,4 cm x 2,9 cm
0,8 cm x 5,5 cm
72 g		

SAIRÁ DO CATÁLOGO
Cuidados pessoais
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18517 PORTA COMPRIMIDO SEMANAL
Porta comprimidos de plástico com oito divisórias.
6,1 cm x 7,4 cm x 2,1 cm
4 cm x 5,1 cm
22 g		

05266 TERMÔMETRO DIGITAL
Termômetro digital com estojo de acrílico.
2,5 cm x 1 cm
14,4 cm x 2,2 cm
24 g		

12480 KIT VIAGEM 3 PEÇAS
Kit viagem 3 peças, contém: travesseiro inflável com revestimento aveludado,
máscara para olhos de cetim com revestimento de espuma e um par de
protetores auriculares. Acompanha necessaire de veludo.
Travesseiro 44 cm x 27 cm Máscara 8,9 cm x 8,8 cm Protetor auricular 2 cm x 1 cm Necessaire 11,9 cm x 17,4 cm
Travesseiro 16 cm x 10 cm Máscara 6 cm x 7,6 cm Necessaire 10 cm x 15 cm
72 g		

Cuidados pessoais
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18536 KIT VIAGEM 6PÇS
Kit viagem 6 peças em estojo ziplock de pvc. Contém: frasco plástico 80ml
com válvula pump, frasco plástico de spray 80ml, frasco plástico com tampa
rosqueável, 2 potes de 10ml e mini espátula.
16,5 cm x 19,4 cm
15 cm x 18,5 cm
76 g		

18535 KIT VIAGEM 5PÇS
Kit viagem 5 peças em estojo ziplock de pvc. Contém: frasco plástico 80ml com
válvula pump, frasco plástico de spray 80ml, 2 potes de 10ml e mini espátula.
17,2 cm x 14,5 cm
16 cm x 13,8 cm
61 g		

Cuidados pessoais
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00124 KIT MASCULINO 12 PEÇAS
Kit masculino 12 peças em estojo de couro sintético,
contém: removedor de pelos, abridor saca rolha, tesoura,
aparelho de barbear, 3 lâminas de barbear, escova de
dente, pente, cortador de cutícula, mini kit unha 3 em
1(empurrador de cutícula, lixa, limpador de unha), cortador
de unha, pinça e espelho duplo com aumento.
18,5 cm x 14,3 cm
17 cm x 12,5 cm
369 g

17231 KIT ENGRAXATE 5 PEÇAS
Kit engraxate 5 peças em estojo de couro sintético,
contém: cera preta, cera incolor, calçadeira, flanela
e escova.
6,4 cm x 8,1 cm x 12 cm
4,1 cm x 12 cm
191 g

00127 KIT MANICURE 15 PEÇAS
Kit manicure 15 peças em estojo de couro sintético.
Contém: pente, removedor de pelos, espelho duplo,
empurrador de cutícula, pinça, cortador de unha,
tesoura, mini kit unha 3 em 1 (empurrador de
cutícula, lixa, limpador de unha), cortador de cutícula
e 6 pincéis: blush, sombra, esfumador, côncavo,
batom e pente para sobrancelhas.
18,5 cm x 13,2 cm
17,5 cm x 12,5 cm
327 g

04657 KIT MANICURE 4 PEÇAS

01361 KIT MANICURE 6 PEÇAS

Kit manicure 4 peças em estojo de alumínio, contém: lixa,
tesoura, empurrador de cutícula e cortador de unha.

Kit manicure 6 peças em estojo de couro sintético, contém:
lixa, pinça, empurrador de cutícula, cortador de cutícula,
tesoura e cortador de unha.

11,9 cm x 4,4 cm x 12,2 cm
6,9 cm x 4 cm

10,3 cm x 6,2 cm

51 g

9 cm x 4 cm
105 g

Cuidados pessoais
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00774 KIT PINCEL 5 PEÇAS COM ESPELHO
Kit pincel 5 peças em estojo plástico com espelho interno,
contém: pincel de blush, pincel de corretivo, pincel de
sombra, pincel de lábios e pincel de sobrancelha.
8,2 cm x 5,4 cm
7 cm x 5 cm
37 g

00342 ESCOVA COM ESPELHO

09810 ESPELHO PLÁSTICO DUPLO SEM AUMENTO

Escova plástica com espelho.

Espelho duplo sem aumento, material plástico.

7,5 cm x 6,6 cm

6,7 cm x 8,3 cm

5,3 cm x 5,3 cm

3,5 cm x 8,3 cm

38 g

48 g

00250 ESPELHO PLÁSTICO SEM AUMENTO

00232 ESPELHO PLÁSTICO DUPLO SEM AUMENTO

Espelho sem aumento, material plástico.

Espelho duplo sem aumento, material plástico.

7,5 cm x 6,6 cm

7,1 cm x 7,1 cm

6,9 cm x 6,1 cm

6 cm x 6 cm

30 g

36 g

02634 ESPELHO PLÁSTICO DUPLO SEM AUMENTO

01764 ESPELHO PLÁSTICO DUPLO COM AUMENTO

Espelho duplo sem aumento, material plástico.

Espelho duplo com aumento, material plástico.

6,3 cm x 6,3 cm

6,2 cm x 6,2 cm

4,7 cm x 6 cm

5,2 cm x 6,5 cm

37 g		

44 g

Cuidados pessoais
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12069 ESPELHO PLÁSTICO DUPLO SEM AUMENTO
Espelho duplo sem aumento, material plástico.
6,7 cm x 6,7 cm
5,2 cm x 6,7 cm
44 g

10006 PORTA BOLSA DOBRÁVEL DE METAL
Porta bolsa metálico imantado.
4,4 cm x 4,4 cm
3,1 cm x 3,1 cm
40 g

12451 CHAVEIRO PORTA BOLSA METAL
Chaveiro porta bolsa retrátil formato uniforme, material
metálico. Acompanha mosquetão.
9,2 cm x 3,4 cm
3,2 cm x 1,6 cm
41 g		

02064 SPINNER ANTI-STRESS

02060 SPINNER ANTI-STRESS

Spinner anti-stress plástico com quatro rolamentos ABEC-7.

Spinner anti-stress plástico com rolamento central e três
arruelas metálicas.

7,5 cm x 7,5 cm x 1 cm
2 cm x 2 cm

7,5 cm x 7,5 cm x 1 cm

50 g

2 cm x 2 cm
56 g

Cuidados pessoais
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