CATÁLOGO
DE PRODUTOS

A GALERIA DE
IDEIAS

Estamos no mercado de presentes e brindes corporativos para oferecer a melhor forma de
divulgação da sua marca. Sabemos da importância dessa divulgação para as organizações e
trabalhamos visando a atender completamente suas demandas. Nossos diferenciais, nesse
competitivo mercado, são: bom atendimento, agilidade nos processos, controle de qualidade,
cumprimento dos prazos de entrega e o trabalho pós-venda. Gostamos do que fazemos! Suprir as
necessidades dos nossos clientes, numa parceria produtiva e ﬁel, é o que nos traz satisfação.
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CANETAS

EM
ALUMÍNIO

CA021

CA020

Caneta esferográﬁca em alumínio,
acabamento emborrachado. 1,5km de
escrita.

Caneta esferográﬁca em alumínio,
acabamento emborrachado. 1,5km de
escrita.

CA025

Caneta esferográﬁca em alumínio.

CA023

Caneta esferográﬁca em alumínio com
revestimento emborrachado.

CA029

Caneta esferográﬁca em alumínio com
clip de metal

4

CM086

Caneta em metal com estojo de tubo em
alumínio com detalhe aveludado. Caneta em
metal prata com dois anéis e detalhe
aveludado.

EM METAL

CM079

Caneta esferográﬁca em metal twist,
com escrita azul.

ESFEROGRÁFICAS

CM105

Caneta em metal esferográﬁca
com estojo de papel kraft.

CM103

Caneta em metal esferográﬁca com
estojo de papel kraft.

CM107

Caneta em metal esferográﬁca
com estojo almofado.

CANETAS
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CM081B

CANETAS

Caneta em metal
esferográﬁca, com escrita azul.

EM METAL

CM078

Caneta esferográﬁca em metal, com
escrita azul.

ESFEROGRÁFICAS

CM076

Caneta esferográﬁca em metal, com
escrita azul.

CM034

Caneta em metal com detalhe prata.
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CM106

Caneta em metal roller com estojo de papel
kraft preto.

EM METAL
ROLLERBALL

CM077

Caneta em metal roller com escrita em azul.

CM091

Caneta em metal roller com detalhes
em cobre ou preto.

CM104

Caneta em metal roller preta com detalhes
dourado com estojo de papel kraft.

CM083

Caneta de metal roller com detalhes
dourado.

CANETAS
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CF070

Caneta plástica com suporte para
celular, retrátil e esferográﬁca com
escrita em azul.

MULTIFUNCIONAL

CANETAS

CF065

Caneta multifuncional em ﬁbra de
bambu, com suporte de celular, touch e
limpador de tela.

CF049

Caneta multifuncional em metal, com suporte de
celular, touch, limpador de tela, ferramentas e
régua, com escrita em azul.

CF016

Caneta plástica com suporte para
celular, touch e limpador de tela.

CF038

Caneta plástica com suporte para
celular e touch.
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CF067

Caneta semimetal com ponta
touch.

MULTIFUNCIONAL

CF069

Caneta em metal com lanterna,
ponteira laser e touch com estojo
metálico. Com 3 pilhas LR41.

CF027

Caneta e lapiseira em metal 4 em 1,
1,5km de escrita, graﬁte 0.5 com estojo
almofadado.

CF028

Caneta em metal com ponteira
laser e LED. Com 3 pilhas.

CF030

Caneta em alumínio com ponteira
touch. Com embalagem de veludo.

CANETAS
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CF023

Caneta plástica com ponta touch
e 3 opções de cores de escrita,
sendo, vermelha, azul e preto.

MULTIFUNCIONAL

CF068

Caneta em bambu com ponteira
touch e clip de metal. Elementos
em ﬁbra de trigo e ABS.

CF011

Caneta plástica com ponteira touch.

CANETAS
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MARCA
TEXTO
CT024

CT025

Marca texto em formato splash, nas
cores azul, amarelo, laranja, rosa e verde.

Marca texto em plástico PP.

CT021

Caneta em metal com marca
texto amarelo.

CT023

Caneta em plástico com marca
texto. Corpo translúcido colorido
com detalhe preto emborrachado.

CANETAS
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CE023

CANETAS

Caneta ecológica de bambu.
Elementos em ﬁbra de trigo e ABS.

ECOLÓGICA

CE020

Caneta de bambu com detalhes
em metal.

CE018

Caneta biodegradável com ﬁbra
de trigo.

CE019

Caneta de bambu com dois anéis,
ponteira e clip em metal.

CE021

Caneta de bambu com detalhes
em metal.
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CP065

CANETAS

Caneta plástica esfero com
acabamento brilhante.

CP119

PLÁSTICA

CP120

Caneta em plástico retrátil com
escrita em azul.

Caneta em plástico retrátil, com
corpo branco e detalhe colorido.
Com escrita em azul.

CP047

Caneta em plástico branca.

CP078

Caneta esferográﬁca plástica
brilhante.
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CP118

Caneta em plástico retrátil, com
clip metálico e escrita em azul.

CANETAS

CP113

PLÁSTICA

Caneta em plástico retrátil com
escrita em azul.

CP100

Caneta em plástico colorida com
detalhe prata.

CP088

Caneta em plástico ABS com
acabamento brilhante, ponteira
cromada e clipe de grande dimensão.
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CANETAS

PLÁSTICA
CP071

CP095

Caneta em plástico, com acabamento matt
no corpo e frost na ponteira e tampa.

Caneta em plástico retrátil com
escrita em azul.

CP066

Caneta ABS em plástico , com
acabamento brilhante, grip e
ponteira cromada.

CP023

Caneta em plástico 3 anéis prata.
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CANETAS

CONJUNTO

CJ034

Conjunto de caneta roller e
esferográﬁca em alumínio com
estojo almofadado.

ROLLER E ESFEROGRÁFICA

CJ037

Conjunto em bambu de caneta e
lapiseira 0,7 com estojo cartão.

CJ002

Conjunto em alumínio de caneta
esferográﬁca e lapiseira.
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CANETAS

CJ041

Conjunto de canetas em metal.

CONJUNTO

ROLLER E ESFEROGRÁFICA

CJ035

Conjunto de canetas em metal,
com 1,5km de escrita e estojo
almofadado.

CJ040

Conjunto de canetas em metal.

CJ003

Conjunto de canetas em metal com
estojo premium almofadado.

17

LP006

Lápis apontado HB com detalhe
colorido.

LÁPIS
LP002

Lápis resinado colorido com borracha.

LP010

Lápis resinado triangular na cor cinza
com borracha e graﬁte preto.

LÁPIS
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CH106

Chaveiro em PETG com álcool em gel
50ml, tampa ﬂip top e mosquetão.

CHAVEIROS
CH097

Chaveiro álcool em gel 70% 60ml com
capinha emborrachada.

CH096

Chaveiro álcool em gel
70% 40ml com capinha
emborrachada.

CH091

Chaveiro em alumínio com abridor.

CHAVEIROS
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CHAVEIROS

CH101

CHAVEIROS

Chaveiro em alumínio com 1 LED,
abridor de garrafas e ﬁta em silicone.
Com 3 pilhas LR44.

CH107

Chaveiro de cortiça em fromato
retangular.
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COPOS

CANECAS

CN018

Caneca em aço inox 450ml com pegador de
pástico e tampa rosqueável. Não térmica.

CN032

Caneca em aço inox 230ml com pega
de mosquetão.

CN044

Copo térmico em aço inox branco
475ml com tampa.

CN033

Caneca em aço inox 350ml com parede
dupla e alça de mão tipo mosquetão.

CN041

Caneca em cerâmica mágica 325ml
com colher.
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CO036

COPOS

Copo em aço inox 260ml com parede
dupla, pegador em silicone e bico com
tampa.

COPOS

CO048

Copo com corpo duplo em aço
inox e PP 510ml.

CO017

Copo em plástico 500ml com parede
dupla, tampa e alça.

CO047

Copo térmico em aço inox 400ml com
corpo duplo e acabamento matt.
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COPOS

CO041

Copo em ﬁbra de bambu 350ml com
parede dupla, tampa e alça nylon
removível.

COPOS

CO051

Copo em ﬁbra de bambu e PP 390ml
com tampa e tira em silicone.

CO053

Copo em ﬁbra de bambu e PP
380ml com tampa ﬂip top.

CO056

Copo retrátil em ﬁbra de bambu e PP
210ml.

CO058

Copo dobrável em silicone e tampa em
PP 240ml.
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COPOS

SH003

Shaker plástico 400ml com porta
suplementos.

COQUETELEIRA
E SHEIQUEIRA
SH001

Shaker em HDPE 550ml com tampa
ﬂip top em PP, misturadora em aço
inox e escala de medição até 400ml.

CQ003

Coqueteleira em aço inox 550ml.
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GT013

Garrafa térmica em aço inox
500ml com alça.

GARRAFA
TÉRMICA

GT023

Garrafa térmica em aço inox
450ml com termômetro
digital na tampa.

COPOS

GT017

Garrafa térmica em bambu e aço
inox 430ml com corpo duplo e
infusor para chá.

GT025

Garrafa térmica em aço inox 510ml com
parede dupla e tampa com sistema a vácuo.

GT026

Garrafa térmica em aço inox 580ml com
parede dupla e tampa com sistema a vácuo.
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COPOS

SQUEEZE EM
ALUMÌNIO

SA011

Squeeze em alumínio 650ml.

SA037

Squeeze em alumínio com formato
triangular e tampa em PP 570ml.

SA032

Squeeze em aço inox com tampa em
bambu com sistema a vácuo 540ml.
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COPOS

SA036

SQUEEZE EM
ALUMÌNIO

Squeeze em alumínio com mosquetão
500ml.

SA023

Garrafa em aço inox com tampa
rosqueável 700ml.

SA005

Squeeze em alumínio com mosquetão
500ml.

27

SP047

COPOS

Squeeze em plástico 700ml com corpo
translúcido, base e tampa em alumínio.

SQUEEZE EM
PLÁSTICO

SP041

Squeeze em plástico com mosquetão e
toalha para esporte em poliamida e
poliéster.

SP066

Squeeze 590ml produzido a partir de
plástico reciclado, rPET. Com alça de
silicone, tampa em PP e aço inox.

SP023

Squeeze em plástico 600ml com
tampa rosqueável e tampa interna
emborrachada.
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SP064

Squeeze em AS 610ml com tampa em
PP e canudo.
COPOS

SQUEEZE EM
PLÁSTICO

SP056

Squeeze em AS 510ml
com tampa em PP.

SP059

Squeeze em polietileno 550ml com tampa
rosqueável protetora para o bocal e alça.

SP032

Squeeze em plástico 870ml com alça
de mão emborrachado e canudo.
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SV004

Squeeze em vidro borossilicato 600ml
com luva em silicone e tampa em
bambu.

SQUEEZE
EM VIDRO

COPOS

SV002

Squeeze em vidro borossilicato 470ml
com tampa em PP e pega em silicone.

SV005

Squeeze em vidro borossilicato 490ml
com parede dupla, tampa em bambu e
2 infusores em aço inox.

SV003

Squeeze em vidro borossilicato 380ml
com tampa em PP e bolsa em silicone.
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COSTURÁVEIS

BO032

Bolsa esportiva em poliéster com
alça de ombro e de mão dupla.

BOLSAS

BO036

Bolsa esportiva em poliéster 300D
com alça ajustável.

BO035

Pochete 600D de alta densidade com
alça ajustável em webbing.

BO037

Pochete 300D de alta densidade com
compatimentos e elpastico na lateral.
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ML014

Mala de viagem média ABS com
rodinhas 360 graus e alça de mão.

COSTURÁVEIS

MALA
ML011

Mala de viagem executivo em ABS e PC com
interior forrado, divisória, 4 rodas duplas
giratórias e fecho de segurança com senha.

ML016

Mala de viagem executivo em ABS 34L com
inferior forrado, divisória, 4 rodas duplas
giratórias e fecho de seguraça com senha.

ML019

Mala de viagem com rodinhas 360
graus e alça de mão.
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MC031

Mochila saco em PET 190T.

MOCHILAS

MC127

COSTURÁVEIS

Mochila saco de juta.

MC128
MC109

Mochila saco 100% algodão com detalhe
em juta e alça em algodão 65cm.

MC092

Mochila saco 100% algodão canvas.

Mochila saco impermeável em ﬁbra de
poliéster. Contém bolso diagonal, entrada
para fones de ouvido e alças de nylon.
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COSTURÁVEIS

MC117

Mochila em 600D com sistema de
apoio acolchoado para as costas e
alças almofadadas.

MOCHILAS
MC118

Mochila esportiva em 420D com
reservatório de água até 2L.

MC101

Mochila dobrável 25L em nylon
impermeável com compartimento para
acomodá-la.
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COSTURÁVEIS

MC126

Mochila confeccionada em nylon com
compartimento para notebook até 15.6
polegadas.

MOCHILAS

MC096

Mochila em poliéster com alça de mão.

MC069

Mochila para notebook até 15.6 e
tablet 10.5 polegadas em 600D alta
densidade.

MC085

Mochila para notebook até 14
polegadas em 600D de alta densidade.

MC125

Mochila confeccionada em nylon com
compartimento para notebook até 15.6
polegadas.
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MC094

Mochila para notebook em poliéster
com sistema anti-furto.

MOCHILAS
MC066

Mochila para notebook em Nylon
2Tone impermeável. Peça de alta
densidade.
COSTURÁVEIS

MC114

Mochila para notebook até 15.6
polegadas em poliéster 600D
impermeável.
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COSTURÁVEIS

MC106

Mochila trolley para notebook. 600D
de alta densidade e poliéster 600D
impermeável. Para notebook até 15.6”.

MOCHILAS
COM RODINHA

MC003

Mochila trolley para notebook em
1680D e 600D com compartimento
almofadado.

MC090

Mochila trolley para notebook até 15.6
polegadas em 300D com
compartimento almofadado.
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COSTURÁVEIS

NC060

Necessaire em couro sintético com
alça lateral.

NECESSAIRES

NC046

Necessaire em tecido poliéster com
suporte para pendurar.

NC059

Necessaire em couro sintético
e nylon 70.

NC043

Necessaire em 300D de alta
densidade.

NC064

Necessaire 100% algodão com
detalhes em cortiça no fundo da
bolsa e puxador do fecho.
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NC063

Necessaire dupla para máscaras com
fechamento de zíper

NECESSAIRES

COSTURÁVEIS

NC066

Bolsa de cosmético em EVA com
fecho de correr e puxador metálico.

NC038

Necessaire em nylon com detalhe em
sintético e botão.

NC025

Bolsa hermética em EVA com fecho.
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PA022

Pasta à tiracolo para tablet 9.7
polegadas em 600D de alta densidade.

PASTAS

COSTURÁVEIS

PA027

Pasta para notebook até 14 polegadas
em poliéster 600D.

PA019

Pasta para notebook 15.6 polegadas
soft sheel de alta densidade.
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SC044

COSTURÁVEIS

Sacola de praia em 600D com alça de
corda em algodão.

SC042

SACOLAS

SC041

Sacola non-wovem impresso e
termo-selado.

Sacola dobrável non-woven.

SC047

Sacola 100% algodão.

SC034

Sacola juta com bolso frontal 100%
algodão.
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COSTURÁVEIS

BOLSAS
TÈRMICA

TM022

Bolsa térmica em nylon poliéster 10L
com cadeira.

TM032

Bolsa térmica ﬂexível 14L em 600D com estrutura
removível em alumínio e pega ergonômica em EVA.

TM009

Bolsa térmica em nylon e poliéster
25L.

TM034

Bolsa térmica em tecido bagum sintético 13L
com revestimento em polietileno atóxico.

TM037

Mochila térmica 15L com compartimento
revestido em alumínio térmico.
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VT001

Camiseta unissex em malha jersey
100% algodão. Tamanhos P, M, G e GG.

COSTURÁVEIS

VESTUÁRIO
VT006

Camiseta feminina em malha jersey
100% algodão. Tamanhios P, M, G e GG.

VT008

Camiseta feminina em poliéster e
algodão. Tamanhos P, M, G e GG.

VT003

Camiseta unissex em malha jersey
100% algodão. Tamanhos P, M, G e GG.
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FR045

Kit ferramenta 24 peças em estojo de
nylon.

FERRAMENTAS

FR053

Canivete multifunções em aço inox
com 12 peças e mosquetão.
FERRAMENTAS

FR033

Kit ferramenta 24 peças em estojo
sintético com zíper.

FR048

Canivete em aço inox e metal com
fecho de segurança e mosquetão.

FR039

Kit ferramenta 13 peças com estojo
plástico em formato de latinha.
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KITS DE
VINHO

GA056

GA058

Conjunto para vinho fabricado em
cortiça.

Porta copo plástico com abridor de
garrafa e esponja antiderrapante na
base.
GASTRONOMIA

GA049

Kit vinho em bambu com saca-rolhas,
canivete de sommelier, termômetro,
rolha e gargantilha.

GA043

Kit vinho com 4 peças em estojo
sintético.

45

GA069

Kit churrasco em aço inox e madeira
com tábua em bambu e 5 peças em
estojo de 210D.

KITS DE
CHURRASCO

GA088

Kit churrasco em estojo de alumínio.
Composto por: faca chefe, faca
japonesa, faca boning, garfo e aﬁador.
GASTRONOMIA

GA091

Kit churrasco com estojo dobrável em
600D ou avental. Composto por: faca,
garfo, pinça e luva de cozinha.

GA072

Kit churrasco em aço inox e madeira
em estojo de 210D.

GA089

Kit churrasco em estojo de 210D com
peças em aço inox e PP. Composto por:
tábua, faca chefe, garfo e aﬁador.
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GA077

GASTRONOMIA

Saleiro ou pimenteiro em aço inox.

GA035

DIVERSOS

GA094

Suporte para facas em madeira com
conjunto de 5 facas de cozinha e cabo
com acabemento emborrachado.

Base de mesa em bambu e silicone
com 2 potes.

GA095

Caixa de chás em bambu com 4
compartimentos e fecho com ímã.

GA093

Tábua de queijos em bambu com faca
incluída.
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CR001

INFANTIL

Copo para viagem em PP e PS com
palhinha ﬂexível.

PARA SE
DIVERTIR

CR032

Guarda-chuva para criança em
poliéster com pega em EVA.

CR024
CR027

Bolhão de sabão praia.

Kit para pintar com 8 gizes de cera e 8
cartões para pintar e pendurar.

CR031

Avental infantil para colorir non-woven
com 6 gizes de cera.
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CR036

Bolsa térmica em 600D com alça
ajustável.

Conjuto de desenho em caixa de madeira com
régua, lápis de cor, graﬁte , apontador e borracha.

CR009

Mochila saco infantil para
colorir em non-woven com 6
gizes de cera.

PARA SE
DIVERTIR

CR038

INFANTIL

CR005

Mochila 600D. Bolso frontal de grande
dimensão. Parte posterior almofadada.

CR037

Caixa com 6 lápis ﬂuorescentes em
madeira para colorir.
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OE006

Bloco de anotações A5 em cortiça com
porta caneta e 80 folhas não pautadas.

OBJ ESCRITÓRIO

BLOCOS DE
ANOTAÇÕES
ECOLÓGICOS

OE156

Caderno A5 capa dura em palha
natural com 192 folhas pautadas.

OE021

Pasta A4 em cortiça com 20 folhas
não pautadas .

OE317

Caderno capa dura em cortiça e PU
com 96 folhas pautadas.
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BLOCOS DE
ANOTAÇÕES
ECOLÓGICOS

OE159

OE164

Bloco de anotações capa dura com 70
folhas não pautadas e lápis.

Bloco de anotações em papel kraft
com 6 conjuntos de post-it colorido.
OBJ ESCRITÓRIO

OE290

Kit para escritório em cartão com bloco
de anotações, blocos adesivados, régua,
esferográﬁca e suporte para cartão de
visita.

OE288

Bloco de anotações capa dura com 60
folhas pautadas em papel reciclado.
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OE327

Caderno A5 sintético com capa
dura e 80 folhas pautadas.

BLOCOS DE
ANOTAÇÕES
CONVENCIONAIS

OE325

Caderno capa dura em cartão e PU
térmico com 100 folhas pautadas.

OE326

OBJ ESCRITÓRIO

Caderno capa dura ﬂuorescente em PU
com 96 folhas pautadas.

OE009

Bloco de anotações A5 com capa dura,
porta caneta e 80 folhas não pautadas.

OE003

Bloco de anotações sintético com capa
dura e 80 folhas sem pauta.
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OE319

Caderno capa dura em palha e
algodão canvas com 96 folhas
pautadas.

BLOCOS DE
ANOTAÇÕES
CONVENCIONAIS

OE322

Caderno capa dura em linho 230 g/m²
cantos redondos. 96 folhas pautadas.
Não acompanha esferográﬁca.
OBJ ESCRITÓRIO

OE313

Bloco de anotações tipo moleskine em
sintético emborrachado com 96 folhas
pautadas e marca página de cetim.

OE320

Caderno capa dura em tecido em
poliéster e 80 folhas pautadas cor
marﬁm.
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BLOCOS DE
ANOTAÇÕES

COM BATERIAS PORTÁTEIS E
PASTAS CONGRESSO

OE227

Pasta com PowerBank. Capa em poliuretano
e poliéster com 64 folhas e fechamento
magnético. Capacidade de 4.000 mAh.

OE228

Pasta com PowerBank. Capa em poliuretano
e poliéster com 64 folhas e fechamento
magnético. Capacidade de 4.000 mAh.

OE178

Pasta A4 sintético e em microﬁbra
com 20 folhas pautadas.

OE108

Pasta congresso A5 em linho sintético,
fecho magnético, 20 folhas pautadas e
chapa metálica emborrachada.

OBJ ESCRITÓRIO
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SUPORTE PARA
CELULAR
E PORTA CARTÕES

OE341

OE257

Porta celular e porta relógio em
aço inox com encaixe para cabo.

Porta celular em inox.

OE180

Porta cartões sintético e em metal.

OBJ ESCRITÓRIO

OE315

Porta cartões em PU com tecnologia
de bloqueio RFID.

OE316

Porta cartões em alumínio com
acabento mate e tecnologia de
bloqueio RFID.

OE334

Suporte de mesa universal
Kimaster com design compacto.
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DIVERSOS

OE337

OE338

Suporte retrátil para notebook
com ângulos reguláveis.

Suporte de mesa em ABS para bebidas,
copos ou celular com abas de ﬁxação.

OBJ ESCRITÓRIO

OE284

Post-it com 7 conjuntos com 25 folhas
cada e régua com escala.

OE309

Bloco de anotações ecológico com
caneta e post-it.

OE254

Kit para mesa de escritório 4 em 1 em
inox. Com suporte para canetas,
cartões, clips e celular.
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OBJ PESSOAIS

CARTEIRAS,
PORTA
DOCUMENTOS E
PORTA CARTÕES

OP354

Porta cartões adesivo em lycra.

OP151

Porta documentos sintético liso.

OP386

Porta cartões em PU com
tecnologia de bloqueio RFID.

OP126

Carteira em sintético com
detalhes coloridos.

OP370

Porta cartões em alumínio com
tecnologia de bloqueio RFID.
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OBJ PESSOAIS

GUARDA-CHUVA

Guarda-chuva dobrável em poliéster
190T. Medidas: 980mm.

Guarda-chuva em poliéster 190T com
abertura automática. Medidas: 1040mm.

OP134

Guarda-chuva em poliéster 190T com
abertura automática. Medidas: 1040mm.

OP278

OP191

OP190
OP381

Guarda-chuva 190T pongee colorido.
Medidas: 1020mm.

Guarda-chuva em PO transparente com
abertura automática. Medidas: 980mm.
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PRAIA

OP015

Sacola almofada inﬂável
em PVC opaco.

OP131

OBJ PESSOAIS

Toalha de praia em veludo de
algodão com sacola non-woven.

OP160

Cooler para 12 latas em polipropileno
com parede dupla e isolante término
em isopor prensado.

OP336

Guarda-sol em 300D.

OP384

Bolsa para celular em PVC
impermeável.
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OP035

Toalha para esporte em microﬁbra
com bolsa em 190T.

ESPORTE

OBJ PESSOAIS

OP010

KIt ﬁtness com elástico, corda
de pular e bolsa em 190T.

OP148

Luz reﬂetora para tênis em
PVC eco-friendly.

OP297

Boné em microﬁbra.
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OBJ PESSOAIS

OP377

DIVERSOS

OP337

Marmita retrátil em silicone e PP
com talheres.

Marmita em ﬁbra de bambu e PP
1000ml. Possui suporte para celular.

OP265

Avental em algodão e poliéster.

OP202
OP389

Spray higienizador 9ml em plástico.

Porta comprimidos com cortante e
2 divisórias interiores extraíveis.
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OBJ PESSOAIS

DIVERSOS

OP048
OP367

Boné em brim leve com regulador
de velcro ou plástico.

Kit de costura com estojo.

OP335

Protetor para webcam em
PP com formato universal.

OP259

Protetor solar para carros com folha
de alumínio e 2 ﬁxadores de ventosa.

OP171

Anti-estresse.

62

OP252

Porta celular para carro em
ABS.

PARA O SEU
CELULAR

OP234

Case impermeável para
smartphone em pvc com cordão
de nylon.

OP162

Suporte plástico para celular
com alça giratória.

OP356

Suporte de celular retrátil com
auto-colante.

OBJ PESSOAIS
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TECNOLOGIA

TC015

FONES

TC254

Fones de ouvido em ABS e
PU com microfone.

Fone de ouvido com cabo de 1,45m e
ligação stereo de 3,5mm.

TC251

Fones de ouvido True Wireless
em ﬁbra de palha de trigo e PP.

TC189

Fone bluetooth plástico com
case carregador e USB.

TC255

Fones de ouvido dobráveis wireless em
ﬁbra de palha de trigo e ABS. Tempo
de reprodução até 13 horas.
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PEN
DRIVES

TC157

Pen drive em alumínio com
memória COB de 8GB, 16GB
ou 32GB.

TC159

Pen drive em bambu de 8GB ou
16GB.
TECNOLOGIA

TC054
TC264

Pen drive UDP mini de 8GB em
alumínio.

TC112

Pen drive metálico de 4GB
ou 8GB com pintura graﬁte,
espelhado e chaveiro.

Pen drive em sintético preto
de 8GB.
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TC164

MOUSES

Mouse wireless 2.4G em ABS
com acabamento emborrachado
e 2 pilhas AAA.

TECNOLOGIA

TC163

Mouse wireless dobrável 2.4G
em ABS com acabamento
emborrachado.

TC161

Mouse wireless com cabo
retrátil 0,70m com ligação USB.
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TECNOLOGIA

TC226

CAIXAS DE
SOM

Caixa de som em ABS com
cabo USB - micro USB para
carregamento.

TC257

Caixa de som portátil em ﬁbra
de palha de trigo e ABS com
transmissão por bluetooth 5.0.

TC256

Caixa de som portátil em
ABS com funcionalidade de
carregador wireless.

TC224

Caixa de som com microfone com
transmissão por bluetooth, ligação
stereo 3,5mm e leitor de cartões TF.
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TC156

Bateria portátil em ABS com
ventosas na base e bateria de
lítio.

BATERIAS
PORTÁTEIS

TC243

Carregador portátil de indução
10.000mAh com cabo USB e
adaptador tipo-C.

TC152

TECNOLOGIA

Bateria portátil wireless em ABS
com acabamento emborrachado
e bateria de lítio.

TC230

Bateria portátil em bambu com
bateria de lítio.
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TECNOLOGIA

TC237

Bateria portátil em ABS com
bateria polímero de lítio.

BATERIAS
PORTÁTEIS

TC235

Bateria portátil e carregador
wireless em alumínio.

TC234

Bateria portátil e carregador wireless
em alumínio com bateria de polímero
de lítio.

TC236

Bateria portátil com ecrã touch e
indicador de carga em ABS e aço
inox.
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CARREGADORES

TC260

Suporte para celular com carregador
wireless em ﬁbra de palha de trigo e
ABS.

TC261

Carregador wireless em ABS e
ﬁbra de palha de trigo.

TC160

Carregador wireless em ABS com
carregamento por indução.

TC259

Carregador wireless de bobina dupla em
bambu com suporte para esferográﬁcas
e para celular.

TECNOLOGIA
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TC162

Relógio em MDF com calendário,
alarme e termômetro.

TC245

Base de carregamento por
indução para celular e
lwatch.

DIVERSOS
TC194

Estação de carregamento USB
em ABS.

TC248

Caixa de som multimídia com
relógio despertador e suporte
para celular.

TECNOLOGIA
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DIVERSOS

TC262

TC250

Luminária de mesa em ABS e ﬁbra de palha
de trigo com carregador wireless.

Caixa esterilizadora em ABS e
PC com radiação UVC e UVA
para eliminação de bactérias.
TECNOLOGIA

TC247

Estação de carregamento 3 em
para celular, smartwatch e fone
tipo airpod.

TC195

Luminária de mesa com caixa
de som em ABS por bluetooth
e ligação stereo.

TC232

Organizador de mesa em bambu e
ABS com carregador wireless, hub
USB e suporte para celular.
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