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Serviços de
personalização
de qualidade

STI
·

DGL
·

Impressão de etiquetas em vinil com
qualidade fotográfica e grande
variedade de tamanhos e formas.

A impressão digital consiste
em imprimir papel, com qualidade
fotográfica. Esta técnica é muito
utilizada para etiquetas ou pins.

SUB
·

LAS
·

A sublimação possui a grande
vantagem de poder ser utilizada
em superfícies côncavas,
produzindo imagens muito definidas.
A impressão resultante tem grande
resistência a temperaturas extremas.

Técnica de laser otimizada
para aplicar a 360˚. Ideal
para esferográficas e drinkware.

HTS
·

SRC
·

Hot stamping consiste em reproduzir
desenhos através de uma prensa
quente em produtos em couro
ou c. sintético. Esta técnica permite
ainda a aplicação de uma cor
metalizada no molde, dando mais
destaque à personalização do produto.

Silk screen circular é uma técnica
idêntica ao processo de silk screen mas
otimizada para impressão em 360˚. Este
processo é indicado para esferográficas.

Etiquetas

Sublimação

Hot Stamping

Impressão Digital

Laser Circular

Silk Screen Circular

LSR
·

TRS
·

A gravação laser é o método mais
preciso e duradouro de impressão.
Pode ser aplicada em metal, madeira,
couro/c. sintético e vidro, resultando
num acabamento requintado e elegante.

Técnica de resultados muito uniformes
na impressão de vários tipos de tecido.
É bastante econômica na impressão
multicolor de pequenas quantidades.

SCR
·

DUV
·

Silk screen é uma técnica
de impressão de resultados confiáveis
e duradouros. Este método pode
ser aplicado em superfícies lisas,
obtendo-se uma grande definição
na imagem mesmo em várias cores.

A impressão UV apresenta grandes
vantagens, como rapidez e garantia
de alta qualidade. Esta técnica
é muito atrativa pela sua secagem
quase instantânea, devido à secagem
LED, e à possibilidade de imprimir
em várias cores. Ideal para pequenas
quantidades e aplicável em superfícies
planas ou ligeiramente curvas.

PDP
·

TXP
·

Processo utilizado sobretudo
na impressão de pequenos objetos,
como esferográficas. Tem uma elevada
versatilidade, adaptando-se a formas
curvas. É a solução mais econômica
para diversos produtos.

Processo de silk screen
otimizado para aplicação em têxtil.

Laser

Silk Screen

Tampografia

Transfer

Uv Digital

Silk Screen Têxtil

Personalização Sob Consulta

Sem Personalização

O magnetismo das personalidades fortes
e a capacidade de combinar com você.
De design cosmopolita e caráter marcante,
a BRANVE® é contemporaneidade e inovação.
Conforto, durabilidade e elegância aliadas
à praticidade – para quem procura
o luxo da funcionalidade em cada detalhe.

T HE BR A ND T H AT M AT CHE S

branve.com

EMPIRE
Manter a identidade num mundo que
exige organização e foco. Determinada
em diferenciar o cotidiano executivo, a Empire
se apresenta sofisticada, moderna mas atenta
ao detalhe. Nesse império, a funcionalidade
e a personalidade sobressaem nos materiais
escolhidos minuciosamente, onde cada
elemento tem um propósito inerente –
a forma se adapta à função. Quem disse
que a organização não podia ser elegante?

—

Empire
Notebook
93598

—

Empire
Backpack
92680

Gravação a laser

Fecho inovador ideal
para personalizar
103

Base resistente
e duradoura
103

Empire Notebook
93598

Empire Backpack
92680

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

A mochila EMPIRE é sofisticada, construída em c.sintético
texturado de elevada qualidade. O compartimento principal
é composto por 2 divisórias almofadadas, compatíveis
com notebook até 14’’ e tablet até 10.5’’, e diversos bolsos
que facilitam a arrumação. Na parte frontal, existe mais
um bolso grande. Os fechos laterais têm imã resistente e placas
metálicas ideais para personalização. A parte posterior
com sistema de apoio acolchoado para as costas e as alças
totalmente almofadadas garantem máximo conforto e os
cantos inferiores reforçados asseguram durabilidade. Contém
bolsos interiores e fecho. A mochila EMPIRE tem banda para
transporte em trolley, o que a torna num objeto versátil e prático
tanto para o dia-a-dia como para viagens de negócios. Fornecida
em sacola de non-woven.

 150 x 210 mm | Caixa: 197 x 250 x 28 mm
 HTS - 35 x 10 mm

 290 x 370 x 90 mm | Sacolala de non-woven: 530 x 500 x 80 mm
 LSR - 15 x 15 mm

09

103

Empire Suitcase II
92359

Gravação a laser

Base resistente
e duradoura

A EMPIRE II é uma pasta clássica e sofisticada, que contém
dois bolsos idealizados para proteger o seu notebook
até 15.6’’ e o seu tablet até 10.5’’. O seu design, tal como todos
os produtos desta linha, foi pensado ao mais ínfimo pormenor
e todos os detalhes fazem com que a EMPIRE II pasta seja
o objeto ideal para o dia-a-dia, que não passa despercebido.
O acabamento da EMPIRE II é em c.sintético texturado de alta
qualidade. A versatilidade que se denota nas diferentes formas
de transporte, é igualmente percetível no seu encaixe para trolley.
Fornecida em sacola de non-woven.
 380 x 280 x 80 mm | Sacola em non-woven: 530 x 500 x 80 mm
 LSR - 15 x 15 mm

10

103

Empire Suitcase I
92360
A EMPIRE I é uma pasta executiva moderna com toque de sofisticação,
em polipele texturado de elevada qualidade. Possui um compartimento
principal com 2 bolsos almofadados, que permitem guardar
seu notebook até 14’’ e seu tablet até 10.5’’. As diferentes formas
de transportar a pasta tornam-na um objeto versátil, algo que é
reforçado pelo seu encaixe para trolley. O fecho inovador com imã
que a EMPIRE I tem na lateral elevam a pasta a um objeto único. Todos
os pormenores são focados tanto na sua funcionalidade como na sua
estética e exemplo disso são os detalhes metálicos usados na alça,
que além de assegurarem a qualidade da EMPIRE I, garantem a sua
unicidade. Fornecida em sacola de non-woven.

Base resistente
e duradoura

Várias possibilidades
para transportar

 370 x 270 x 80 mm | Sacola em non-woven: 530 x 500 x 80 mm
 LSR - 15 x 15 mm

11

DYNAMIC
Negócios e lazer podem andar
de mãos dadas. Importa manter
o ritmo frenético cosmopolita
e o segredo é a multifuncionalidade.
Ser versátil é saber conjugar
o improvável – a robustez e a harmonia,
a praticidade e a nobreza de materiais.
Na Dynamic, os objetos se multiplicam
mas são, simultaneamente,
um só: é energia em movimento.
12
12

—

Dynamic
Notebook
93597

—

Dynamic
Backpack
92682

2 blocos em 1

Faixa personalizável

2 mochilas em 1

104

Compartimentos para
notebooks, tablets
e outros itens de viagem
104

D ynamic Notebook
93597

Dynamic Backpack
92682

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

A DYNAMIC Backpack é uma mochila urbana que se distingue
pela sua versatilidade e dualidade. O seu design eficiente
permite-lhe que seja um objeto único e versátil que se multiplica
discretamente numa mochila e numa sacola de viagem.
A mochila em c.sintético 1680D tem dois bolsos no interior,
que permitem proteger seu notebook até 15.6’’ e seu tablet
até 10.5’’. A espaçosa sacola de viagem permite organizar
na perfeição sua roupa para uma viagem de 2 ou 3 dias. Possui
bolso antirroubo nas costas e fechos com banda elástica
com placa em PU. A DYNAMIC Backpack tem ainda um encaixe
para trolley que sublinha o seu lado prático e funcional. As duas
partes desta mochila, podem ser usadas separadamente
ou como uma peça única. Fornecida em sacola de non-woven.

 150 x 210 mm | Caixa: 197 x 250 x 28 mm

Sacola de viagem: 300 x 420 x 130 mm |
Sacola em Non-woven: 550 x 580 x 210 mm
 LSR - 40 x 10 mm

 HTS - 35 x 10 mm

 300 x 420 x 200 mm | Mochila: 300 x 420 x 75 mm |

13

URBAN

14

A rotina em cidade exige flexibilidade.
Assumindo um estilo alternativo
e arrojado, a linha Urban está
preparada para todas as peripécias
do dia a dia, encarando-as com
entusiasmo, leveza e a dose certa
de sobriedade. Peças trendy para quem
está sempre pronto para a mudança.

Com alças ajustáveis
e pega de mão

104

133

Urban Backpack
92683
A URBAN é uma mochila versátil em soft shell de alta densidade
e tarpaulin. Desenhada para guardar um notebook até 14’’ e tablet
10.5’’. A impermeabilidade da URBAN tornam-na um objeto único.
A impermeabilidade surge, tanto no seu tecido, como no design
do ziper que protege o interior da mochila. O bolso frontal
é espaçoso e de acesso intuitivo e rápido. As alças ajustáveis e a
pega de mão, contribuem para a versatilidade da mochila. Fornecida
em sacola de non-woven.
 400 x 300 x 70 mm | Sacola de non-woven: 530 x 500 x 80 mm
 TRS - 140 x 160 mm

Material impermeável
e zíper protetor

15

MOTION
Os desafios da vida urbana se superam
com ousadia. Irreverência e conforto
marcam as linhas da Motion. Com traços
avant garde, estes produtos pertencem
a quem se atreve - têm personalidade
forte e se destacam em qualquer lugar.

16

—

Motion
Bag
92521

—

Motion
Backpack
92681

Bolso extra
104

Alças ajustáveis para
transporte confortável

123

104

123

Motion Backpack
9 2 6 81

Motion Bag
9 2 5 21

A MOTION é uma mochila com design irreverente e único
em 600D e c.sintético de alta qualidade. A mochila tem diversos
compartimentos, bolsos no seu interior e dois bolsos almofadados
desenhados propositadamente para proteger um notebook
de 15.6’’ e o tablet de 10.5’’. As alças e parte posterior almofadadas
acentuam o conforto desta mochila. O encaixe para trolley é mais
uma caraterística que enfatiza o lado prático desta mochila
agilizando o seu transporte. O bolso frontal com pala e os bolsos
laterais são igualmente únicos pelo seu desenho, desde a assimetria
do bolso frontal ao escondido bolso na lateral que permite guardar
uma garrafa de água. Fornecida em sacola de non-woven.

A MOTION BAG é uma sacola de viagem prática e elegante,
em 600D catiónico e c.sintético de alta qualidade.
O compartimento principal espaçoso é ideal para guardar roupa
e outros utilitários necessários para viagens curtas. Possui
ainda quatro bolsos no interior e bolso frontal com uma pala
de desenho assimétrico, que caracteriza esta linha e lhe confere
um design moderno. Fecha com ímã. A praticidade desta
sacola é acompanhada por um design pormenorizado e cuidado
que conduzem a detalhes como o espaço para colocar a etiqueta
de nome, os pés metálicos que protegem a sacola, o desenho
do fecho que permite ser controlado por cadeado (não incluso).
As alças são desenhadas para serem ajustáveis e confortáveis.
Fornecida em sacola de non-woven.

 410 x 330 x 150 mm | Sacola em non-woven: 530 x 500 x 80 mm
 SCR - 40 x 10 mm

 500 x 300 x 250 mm | Sacola em non-woven: 700 x 450 x 75 mm
 SCR - 40 x 10 mm
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QUOTE
O mais importante deve ser registado.
Tarefas, recados, ideias – os compromissos
e as inspirações merecem o aconchego
das folhas em branco. A criatividade ganha
espaço na descoberta silenciosa das
páginas livres. Se inspire na geometria
das formas ou na cultura revisitada
e reinventada de lugares e tradições.

18

—

Tiles
Notebook
93737

—

Geometric
Notebook
93596

103

103

Geometric
Notebook
9 3 5 96

Tiles
Notebook
93737

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

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

 140 x 210 mm | Caixa: 177 x 250 x 24 mm
 HTS - 40 x 30 mm

 140 x 210 mm | Caixa: 177 x 250 x 24 mm
 HTS - 40 x 30 mm
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INK
Transpor para o papel pensamentos e ideias
- o culto da escrita à mão. Instrumentos
de escrita que combinam diferentes texturas
num design moderno e elegante. A fluidez
da tinta como ritmo da inspiração. A INK como
mentora das palavras soltas e acertadas.

—

Sign I
81206

103

Sign I
812 0 6
A SIGN I é uma elegante esferográfica em metal,
com acabamento preto mate, clipe em aço inox. A SIGN I é
um objeto sofisticado e de design minimalista que tem recarga
Dokumental Ink® e escrita azul. Fornecida em caixa presente.
 Ø10 x 135 mm | Caixa: 53 x 187 x 28 mm
 LSR - 40 x 5 mm

Sign II
81207

103

Sign II
812 0 7
O SIGN II é um elegante roller em metal, com acabamento
preto mate e clipe em aço inox. O SIGN II tem recarga
Dokumental Ink® e que escrita preta. Fornecido
em caixa presente.
 Ø10 x 135 mm | Caixa: 53 x 173 x 28 mm
 LSR - 40 x 5 mm

103

Autograph
812 0 5
O AUTOGRAPH é um conjunto sofisticado de esferográfica
e roller. O roller é em metal com acabamento preto mate
e tampa com clipe em aço inox e a esferográfica é em metal,
com acabamento preto mate e clipe em aço inox. Neste
minimalista e requintado conjunto a esferográfica e roller
têm recarga Dokumental Ink® com escrita azul. Fornecida
em caixa presente.
 Ø10 x 135 mm | Caixa: 73 x 173 x 28 mm
 LSR - 40 x 5 mm

127

Stain
812 0 8
O STAIN é um roller em metal, texturado e tampa com clipe
em aço inox. O roller STAIN foi desenhado com inspiração
em linhas geométricas. Contém recarga Dokumental Ink®
e escrita preta. Fornecido em caixa presente.
 Ø10 x 135 mm | Caixa: 53 x 187 x 28 mm
 LSR - 40 x 4 mm
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—

Autograph
81205

—

Stain
81208

21

127

103

143

147

Neo
810 01

Hook Matte
810 0 3

A NEO é uma esferográfica vanguardista e ergonômica
em alumínio, com mecanismo twist, que foi concebida
a pensar nos profissionais que fazem do caderno e do tablet
o seu escritório. A ponteira touch, em silicone, permite
reforçar a sua utilidade e o corpo laqueado com acabamento
matt/brilhante confere muita elegância. A esferográfica
tem recarga em metal e tinta Dokumental® preta. Fornecida
em caixa presente.

A esferográfica HOOK Matte é elegante e sofisticada,
que dificilmente passa despercebida. Trata-se de
uma esferográfica em bronze, com mecanismo twist,
cromagem brilhante e clipe com mola em ferro,
que lhe garante força e flexibilidade. A ponteira em bronze
com cromagem brilhante e o corpo com duplo acabamento
(interior platinado e exterior laqueado mate) reforçam,
não só o design elegante, como a qualidade da HOOK Matte.
Tem recarga em metal G2, com tinta Dokumental® azul.
A Hook Matte é fornecida em caixa presente.

 Ø11 x 138 mm | Caixa: 187 x 53 x 28 mm
 LSR - 45 x 5 mm

 Ø11 x 138 mm | Caixa: 187 x 53 x 28 mm
 LSR - 45 x 5 mm

—

Neo
81001

—

Neo
81001

22
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—

Hook Matte
81003

—

Neo
81001

—

Hook Matte
81003
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Prolongar instantes e experiências únicas através
da tecnologia. A qualidade superior e a estética
contemporânea da ekston® traduzem-se em produtos
de performance excepcional que nos acompanham para
todo o lado - uma extensão de experiências que exalta
emoções e desafia os limites da tecnologia.

Good things are always there

ekston.com

SOUND

Se envolva na expressão pura do som.
Se deixe levar pela experiência sonora profunda
e vibrante dos produtos Ekston®. Se arrepie, sem
interrupções, sem ruídos, apenas com emoções.

103

Groovy
97928
Os GROOVY são fones de ouvido com microfone, confortáveis
e elegantes, em c. sintético, metal e ABS. Os GROOVY são wireless
dobráveis, práticos e ideais para o dia-a-dia com uma capacidade
de bateria de 300 mAh e autonomia até 15 h. A transmissão é por
bluetooth 4.2 com um alcance até 10 metros. A potência são 100 mW
(32Ω) e frequência 20Hz-20kHz. Seus botões permitem controlar
o volume, atender chamadas e interagir com a playlist do dispositivo
móvel. Incluso cabo para carregar. Fornecidos em caixa presente.
 200/225 x 215 x 73 mm | Caixa: 265 x 250 x 65 mm
 PDP

- 20 x 5 mm

CARACTERÍSTICAS:




Dobráveis
Microfone
Controle do volume





Botão para atender chamadas
Conexão à playlist do dispositivo móvel
Inclui cabo

27
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Descry
97922

Wiretap
97926

Os DESCRY são uns elegantes fones de ouvido wireless em metal
e ABS. Suas características técnicas oferecem um objeto de elevada
funcionalidade. Contêm uma transmissão por bluetooth 5.0 e têm
um alcance até 10 m. Suas funcionalidades incluem: microfone, botão
para atender chamadas e conexão à playlist do dispositivo móvel.
O estojo de carregamento está incluso, é compatível com conector
micro USB e tem uma capacidade de 500mAh. Os fones têm uma
potência de 20Hz-20kHz e potência de 5mW (32Ω). A sua autonomia
em uso é até 3 h e em standby até 300 h. Fornecidos em caixa presente.

Os WIRETAP são fones de ouvido wireless com transmissão por
bluetooth 5.0 em metal e ABS de design arrojado e distinto. Ao permitir
o isolamento de som e ao serem resistentes à água, os WIRETAP
distinguem-se pela sua qualidade e pelas suas funcionalidades que
incluem microfone, botão para atender chamadas e conexão à playlist
do dispositivo móvel. Os fones têm um alcance de 10 m e frequência
de 20-20kHz e potência 5mW (32Ω). A sua autonomia em uso é até 6h
e em standby até 100h. O estojo de carregamento tem uma capacidade
até 500 mAh, e é compatível com carregador por indução e conector
micro USB. Fornecidos em caixa presente.

 31 x 78 x 38 mm | Caixa de carregamento: 79 x 40 x 32 mm |

Caixa: 128 x 110 x 58 mm
 PDP - 25 x 10 mm

 45 x 76 x 29 mm | Caixa: 126 x 124 x 49 mm

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:






Microfone
Botão para atender chamadas
Conexão à playlist do dispositivo móvel
Caixa de carregamento

 PDP
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- 25 x 10 mm

Microfone
Botão para atender chamadas
Conexão à playlist do dispositivo móvel
Caixa de carregamento
Resistente à àgua

103
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Hearkeen
97919

Vibration
97923

Os HEARKEEN são fones de ouvido versáteis em ABS e silicone,
perfeitos para diversos momentos do dia-a-dia. Devido ao seu
design versátil, podem ser usados em ambientes mais profissionais,
ou na prática esportiva. A transmissão por bluetooth 5.0, elevam
a praticidade destes fones, com um alcance sem fios até 10 m. Têm
uma frequência de 20Hz-20kHz e potência de 5mW(16Ω). Suas
funcionalidades incluem botão para atender chamadas, controle
de volume e conexão à playlist do dispositivo móvel. A capacidade
da bateria é de 90mAh e a autonomia em uso é até 8h e em standby
é até 6 dias. Incluso cabo. Fornecido em caixa presente.

Os VIBRATION são fones de ouvido, com fios, em metal e ABS
de design moderno que se destacam pelo seu acabamento metalizado
nos vários detalhes do produto. Tem uma frequência de 20Hz-20kHz
(16Ω), microfone e botão para atender chamadas. Incluso cabo de 1,3 m
(Jack 3,5 mm). Fornecidos em caixa presente.
 20 x 18 x 20 mm | Caixa: 88 x 97 x 45 mm
 LSR

- 14 x 3 mm

 Auriculares (cada): 33 x 16 x 24 mm |

Comprimento da faixa do pescoço: 455 mm | Caixa: 201 x 220 x 40 mm
 PDP - 20 x 5 mm

CARACTERÍSTICAS:





Microfone
Botão para atender chamadas
Controle de volume
Conexão à playlist do dispositivo móvel

CARACTERÍSTICAS:




Microfone
Botão para atender chamadas
Conexão à playlist do dispositivo móvel
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Blare
97257
A BLARE é uma caixa de som com microfone de design moderno
e discreto em ABS. A caixa é um objeto que se torna um parceiro para
todos os momentos devido às suas características técnicas e funcionais
como botão para atender chamadas e conexão à playlist do dispositivo
móvel. A BLARE tem transmissão por bluetooth 5.0, alcance até
10 m e frequência de 90Hz-20kHz. A sua capacidade é de 500 mAh,
3W/4Ω e tem autonomia até 6 h. Incluso cabo para carregar e entrada
AUX para Jack 3,5mm. Fornecida em caixa presente.
 60 x 63 x 70 mm | Caixa: 120 x 139 x 83 mm
 PDP

- 20 x 40 mm

CARACTERÍSTICAS:
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Microfone
Botão para atender chamadas
Conexão à playlist do dispositivo móvel
Inclui cabo

133

Thunder
97258
A THUNDER é uma caixa de som com microfone em tecido texturado
e ABS de design elegante e acabamentos detalhados. Com transmissão
bluetooth 5.0 e alcance até 10 m, é um objeto que se enquadra
na perfeição num ambiente elegante e sofisticado. A THUNDER tem
uma capacidade de 1 200 mAh, potência de 2x3W (3Ω) e autonomia
até 5h. A frequência é de 150-180kHz. Contém entrada AUX para
Jack 3,5mm. Fornecida em caixa presente.
 73 x 196 x 54 mm | Caixa: 275 x 123 x 74 mm
 SCR

- 40 x 15 mm

CARACTERÍSTICAS:





Microfone
Botão para atender chamadas
Controle de volume
Conexão à playlist do dispositivo móvel
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WIRELESS CHARGERS
+ PORTABLE BATTERIES

32
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Think
97916
A THINK é uma versátil bateria portátil com uma base de carregamento
em ABS e PC que permite simultaneamente ser usada como
um carregador wireless. A THINK é um objeto de design arrojado
e dadas as suas características técnicas tanto pode ser usado
em viagens (como bateria portátil) ou como carregador wireless.
Bateria em polímero de lítio com indicador de carga LED.
Possibilita o carregamento de até 2 dispositivos em simultâneo,
com entrada USB tipo C e saídas USB tipo C e USB tipo A. Capacidade
de 10 000 mAh e potência de carregamento wireless de 10W. Fornecida
em caixa presente, com cabo de 1 m incluído.
 145 x 90 x 97 mm | Caixa: 212 x 195 x 58 mm
 PDP

- 30 x 6 mm

CARACTERÍSTICAS:





Carrega 2 dispositivos em simultâneo
Indicador de carga LED
Compatibilidade universal
Bateria polímero de lítio
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133

Crowd
97917

A TRENCHER é uma bateria portátil forrada a tecido numa estrutura
em ABS com acabamento em borracha que se distingue pelo seu design
moderno, elegante e simultaneamente, intimista. Bateria em polímero
de lítio com indicador de carga LED. Possibilita o carregamento de até
2 dispositivos em simultâneo com entrada DC 5V/2.1A e saída DC 5V/12.1A. Prática e moderna bateria portátil com capacidade de 10 000 mAh
e potência de carregamento de 5V. Fornecida em caixa presente,
com cabo USB tipo C incluso.

A CROWD é uma bateria portátil em ABS de design elegante e inovador
pensada de forma a ser um objeto intuitivo e facilitador no dia-a-dia.
Bateria em polímero de lítio com indicador de carga LED. Possibilita
o carregamento de até 2 dispositivos em simultâneo com entrada
DC 5V/2.0A e saída DC 5V/1-2.1A. Bateria prática para levar para qualquer
lugar com capacidade de 5 000 mAh e potência de carregamento de 5V.
Fornecida em caixa presente, com cabo micro USB incluso.

 140 x 70 x 16mm | Caixa: 212 x 112 x 29 mm

 SCR

 SCR

- 45 x 15 mm

CARACTERÍSTICAS:
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Trencher
97925

Carrega 2 dispositivos em simultâneo
Indicador de carga LED
Compatibilidade universal
Bateria polímero de lítio

 98 x 64 x 14 mm | Caixa: 148 x 144 x 34 mm

- 40 x 10 mm

CARACTERÍSTICAS:





Carrega 2 dispositivos em simultâneo
Indicador de carga LED
Compatibilidade universal
Bateria polímero de lítio

133

Horde
97921
O HORDE é um carregador wireless que funde liga de zinco e tecido
num cruzamento perfeito que culmina num objeto de design elegante
e sofisticado. O HORDE é compatível com smartphones que têm
tecnologia de carregamentos sem fios, tornando-se um aliado para
o dia-a-dia. Contém indicador de carga LED e tem uma potência
de carregamento máxima de 15W. Fornecido em caixa presente,
com cabo USB-C de 1 metro incluso.
 101 x 87 x 16 mm | Caixa: 169 x 154 x 34 mm


CARACTERÍSTICAS:


Compatível com smartphones que têm tecnologia de carregamentos sem fios

103

Magnet
97920
O MAGNET é um carregador wireless robusto, de design moderno
em zinco e acrílico. Este carregador é compatível com smartphones
que têm tecnologia de carregamentos sem fios, ideal para usar
comodamente em casa ou no escritório. Incluso indicador de carga
LED e tem uma potência de carregamento máxima de 10W. Fornecido
em caixa presente, com cabo USB-C de 1 metro incluso.
 108 x 96 x 15 mm | Caixa: 157 x 179 x 34 mm
 LSR

- 20 x 5 mm

CARACTERÍSTICAS:


Compatível com smartphones que têm tecnologia de carregamentos sem fios
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SMART WATCHES
36
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Thiker I
57431
O THIKER I é um sofisticado relógio inteligente resistente
à água com bracelete em aço inox e transmissão por bluetooth 4.2
(compatível com versões iguais ou superiores Android 5.0 e iOS 9.0).
O THIKER I é um aliado para o dia-a-dia através de múltiplas funcionalidades:
pedómetro, acesso a notificações e conexão à playlist do dispositivo móvel,
monitorização do sono, frequência cardíaca, geolocalizador, despertador,
entre outras. Tem uma resolução de tela de 240 x 240 px, capacidade
de 230 mAh e autonomia em uso até 72 horas e em standby até 7 dias.
Fornecido em caixa presente.
 26 x 47 x 8 mm | Caixa: 120 x 120 x 70 mm


CARACTERÍSTICAS:




Resistente à àgua
Sensor batimento cardíaco
Monitorização do sono





Conexão à playlist do dispositivo móvel
Despertador
Notificações do dispositivo móvel
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Thiker II
97431
O THIKER II é um moderno relógio inteligente com bracelete em c.
sintético de alta qualidade, que se adequa a diferentes ocasiões devido
ao seu elegante design. Com transmissão via bluetooth 4.2 (compatível
com versões iguais ou superiores Android 5.0 e iOS 9.0) e várias úteis
funcionalidades como: pedómetro, acesso a notificações e conexão
à playlist do dispositivo móvel, monitorização do sono, frequência cardíaca,
geolocalizador, despertador, entre outras. O THIKER II tem uma resolução
de tela de 240 x 240 px, capacidade de 230 mAh e autonomia em uso até
72 horas e em standby até 7 dias. Fornecido em caixa presente.
 26 x 47 x 8 mm | Caixa: 120 x 120 x 70 mm


CARACTERÍSTICAS:




Resistente à àgua
Sensor batimento cardíaco
Monitorização do sono





Conexão à playlist do dispositivo móvel
Despertador
Notificações do dispositivo móvel

103

Metronome
97429
O METRONOME é um relógio inteligente moderno e sofisticado com detalhes
que lhe atribuem um design intemporal e simultaneamente inovador.
Com um tela de 240 x 240 dpi e 1.3’’, o GPS integrado e a sua resistência
à água elevam a singularidade deste relógio inteligente, tornando-se um aliado
essencial no dia-a-dia. Tem ainda outras funcionalidades como o sensor
de batimento cardíaco, monitorização do sono, notificações e conexão
à playlist do dispositivo móvel via bluetooth 4.0 (compatível com versões iguais
ou superiores Android 5.0 e iOS 9.0). Capacidade de 450 mAh e autonomia
em uso até 48 horas e em standby até 7 dias. Fornecido em caixa presente.
 26 x 50 x 10 mm | Caixa: 120 x 120 x 70 mm


CARACTERÍSTICAS:




GPS integrado
Resistente à àgua
Sensor batimento cardíaco





Monitorização do sono
Conexão à playlist do dispositivo móvel
Notificações do dispositivo móvel
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Escritório

ES

ES
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D ynamic Notebook
93597
O DYNAMIC é um caderno A5 idealizado e desenhado para ser um objeto
funcional e prático com um toque de elegância citadina. Possui dois blocos
de escrita diferentes, em cada um dos lados, que podem ser utilizados e fechados,
separadamente. Possui sistema de fecho com ímã na faixa que envolve o bloco.
A faixa, tem uma cor diferente em cada um dos lados, permitindo a sua identificação,
conferindo uma certa irreverência ao produto. O material exterior é em polipele
de elevada qualidade e 1680D, texturado e plano. Possui 128 folhas que se dividem
proporcionalmente em folhas não pautadas e folhas pautadas, identificáveis
pela faixa exterior. O DYNAMIC torna-se único pelo seu design mas também pela
sua funcionalidade, em que a dualidade o torna num objeto perfeito para todos
os momentos do dia-a-dia. Fornecido em caixa presente.
 150 x 210 mm | Caixa: 197 x 250 x 28 mm
 HTS - 35 x 10 mm

2 blocos em 1

Faixa personalizável
41

—

ES

Tiles
Notebook
93737

—

Geometric
Notebook
93596

103

Tiles Notebook
93737

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

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

 140 x 210 mm | Caixa: 177 x 250 x 24 mm
 HTS - 40 x 30 mm

42

103

Geometric Notebook
9 3 5 96

 140 x 210 mm | Caixa: 177 x 250 x 24 mm
 HTS - 40 x 30 mm

ES

103

Empire Notebook
93598
O EMPIRE é um caderno A5 de design moderno, minimalista e com
toque business. A capa dura em couro protege o seu interior que,
de forma inteligente, se divide em três partes distintas com um
separador que permite identificar cada uma das partes. As suas
120 folhas dividem-se proporcionalmente por folhas não pautadas,
pautadas e pontilhadas. O seu design minimalista é complementado
pelo detalhe metálico no fecho, característico desta linha de produtos
e que reforça a sua elegância. Produto fornecido com suporte
de esferográfica (não inclusa) e em caixa presente.
 150 x 210 mm | Caixa: 197 x 250 x 28 mm
 HTS - 35 x 10 mm

43

ES

—

Sign I
81206

Rousseau
93268

•
Escrita de
Metal & Eco
 .131
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103

104

105
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Boyd — 93276

Rousseau — 93268

Caderno A5 com capa dura em RPET. Contém
192 folhas pautadas em papel cor marfim
proveniente de gestão florestal sustentável,
fita separadora, elástico e bolso em papel
na parte traseira da capa.

Caderno A5 com capa dura em palha
e algodão canvas. Contém 96 folhas
pautadas, fita separadora, elástico
e suporte para esferográfica (não inclusa).

 140 x 210 mm

 TRS - 110 x 110 mm

 TRS - 80

x 120 mm

 150 x 210 mm

ES

Fibra de palha
Uma combinação que respeita o meio
ambiente e reforça o compromisso
com a sustentabilidade.

160

Neruda — 93275
Caderno A5 com capa dura em palha natural. Incluso uma placa
em metal, própria para personalização, para adicionar à capa. Contém
192 folhas pautadas em papel cor marfim proveniente de gestão
florestal sustentável. Fornecido em caixa presente em papel kraft.
 150 x 210 mm | Placa: 30 x 15 mm
 PDP - 50

x 30 mm

45

ES
160

Dickens A5 — 93485
Caderno A5 espiral com capa dura em bambu,
70 folhas pautadas de papel reciclado
e esferográfica em bambu.
 135 x 180 mm
 LSR - 85 x 150 mm

Dickens A6 — 93486
Caderno A6 em bambu com 70 folhas
pautadas de papel reciclado. Incluso
esferográfica de bambu.
 105 x 148 mm
 LSR - 55 x 118 mm

160

Almodovar — 93489
Caderno A5 em cortiça com capa dura
e 80 folhas não pautadas em cor marfim.
 127 x 180 mm
 TRS - 80 x 120 mm

160

Adams A6 — 93720
Caderno capa dura A6 em cortiça
com 80 folhas não pautadas
em cor marfim e fita separadora.
 90 x 142 mm
 TRS - 60 x 90 mm

Adams A5 — 93719
Caderno capa dura A5 em cortiça
com 80 folhas não pautadas
em cor marfim e fita separadora.
 140 x 210 mm
 TRS - 100 x 150 mm

46

ES

Cork
81401

•
Escrita de
Metal & Eco
 .135

—

Tordo
93593

Cortiça
Matéria 100% natural, a cortiça pode ser utilizada
na criação de vários produtos, desde os tradicionais
aos mais inovadores e arrojados.

160

113
113

104

103

Portel A5 — 93730

Portel A6 — 93731

Tordo — 93593

Caderno A5 com capa dura
em cortiça, 80 folhas não pautadas
em cor marfim, fita separadora
e elástico. Fornecido em bolsa
de non-woven.

Caderno A6 em cortiça com capa
dura e 80 folhas não pautadas
em cor marfim. Fornecido em bolsa
de non-woven.

 137 x 215 mm |

Embalagem: 133 x 170 mm
 TRS - 55 x 90 mm

Caderno A5 com capa dura
em cortiça e PU e 96 folhas pautadas
em cor marfim. Contém elástico,
fita separadora e suporte para
esferográfica (não inclusa). Fornecido
em bolsa de non-woven.

Embalagem: 185 x 240 mm
 TRS - 70 x 100 mm

 97 x 145 mm |

 140 x 210 mm
 HTS - 70 x 100 mm

47
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Gullar — 93499

Chaucer — 93497

Kit de caderno A5 e esferográfica em cartão
e alumínio. Caderno capa dura com 96 folhas não pautadas
de cor marfim. Esferográfica de escrita a preto. Fornecidos
em caixa almofadada.

Caderno A5 em c. sintético com capa dura e 96 folhas
não pautadas. Incluso fita separadora, elástico
e suporte para esferográfica. Incluso esferográfica
de metal. Fornecida com caixa presente.

 Caderno: 137 x 210 mm | Esferográfica: Ø11 x 136 mm |

 139 x 216 mm | Caixa: 145 x 220 x 15 mm

Caixa: 190 x 240 x 30 mm
 SCR - 150 x 190 mm

 SCR - 85 x 170 mm

Com suporte para
esferográfica.

103

104

103

140

FOLHAS
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Shakespeare — 93789

Moriah — 93799

Caderno A5 com capa dura em c. sintético e 140 folhas
não pautadas em cor marfim. Fornecido em bolsa
de non-woven. Esferográfica não inclusa.

Caderno A5 com capa dura em c. sintético
e 96 folhas pautadas. Suporte para esferográfica
(não inclusa).

 145 x 210 mm | Bolsa: 185 x 240 mm

 140 x 210 mm

 SCR - 170 x 110 mm

 HTS - 60 x 30 mm

Detalhes
que marcam
a diferença

ES
113

Pessoa — 93734
Capa em tecido em poliéster, com caderno
A5 removível com 80 folhas não pautadas. Com bolso
interior e suporte para esferográfica (não inclusa).
Fornecida em embalagem de non-woven.
 160 x 220 mm | Bolsa: 205 x 250 mm
 TRS - 95 x 80 mm

Fecho magnético
113
113
103

Gleiser
57334

104

•
Tecnologia
 .121

Lispector — 93724

Russel — 93788

Caderno A5 em c. sintético, com capa dura
e fecho magnético. Contém suporte para esferográfica
(não inclusa), 96 folhas não pautadas cor marfim e fita
separadora. Fornecido em bolsa de non-woven.

Capa em c. sintético e tecido em poliéster
com caderno A5 removível com 80 folhas
não pautadas. Contém fecho magnético, bolso
exterior, bolso interior e suporte para esferográfica
(não inclusa). Fornecida em embalagem
de non-woven.

 148 x 210 mm | Bolsa: 185 x 240 mm
 TRS - 70 x 140 mm

 155 x 215 mm | Bolsa: 205 x 250 mm
 TRS - 80 x 170 mm
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Elásticos criativos
Qualquer que seja a a ideia ou objeto, eles agarram.
103
119
114
114
105
123

Kafka — 93712

Plot — 93790

Caderno A5 em c. sintético, capa dura e 80 folhas
não pautadas. Contém elásticos com capacidade
para suportar esferográfica (não inclusa), celular
e cartões e um elástico para fechar o bloco
de notas. Fornecido em bolsa de non-woven.

Caderno A5 com capa dura
em c. sintético e 80 folhas não pautadas. Fornecido
em embalagem de non-woven.
 150 x 210 mm | Bolsa: 185 x 240 mm
 SCR - 100 x 50 mm

 150 x 210 mm | Bolsa: 185 x 240 mm
 SCR - 30 x 160 mm

108

128

119

105

108

114

Roots — 93713
Caderno A5 em c. sintético com 96 folhas
não pautadas. Contém suporte para esferográfica
(não inclusa). Fornecido em embalagem
de non-woven.
 140 x 210 mm | Bolsa: 185 x 240 mm

50

 SCR - 100 x 85 mm

ES

O conjunto Shaw
dará as boas vindas
aos seus colaboradores

114

114

128

103

Shaw — 93795
Kit de caderno A5 e esferográfica em c. sintético
com 80 folhas não pautadas, fita separadora
e elástico. Esferográfica de escrita azul. Fornecido
com caixa presente em PP com elástico.
 Esferográfica: Ø10 x 137 mm | Bloco: 140 x 210 mm |

Caixa: 155 x 214 x 13 mm
 LSR - 50 x 5 mm
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Hugo — 93591
Caderno A5 com capa dura forrada
em tecido poliéster e 80 folhas pautadas em cor
marfim. Contém elástico e fita separadora.
 137 x 210 mm
 TRS - 90 x 180 mm

104

113

113

104

103

Denim — 93594

Carrey — 93725

Caderno A5 com capa dura forrada em tecido
tipo jeans e 96 folhas pautadas. Contém
elástico, fita separador, bolso interior
e suporte para esferográfica (não inclusa).

Caderno A5 em algodão canvas sintético com capa
dura. Contém 96 folhas não pautadas em cor
marfim, fita separadora, elástico e suporte para
esferográfica (não inclusa). Fornecido em bolsa
de non-woven.

 140 x 210 mm

52

 TRS - 90 x 180 mm

 148 x 210 mm | Bolsa: 185 x 240 mm
 TRS - 95 x 140 mm

ES

O linho
O linho é um dos tecidos
mais ecológicos que existe,
para além disso suas fibras
são duráveis e fortes.

160

103

Nerval — 93270
Caderno com capa dura em linho
(230 g/m²). Cantos redondos e 96 folhas
pautadas. Esferográfica não inclusa.
 140 x 210 mm
 TRS - 110 x 180 mm

53
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Cadernos com bolso interior
103

Carre — 93595
Caderno A5 com capa dura em c. sintético
e 80 folhas pontilhadas em cor marfim. Contém
elástico, fita separadora, bolso interior e suporte
para esferográfica (não inclusa).
 137 x 210 mm
 DUV - 100 x 190 mm

106

104
104

105
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106

103
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ChamberI A5 LN — 93728

ChamberI A6 — 93726

Caderno A5 com capa dura. Contém suporte para
esferográfica, bolso interior e 80 folhas pautadas
em cor marfim.

Caderno A6 com capa dura. Contém suporte
para esferográfica, bolso interior e 80 folhas
não pautadas em cor marfim.

 137 x 210 mm

 97 x 145 mm

 SCR - 90 x 180 mm

 SCR - 55 x 120 mm

ES

103

103

103

106

103
106

104

104

114

105

109

105

109

ChamberI B6 — 93727

ChamberI A5 — 93491

Caderno B6 com capa dura. Contém suporte
para esferográfica, bolso interior e 80 folhas
não pautadas em cor marfim.

Caderno A5 com 80 folhas não pautadas em cor
marfim e capa dura. Contém bolso interior, fita
separadora, elástico e suporte para esferográfica
(não inclusa).

 120 x 180 mm

 137 x 210 mm

 SCR - 80 x 140 mm

 SCR - 90 x 180 mm

114

123

123

114

114

123

105

RodarI — 93739

Bouvier — 93729

Caderno A5 com capa dura e 80 folhas
não pautadas em cor marfim. Contém bolso
interior e suporte para esferográfica (não inclusa).

Caderno A5 com capa dura. Contém suporte para
esferográfica, bolso interior e 80 folhas pautadas
em cor marfim.

 137 x 210 mm

 137 x 210 mm

 DUV - 90 x 180 mm

 SCR - 90 x 180 mm
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105

124

105

124

104

104

103

103

105

119

Joyce — 93733

Hilst — 93786

Caderno A5 com 80 folhas não pautadas
em cor marfim, fita separadora, elástico
e suporte para esferográfica (não inclusa).

Caderno A6 com capa dura em c. sintético
e 80 folhas não pautadas.

 137 x 210 mm

 DUV - 45 x 110 mm

 SCR - 90 x 180 mm

 90 x 140 mm

105

56

114

114

105

105

114

128

123

123

Archer — 93738

Ruiz — 93722

Caderno A6 com capa dura em c. sintético
e 80 folhas não pautadas.

Caderno A6 com capa dura em c. sintético
e 80 folhas pautadas.

 90 x 140 mm

 90 x 140 mm

 DUV - 45 x 110 mm

 SCR - 45 x 110 mm

ES

Olaf Soft
81192

•
Escrita de
Metal & Eco
 .153

Efeito laser colorido
Grave a laser e combine sua criatividade com a cor do elástico!
Combinações que valorizam sua marca!
105

Bolso interior
105

128

119

124

Personalização
a laser

Roth — 93592
Caderno A5 com capa dura em PU térmico
e 80 folhas pautadas. Contém elástico, fita
separadora, bolso em papel na parte traseira
da capa e suporte para esferográfica (não inclusa).
 140 x 210 mm
 LSR - 90 x 180 mm
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127
137

Portman A5 — 93775
Caderno A5 com 80 folhas não pautadas
em cor marfim, bolso interior, fita separadora,
elástico e capa rígida de cor metalizada.
 137 x 210 mm
 DUV - 90 x 180 mm

137

127

127

137

Portman A6 — 93475

Rylands — 93787

Caderno A6 com capa dura
e 80 folhas pautadas.

Caderno A6 com capa dura
em c. sintético e 80 folhas
não pautadas.

 97 x 145 mm
 SCR - 50 x 100 mm

58

 90 x 140 mm
 DUV - 45 x 110 mm

119

Capas
Fluorescentes

ES

Preparados para brilhar nas ocasiões especiais,
são a combinação perfeita para grandes ideias.

119

124

102

128

108

Watters — 93269
Caderno A5 com capa dura em PU fluorescente. Contém
96 folhas pautadas brancas com a borda em preto, fita
separadora e elástico.
 140 x 210 mm
 TRS - 110 x 180 mm

105

105

119

104

106

103

Bergson — 93736
Caderno A6 com capa dura em cartão e em
PU térmico. 100 folhas pautadas com limite
de página em arco-íris.
 90 x 140 mm
 DUV - 40 x 130 mm
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Atwood A5 — 93492

Atwood B6 — 93723

Caderno A5 em c. sintético com capa dura
e 80 folhas não pautadas.

Caderno B6 com capa dura em c. sintético
e 80 folhas pautadas.

 140 x 210 mm

 120 x 170 mm

 SCR - 80 x 150 mm

 SCR - 75 x 150 mm

124

124
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Atwood A6 — 93493

Grimm — 93721

Caderno A6 em c. sintético com capa dura
e 80 folhas não pautadas.

Caderno A6 com capa dura em c. sintético
e 80 folhas pautadas.

 90 x 140 mm

 90 x 140 mm

 SCR - 45 x 110 mm

 SCR - 45 x 110 mm
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114

104

132

102

115

105

128
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119

109
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124

106
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113

103

Meyer — 93425
Caderno de bolso com 80 folhas não pautadas,
capa dura em c. sintético, fita separadora
e elástico.
 90 x 140 mm
 DUV - 45 x 110 mm
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Combine seu caderno
de anotações A5
preferido com sua
esferográfica de eleição
e ofereça um presente
totalmente exclusivo.

ES

Cadernos:

Esferográficas:

 .44 à 63

 .134 à 155

Exemplo:
103

Ozma — 91972
Caixa em cartão para 1 caderno A5 e 1 esferográfica
com interior almofadado. Caderno e esferográfica
não inclusos.
 Caixa: 190 x 240 x 30 mm
 SCR - 150 x 190 mm

A mais completa coleção de cadernos do mercado!
TAMANHO
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Nome

Ref.

ALCOTT A4
ALCOTT A5
ALCOTT A6
ARCHER
ATWOOD A5
ATWOOD A6
ATWOOD B6
BERGSON
BOUVIER
BOYD
CARRE
CARREY
CHAMBERI A5
CHAMBERI A5 LN
CHAMBERI A6
CHAMBERI B6
CHAUCER
CORBIN
DENIM
DYNAMIC NOTEBOOK
EMPIRE NOTEBOOK
FLAUBERT
GEOMETRIC NOTEBOOK
GRIMM
GULLAR
HILST
HUGO
JOYCE
KAFKA
LISPECTOR
MARLOWE
MEYER
MORIAH
NERUDA
NERVAL
PLOT
PORTMAN A5
PORTMAN A6
ROCK
RODARI
ROOTS
ROTH
ROUSSEAU
RUIZ
RYLANDS
SHAKESPEARE
SHAW
TILES NOTEBOOK
TORDO
WATTERS

93272
93273
93274
93738
93492
93493
93723
93736
93729
93276
93595
93725
93491
93728
93726
93727
93497
93717
93594
93597
93598
93709
93596
93721
93499
93786
93591
93733
93712
93724
93707
93425
93799
93275
93270
93790
93775
93475
93419
93739
93713
93592
93268
93722
93787
93789
93795
93737
93593
93269

MATERIAL

CAPA

Pocket A6 B6 A5 A4 Papel C. Sintético Cortiça Tecido PU Polipele Material Dura
Ecologic

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexível

•
•
•

ACESSÓRIOS

Porta
Bolso
Esferográfica Interior

CORES DAS
FOLHAS

Marfim Brancas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

TIPOLOGIA DE FOLHAS

Não
Pautadas Pontilhadas
Pautadas

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

123

ES

114

105

108

119

Corbin — 93717
Caderno A5 em c. sintético com capa
dura. Contém 80 folhas pautadas, fita separadora,
elástico e suporte para esferográfica (não inclusa).
 140 x 210 mm
 SCR - 100 x 200 mm
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ES

Papel reciclado

109

104

105

103

Asimov — 93715
Caderno B6 espiral com 60 folhas não pautadas
de papel reciclado e capa dura em papel
kraft. Incluso esferográfica.
 130 x 177 mm
 SCR - 75 x 160 mm

104
119

119

104

105

128

104

109

103

Cornish — 93428

Ringord — 93427

Caderno A6 em cartão com capa dura
e 60 folhas não pautadas de papel reciclado.

Caderno de bolso espiral com 60 folhas
não pautadas de papel reciclado e capa dura
em cartão. Incluso esferográfica.

 105 x 145 mm
 SCR - 45 x 120 mm
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160

 105 x 145 mm
 TRS - 80 x 90 mm

Papel pedra

ES

Textura suave
Impermeável
Resistente
Ecológico

CONJUGUE
O SEU BLOCO ROCK
COM A ESFEROGRÁFICA
BETA BAMBOO  .134
160

Ímã magnético

Rock — 93419
Caderno B6 espiral com capa dura em papel
kraft e 70 folhas não pautadas em papel pedra
de 120 g/m². Imã na capa que funciona como
um suporte de esferográfica (não inclusa).
 130 x 180 mm
 SCR - 70 x 160 mm

Argolas coloridas
119

114

114

105

119

124

119

103

105

103

Marlowe — 93707

Garden — 93708

Caderno de bolso espiral com 60 folhas pautadas
de papel reciclado e capa dura em cartão
com elástico.

Caderno B6 espiral com 60 folhas pautadas
de papel reciclado e capa dura em cartão
com suporte para esferográfica (não inclusa).

 100 x 140 mm

 140 x 180 mm

 SCR - 50 x 120 mm

 SCR - 80 x 50 mm
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ES

129

129

104

103

160

Ecown — 93495
Caderno A5 com 40 folhas pautadas
e capa flexível em cartão.
 140 x 210 mm
 SCR - 90 x 160 mm

160

160

104

104

103

Bulfinch — 93461
Caderno B7 com 30 folhas não pautadas
de papel reciclado e capa em cartão.
 93 x 125 mm
 SCR - 60 x 90 mm

66

Kuma
81013

•
Escrita
de Plástico
& Lápis
 .179

ES

Alcott A4 — 93272
Caderno A4 com capa em cartão (250 g/m²)
e cantos redondos. Contém 80 folhas não pautadas,
costuradas, em papel reciclado proveniente
de gestão florestal sustentável.

160

 210 x 300 mm
 SCR - 130

x 180 mm

Alcott A5 — 93273
Caderno A5 com capa em cartão (250 g/m²)
e cantos redondos. Contém 80 folhas não pautadas,
costuradas, em papel reciclado proveniente
de gestão florestal sustentável.
 140 x 210 mm
 SCR - 100

x 120 mm

Alcott A6 — 93274
Caderno A6 com capa em cartão (250 g/m²)
e cantos redondos. Contém 80 folhas não pautadas,
costuradas, em papel reciclado proveniente
de gestão florestal sustentável.
 100 x 145 mm
 SCR - 70

x 100 mm
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ES

106
103

106

103

134

105

119

119

103

119

134

105

Flaubert — 93709
Caderno de bolso com 80 folhas não pautadas
de papel reciclado e capa dura em cartão. Contém
elástico e fita separadora.
 100 x 140 mm

Bronte — 93422
Caderno A7 com 70 folhas não pautadas de papel
reciclado, capa dura em cartão e elástico. Incluso
lápis com borracha na ponta.

 SCR - 60 x 110 mm

 82 x 105 mm
 SCR - 40 x 80 mm

160

104

104

68

160

103

160

104

Lewis — 93426

Tazy — 93735

7 blocos adesivados com 25 folhas
cada e capa em cartão.

Porta cartões em kraft com elástico, acompanha
6 blocos adesivados com 22 folhas cada.

 80 x 105 x 9 mm

 104 x 65 x 5 mm

 DUV - 50 x 80 mm

 PDP - 30 x 50 mm

ES

—

Cooper
93791

Leaf
91846

•
Escrita de
Plástico &
Lápis
 .178

160

103

160

160

103

104

Cooper — 93791

Eliot — 93792

6 blocos adesivados com 25 folhas
cada. Incluso caderno com 50 folhas
não pautadas e esferográfica em papel kraft.

Kit para escritório em cartão. Composto
por caderno (80 folhas pautadas em papel
reciclado), 6 blocos adesivados (25 folhas cada),
1 régua de 12 cm, 1 esferográfica em papel kraft
e suporte para cartões de visita.

 100 x 150 mm
 TRS - 70 x 80 mm

 110 x 153 mm
 SCR - 60 x 130 mm
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ES

160

160

James — 93448

Peter — 93718

Caderno. Cartão. 7 conjuntos: 25 folhas
cada. Com régua de 12 cm com escala impressa.

6 blocos adesivados espiral com 25 folhas
cada e capa em papel kraft.

 159 x 50 x 3 mm

 75 x 70 mm

 SCR - 130 x 12 mm

 SCR - 50 x 40 mm

160

106

160

106

106

103

160

Faulkner — 93794

Stooky — 93421

4 blocos adesivados triangular com 25 folhas
cada e com capa em cartão.

5 blocos adesivados com 20 folhas cada.

 91 x 91 mm

 SCR - 60 x 25 mm

 TRS - 35 x 30 mm

70

103

 80 x 60 x 3 mm

ES

119
119

124

119

103

104

132

Milton — 93476

Strauss — 93477

Caderno A7 espiral com 80 folhas não pautadas
e capa semi-rígida em PP.

Caderno em cartão com 60 folhas pautadas
brancas.

 78 x 108 mm

 80 x 100 mm

 SCR - 30 x 60 mm

 SCR - 50 x 70 mm

110
103

106

104

Whitman — 93359

Yeats — 53569

Porta crachás identificador vertical
em PVC. Bolsa com furos para usar
com mosquetão.

Porta crachá com clipe metálico com mecanismo extensível até aos
900 mm. Com presilha transparente e botão para adicionar bolsa
porta-cartões. O mecanismo retrátil permite apresentar seu cartão
ou credencial com segurança e comodidade.

 110 x 170 mm
 SCR - 50 x 15 mm

105

 Ø32 x 9 mm
 PDP - 15 x 15 mm

71

ES

160

Serpa — 92069
Pasta A4 em cortiça, com um bloco
de 20 folhas lisas em cor marfim, suporte para
esferográfica (não inclusa) e elástico. Fornecida
em embalagem de non-woven.
 239 x 307 x 17 mm | Bolsa: 285 x 350 mm
 TRS - 140 x 190 mm

160

160

Poe — 92046

Puzo — 93463

Pasta A4 em cartão (450 g/m²) com um bloco
de 20 folhas lisas de papel reciclado e suporte
para cartão de visita. Incluso esferográfica.

Pasta porta-documentos A4 em cartão (400 g/m²)
com dois bolsos no interior.

 230 x 320 x 15 mm

 SCR - 150 x 100 mm

 SCR - 150 x 100 mm
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 230 x 307 mm

ES
160
106

Flexível
e direcionável

Flexível
e direcionável

3 modos de luz

Adaptável a qualquer
estrutura

Com carregador
wireless

Nesbit II — 54743

Lezzo — 58517

Luminária de mesa portátil em ABS
e com LED COB. A luminária tem mola,
braço flexível e botão tátil com 3 modos
de luz (fraco, médio e forte). Autonomia
até 20 horas. Incluso cabo USB de 1 metro
para carregamento.

Luminária de mesa em ABS e fibra de palha de trigo com carregador
wireless. A haste é flexível para ajustar a direção da luz
e contém 20 LEDs que permitem uma iluminação até 3 níveis
de intensidade. No topo da luminária encontra-se um botão touch para
ligar, desligar e ajustar os níveis de iluminação. O carregador sem fios
é de carregamento rápido, tendo uma potência até 10W, com entradas
5V/2A e 9V/1.67A. No local onde o equipamento é colocado tem um
círculo com silicone para evitar que se mova. Incluso cabo micro
USB de 1 m. Fornecido em caixa de papel kraft.

 115 x 55 x 380 mm
 PDP - 45 x 10 mm

 160 x 268 x 85 mm
 PDP - Ø40 mm

106

Conexão
com smartphone

18 LEDs de alto
brilho

Graham — 54734
Luminária de mesa com caixa de som
em ABS. Com 18 LEDs de alto brilho, botão tátil e braço
flexível. Transmissão por bluetooth e ligação stereo
3,5 mm com 5W/4Ω. Autonomia até 6 h e conexão
à playlist do dispositivo móvel. Incluso cabo USB para
carregar. Fornecida em caixa presente.

Coluna
com transmissão
por bluetooth

 100 x 225 x 100 mm | Caixa: 110 x 235 x 105 mm
 PDP - 50 x 12 mm
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103

Paszo — 92044

Bocage — 92045

Pasta A4 em c. sintético e microfibra. A pasta
contém vários bolsos interiores, um bloco
de 20 folhas pautadas e suporte para esferográfica
(não incluída). Placa disponível para
personalização.

Pasta A4 em c. sintético e 1680D. Fecho magnético
e bloco com 20 folhas pautadas. Esferográfica
não inclusa.
 245 x 325 x 15 mm | Chapa: 45 x 15 mm
 LSR - 30 x 10 mm

 245 x 325 x 40 mm | Chapa: 16 x 45 mm
 TRS - 140 x 250 mm

104

Bielo — 92038
Pasta A4 em c. sintético, com bolso frontal
e fecho. No interior tem vários bolsos e suporte
para esferográfica (não inclusa). Contém um bloco
com 20 folhas pautadas e calculadora dual-power
de 8 dígitos, com pilha LR1130 inclusa.
 250 x 345 x 20 mm

74

 SCR - 130 x 150 mm

ES

133

Suporte para
smartphone

Bateria portátil
com indicação
de status
de carregamento

Fecho flexível
em silicone

Oscar II — 52075
Pasta A5 em c. sintético com bateria portátil embutida (lítio).
A bateria tem capacidade para 4.000 mAh, tempo de vida ≥
500 ciclos com entrada/saída 5V/1A e cabo USB/micro USB para carregar
a bateria. No interior, contém um caderno removível com 64 folhas pautadas
de cor marfim, um suporte para esferográfica (não inclusa) e elásticos
para organização e suporte para smartphone. No exterior, uma placa
com acabamento emborrachado, LED interior e botão on/off. Fornecida
em caixa presente.
 165 x 225 x 25 mm | Placa: 55 x 35 mm | Caixa: 180 x 240 x 35 mm
 LSR - 30 x 25 mm

Placa
retroiluminada

103

Garrett — 92059
Pasta A4 em c. sintético e microfibra. Bolso exterior com zíper,
interior com suporte para tablet (10.1’’ e 7’’) e bloco com 20 folhas
pautadas. Esferográfica e pen drive não inclusas.
 255 x 350 x 30 mm
 TRS - 120 x 150 mm

75

ES

103

Christie — 92058
Pasta A4 em c. sintético e microfibra
com 4 argolas de 20 mm e caderno com 20 folhas
pautadas. Pen drive não inclusa.
 265 x 340 x 45 mm
 TRS - 90 x 200 mm

124

124

105

123

Fitzgerald — 92040
Pasta A4 em c. sintético e 800D com o interior
em microfibra. A pasta contém um elástico
para fechar e no seu interior inclui um bloco
de 20 folhas pautadas, 3 bolsos e suporte para
esferográfica (não inclusa).
 245 x 315 x 15 mm
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 TRS - 150 x 250 mm
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Salinger — 92068
Pasta A4 em linho sintético e c. sintético
com placa metálica com acabamento
emborrachado. No interior, contém um bloco
(20 folhas pautadas), suporte para esferográfica
(não inclusa) e outros compartimentos para
acessórios (não inclusos).
 259 x 336 x 27 mm | Placa: 50 x 30 mm
 LSR - 40 x 25 mm

123

123

123

123

104
104

103
103

Pynchon — 92066

Riordan — 92067

Pasta A5 em linho sintético e c. sintético
com fecho magnético. No interior,
contém um bloco (20 folhas pautadas),
suporte para esferográfica (não inclusa)
e outros compartimentos para acessórios
(não inclusos).

Pasta A4 em linho sintético e c. sintético
com fecho magnético. O interior contém
um caderno de 20 folhas pautadas, suporte para
esferográfica (não inclusa), bolso para smartphone
e suportes para cabos ou outros acessórios
(não inclusos). Placa metálica com acabamento
emborrachado.

 183 x 252 x 18 mm | Placa: 50 x 30 mm
 LSR - 40 x 25 mm

 233 x 310 x 18 mm | Placa: 50 x 30 mm
 LSR - 40 x 25 mm
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104
123

Clark — 92041
Pasta A4 em 600D com fecho elástico. A pasta
contém um bloco de 20 folhas pautadas,
3 bolsos interiores e suporte para esferográfica
(não inclusa).
 240 x 325 x 15 mm
 TRS - 180 x 100 mm

103

Alpha
92065

•
Escrita de
Metal & Eco
 .158

Irulan — 92630
Embalagem para pastas A4 em
non-woven (90 g/m²).
 390 x 290 mm
 TRS - 200 x 280 mm

78

TC
Tecnologia

TC
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Thiker I
57431

TC

O THIKER I é um sofisticado relógio inteligente resistente
à água com bracelete em aço inox e transmissão por bluetooth 4.2
(compatível com versões iguais ou superiores Android 5.0 e iOS 9.0).
O THIKER I é um aliado para o dia-a-dia através de múltiplas funcionalidades:
pedómetro, acesso a notificações e conexão à playlist do dispositivo móvel,
monitorização do sono, frequência cardíaca, geolocalizador, despertador,
entre outras. Tem uma resolução de tela de 240 x 240 px, capacidade
de 230 mAh e autonomia em uso até 72 horas e em standby até 7 dias.
Fornecido em caixa presente.
 26 x 47 x 8 mm | Caixa: 120 x 120 x 70 mm


CARACTERÍSTICAS:




Resistente à àgua
Sensor batimento cardíaco
Monitorização do sono





Conexão à playlist do dispositivo móvel
Despertador
Notificações do dispositivo móvel

101

Thiker II
97431
O THIKER II é um moderno relógio inteligente com bracelete em c.
sintético de alta qualidade, que se adequa a diferentes ocasiões devido
ao seu elegante design. Com transmissão via bluetooth 4.2 (compatível
com versões iguais ou superiores Android 5.0 e iOS 9.0) e várias úteis
funcionalidades como: pedómetro, acesso a notificações e conexão
à playlist do dispositivo móvel, monitorização do sono, frequência cardíaca,
geolocalizador, despertador, entre outras. O THIKER II tem uma resolução
de tela de 240 x 240 px, capacidade de 230 mAh e autonomia em uso até
72 horas e em standby até 7 dias. Fornecido em caixa presente.
 26 x 47 x 8 mm | Caixa: 120 x 120 x 70 mm


CARACTERÍSTICAS:




Resistente à àgua
Sensor batimento cardíaco
Monitorização do sono





Conexão à playlist do dispositivo móvel
Despertador
Notificações do dispositivo móvel

103

Metronome
97429
O METRONOME é um relógio inteligente moderno e sofisticado com detalhes
que lhe atribuem um design intemporal e simultaneamente inovador.
Com um tela de 240 x 240 dpi e 1.3’’, o GPS integrado e a sua resistência
à água elevam a singularidade deste relógio inteligente, tornando-se um aliado
essencial no dia-a-dia. Tem ainda outras funcionalidades como o sensor
de batimento cardíaco, monitorização do sono, notificações e conexão
à playlist do dispositivo móvel via bluetooth 4.0 (compatível com versões iguais
ou superiores Android 5.0 e iOS 9.0). Capacidade de 450 mAh e autonomia
em uso até 48 horas e em standby até 7 dias. Fornecido em caixa presente.
 26 x 50 x 10 mm | Caixa: 120 x 120 x 70 mm


CARACTERÍSTICAS:




GPS integrado
Resistente à àgua
Sensor batimento cardíaco





Monitorização do sono
Conexão à playlist do dispositivo móvel
Notificações do dispositivo móvel
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Descry
97922

Wiretap
97926

Os DESCRY são uns elegantes fones de ouvido wireless em metal
e ABS. Suas características técnicas oferecem um objeto de elevada
funcionalidade. Contêm uma transmissão por bluetooth 5.0 e têm
um alcance até 10 m. Suas funcionalidades incluem: microfone, botão
para atender chamadas e conexão à playlist do dispositivo móvel.
O estojo de carregamento está incluso, é compatível com conector
micro USB e tem uma capacidade de 500mAh. Os fones têm uma
potência de 20Hz-20kHz e potência de 5mW (32Ω). A sua autonomia
em uso é até 3 h e em standby até 300 h. Fornecidos em caixa presente.

Os WIRETAP são fones de ouvido wireless com transmissão por
bluetooth 5.0 em metal e ABS de design arrojado e distinto. Ao permitir
o isolamento de som e ao serem resistentes à água, os WIRETAP
distinguem-se pela sua qualidade e pelas suas funcionalidades que
incluem microfone, botão para atender chamadas e conexão à playlist
do dispositivo móvel. Os fones têm um alcance de 10 m e frequência
de 20-20kHz e potência 5mW (32Ω). A sua autonomia em uso é até 6h
e em standby até 100h. O estojo de carregamento tem uma capacidade
até 500 mAh, e é compatível com carregador por indução e conector
micro USB. Fornecidos em caixa presente.

 31 x 78 x 38 mm | Caixa de carregamento: 79 x 40 x 32 mm |

Caixa: 128 x 110 x 58 mm
 PDP - 25 x 10 mm

 45 x 76 x 29 mm | Caixa: 126 x 124 x 49 mm

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:






Microfone
Botão para atender chamadas
Conexão à playlist do dispositivo móvel
Caixa de carregamento

 PDP
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- 25 x 10 mm

Microfone
Botão para atender chamadas
Conexão à playlist do dispositivo móvel
Caixa de carregamento
Resistente à àgua

TC
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Groovy
97928
Os GROOVY são fones de ouvido com microfone, confortáveis
e elegantes, em c. sintético, metal e ABS. Os GROOVY são wireless
dobráveis, práticos e ideais para o dia-a-dia com uma capacidade
de bateria de 300 mAh e autonomia até 15 h. A transmissão é por
bluetooth 4.2 com um alcance até 10 metros. A potência são 100 mW
(32Ω) e frequência 20Hz-20kHz. Seus botões permitem controlar
o volume, atender chamadas e interagir com a playlist do dispositivo
móvel. Incluso cabo para carregar. Fornecidos em caixa presente.
 200/225 x 215 x 73 mm | Caixa: 265 x 250 x 65 mm
 PDP

- 20 x 5 mm

CARACTERÍSTICAS:




Dobráveis
Microfone
Controle do volume





Botão para atender chamadas
Conexão à playlist do dispositivo móvel
Inclui cabo

83

160

TC

Fourier TW — 57938
Fones de ouvido True Wireless em fibra de palha de trigo
e PP, com transmissão por bluetooth 5.0 até 10m de distância e tempo
de reprodução até 3 horas (standby até 10h). Cada fone tem um botão
multifunções e microfone integrado, facilitando atender chamadas
em modo mãos-livres, e indicador luminoso LED. O estojo de carregamento
tem uma bateria de 300 mAh e indicador de status de carregamento
e bateria. Incluso um cabo de carregamento micro USB. Produto fornecido
em caixa de papel kraft.
 80 x 38 x 32 mm
 PDP - 25

x 10 mm

103
103
123
114

84

Rubin WH — 57937

Rubin — 57934

Fones de ouvido wireless stereo em ABS
com transmissão por bluetooth 5.0 e
tempo de reprodução de 3 horas. O estojo
de carregamento, com uma bateria
250 mAh, é também em ABS e contém
uma presilha em silicone que permite
transportar e carregar os fones de forma
fácil e confortável. Produto fornecido
em caixa presente com cabo
de carregamento micro USB.

Fones de ouvido wireless stereo
em ABS com transmissão por bluetooth
5.0 e tempo de reprodução até 3 horas. O estojo
de carregamento, com uma bateria 250 mAh,
é também em ABS e contém uma presilha
em silicone que permite transportar e carregar
os fones de forma fácil e cómoda. Produto
fornecido em caixa de oferta com cabo
de carregamento micro USB.

 77 x 36 x 30 mm

 PDP - 50

 PDP - 40

x 10 mm

 77 x 36 x 30 mm

x 12 mm

O uso de matérias naturais
estendeu-se também
ao universo tecnológico,
criando peças únicas e mais
amigas do ambiente.
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147

160

Hopper — 57935

MarconI — 57939

Fones de ouvido em ABS e PU com microfone, transmissão
por bluetooth 5.0 e potência de 30 mW. A bateria tem uma
capacidade de 300 mAh e tempo de reprodução de 12 horas.
Incluso cabo de carregamento micro USB e são fornecidos
em caixa presente.

Fones de ouvido dobráveis wireless em fibra de palha de trigo
e ABS. Potência de 32mW e transmissão bluetooth 5.0 com
alcance até 10m. Bateria com capacidade de 400mAh e tempo
de reprodução até 13 horas. Incluso porta AUX, slot para cartão
TF/SD e cabo de carregamento micro USB. Botões de controle com
+/- e ligar/desligar. Fornececido em caixa presente em papel kraft.

 195 x 165 x 88 mm | 210 mm
 PDP - 20

x 10 mm

 Auscultadores (fechados): 185 x 185 x 74 mm |

Caixa: 120 x 90 x 160 mm
 PDP - 20 x 40 mm

85
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Wilkins
97341

Fones de ouvido
dobráveis

119

Spirited
97205

•
Drink &
Esporte
 .346

114

103
119

106

103

Wilkins — 97341

Goodbeat — 57321

Fone de ouvido desportivo em ABS e silicone
com transmissão por bluetooth. Autonomia até 3 h.
Função para atender chamadas e conexão à playlist
do dispositivo móvel. Incluso cabo micro USB para
carregar. Fornecido com bolsa em non-woven.

Fone de ouvido dobráveis e ajustáveis em ABS.
Cabo de 1,45 m com ligação stereo de 3,5 mm.
Fornecido em caixa presente.

 150 x 135 x 50 mm
 PDP - 30 x 7 mm

86

114

 Dobrados: 100 x 155 x 50 mm |

Caixa: 110 x 170 x 70 mm
 SCR - 50 x 12 mm

Permite emparelhamento
com 2 dispositivos móveis
em simultâneo.
Fone com estrutura
almofadada

TC

Fones de ouvido
dobráveis

103
105

105

114

106

103

Bannon — 57365

Edwin BK — 57355

Fone de ouvido dobráveis e ajustáveis em ABS
com estrutura almofadada, transmissão por bluetooth
e leitor de cartões TF. Autonomia até 4 h. Função
para atender chamadas, controle de volume, conexão
à playlist do dispositivo móvel e rádio FM. Incluso cabo
micro USB para carregar. Fornecido em caixa presente.

Fone de ouvido ajustáveis em ABS, com acabamento
emborrachado e transmissão por bluetooth. Autonomia até 5 h.
Função para atender chamadas, controle de volume e conexão
à playlist do dispositivo móvel. Permite emparelhamento
com 2 dispositivos móveis em simultâneo. Incluso cabo
USB/micro USB para carregar. Fornecido em caixa presente.

 Dobrados: 165 x 135 x 70 mm |

 157 x 165 x 42 mm | Caixa: 161 x 200 x 55 mm

Caixa: 150 x 150 x 70 mm
 PDP - 30 x 15 mm

 PDP - 30 x 10 mm

87
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CARACTERÍSTICAS:





Microfone
Botão para atender chamadas
Controle de volume
Conexão à playlist do dispositivo móvel

103

Hearkeen
97919
Os HEARKEEN são fones de ouvido versáteis em ABS e silicone, perfeitos para diversos
momentos do dia-a-dia. Devido ao seu design versátil, podem ser usados em ambientes mais
profissionais, ou na prática esportiva. A transmissão por bluetooth 5.0, elevam a praticidade
destes fones, com um alcance sem fios até 10 m. Têm uma frequência de 20Hz-20kHz
e potência de 5mW(16Ω). Suas funcionalidades incluem botão para atender chamadas,
controle de volume e conexão à playlist do dispositivo móvel. A capacidade da bateria
é de 90mAh e a autonomia em uso é até 8h e em standby é até 6 dias. Incluso cabo. Fornecido
em caixa presente.
 Auriculares (cada): 33 x 16 x 24 mm | Comprimento da faixa do pescoço: 455 mm |

Caixa: 201 x 220 x 40 mm
 PDP - 20 x 5 mm

88
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CARACTERÍSTICAS:

107

Vibration
97923





Microfone
Botão para atender chamadas
Conexão à playlist do dispositivo móvel

Os VIBRATION são fones de ouvido, com fios, em metal e ABS
de design moderno que se destacam pelo seu acabamento metalizado
nos vários detalhes do produto. Tem uma frequência de 20Hz-20kHz
(16Ω), microfone e botão para atender chamadas. Incluso cabo de 1,3 m
(Jack 3,5 mm). Fornecidos em caixa presente.
 20 x 18 x 20 mm | Caixa: 88 x 97 x 45 mm
 LSR

- 14 x 3 mm

89
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AURICULARES MAGNÉTICOS

103
106

Ottoflex — 57913
Fone de ouvido em PC. Transmissão por bluetooth 4.1 com
autonomia até 3 horas. Função para atender chamadas,
controle de volume e conexão à playlist do dispositivo móvel.
Incluso cabo USB/micro USB para carregar. Fornecido
em bolsa em EVA.
 80 x 65 x 32 mm
 PDP - 6 x 40 mm

103

114

114

105

106

Farday — 57360
Fone de ouvido com cabo de 1,25 m com ligação
stereo 3,5 mm. Fornecido em caixa de PS/ABS.
 Caixa: 60 x 64 x 16 mm
 SCR - 25 x 25 mm

90

103
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Medley
57914

103
106

AURICULARES MAGNÉTICOS

106

103

Medley — 57914
Fone de ouvido em PC. Transmissão por bluetooth com banda para
pescoço com autonomia até 7 horas. Função para atender chamadas,
controle de volume e conexão à playlist do dispositivo móvel. Incluso cabo
USB/micro USB para carregar. Fornecido em bolsa em non-woven.
 190 x 200 mm
 PDP - 6 x 30 mm

91
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CARACTERÍSTICAS:





Microfone
Botão para atender chamadas
Conexão à playlist do dispositivo móvel
Inclui cabo

103

Blare
97257
A BLARE é uma caixa de som com microfone de design moderno
e discreto em ABS. A caixa é um objeto que se torna um parceiro para todos
os momentos devido às suas características técnicas e funcionais como
botão para atender chamadas e conexão à playlist do dispositivo móvel.
A BLARE tem transmissão por bluetooth 5.0, alcance até 10 m e frequência
de 90Hz-20kHz. A sua capacidade é de 500 mAh, 3W/4Ω e tem autonomia
até 6 h. Incluso cabo para carregar e entrada AUX para Jack 3,5mm. Fornecida
em caixa presente.
 60 x 63 x 70 mm | Caixa: 120 x 139 x 83 mm
 PDP

92

- 20 x 40 mm

TC

CARACTERÍSTICAS:

133

Thunder
97258






Microfone
Botão para atender chamadas
Controle de volume
Conexão à playlist do dispositivo móvel

A THUNDER é uma caixa de som com microfone em tecido texturado
e ABS de design elegante e acabamentos detalhados. Com transmissão
bluetooth 5.0 e alcance até 10 m, é um objeto que se enquadra
na perfeição num ambiente elegante e sofisticado. A THUNDER tem uma
capacidade de 1 200 mAh, potência de 2x3W (3Ω) e autonomia até 5h.
A frequência é de 150-180kHz. Contém entrada AUX para Jack 3,5mm.
Fornecida em caixa presente.
 73 x 196 x 54 mm | Caixa: 275 x 123 x 74 mm
 SCR

- 40 x 15 mm
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TC

—

Gent
57395

103

Gent — 57395
Caixa de som com microfone em ABS, tecido em poliéster e acabamento
emborrachado. Transmissão por bluetooth, ligação stereo 3,5 mm e leitor
de cartões TF. Potência de 3W/4Ω. Função para atender chamadas, controle
de volume, conexão à playlist do dispositivo móvel e rádio FM. Incluso cabo
USB para carregar. Fornecida em caixa presente.
 120 x 80 x 40 mm | Caixa: 142 x 85 x 45 mm
 TRS - 10 x 70 mm

94

105

As caixas de som também
vêm acompanhando as novas
tendências, utilizando tecidos
de qualidade e de variadas cores
para dar o toque que faltava
no seu novo espaço de trabalho.

TC
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Harris — 97397
Caixa de som com microfone em ABS, tecido em poliéster
e acabamento emborrachado. Transmissão por bluetooth,
ligação stereo 3,5 mm e leitor de cartões TF. Com 2 x 3W/4Ω.
e autonomia até 3 h. Função para atender chamadas, controle
de volume, conexão à playlist do dispositivo móvel e rádio FM.
Incluso cabo USB para carregar. Fornecida em caixa presente.
 155 x 230 x 55 mm | Caixa: 170 x 260 x 70 mm
 TRS - 60 x 110 mm

113
103

104

103

113

104

Ecclus — 57385

Chion — 97396

Caixa de som com microfone em ABS e tecido em poliéster.
Com gancho e acabamento emborrachado. Transmissão
por bluetooth, potência de 3W/4Ω e autonomia até 3 h. Função
para atender chamadas, controle de volume e conexão
à playlist do dispositivo móvel. Incluso cabo para
carregamento. Fornecida em caixa presente.

Caixa de som com microfone em ABS, tecido em poliéster
e acabamento emborrachado. Transmissão por bluetooth,
ligação stereo 3,5 mm e leitor de cartões TF. Potência
de 3W/4Ω. Função para atender chamadas, controle
de volume, conexão à playlist do dispositivo móvel e rádio FM.
Incluso cabo USB para carregar. Fornecida em caixa presente.

 Ø90 x 40 mm | Caixa: 115 x 95 x 45 mm

 140 x 80 x 45 mm | Caixa: 160 x 82 x 60 mm

 PDP - 20 x 7 mm

 PDP - 50 x 8 mm

95
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Glashow Eco
57256

160

Glashow Eco — 57256
Caixa de som com microfone em bambu.
Transmissão por bluetooth 3.0, ligação stereo 3,5 mm
e leitor de cartões TF e potência de 3W (4Ω). Bateria
com capacidade até 300 mAh e autonomia até 3 horas.
Função para atender chamadas, controle de volume,
conexão à playlist do dispositivo móvel e rádio FM.
Incluso cabo USB/micro USB para carregar e cabo
de áudio (Jack/Jack). Fornecida em caixa presente kraft.
 Ø60 x 52 mm
 PDP - 20 x 25 mm

127
147

127

104

109

103

Florey II — 57252

Symfony — 57927

Caixa de som com microfone em alumínio,
com transmissão por bluetooth e leitor de cartões
TF com 3W/4Ω. Autonomia até 5h. Função para
atender chamadas, controle de volume, conexão
à playlist do dispositivo móvel e rádio FM.
Incluso cabo micro USB para carregar. Fornecida
em caixa presente.

Caixa de som com transmissão por bluetooth e microfone.
Com potência de 3W e transmissão por bluetooth 4.0 com
alcance de 10m. A capacidade da bateria é de 500 mAh e o tempo
de carregamento de 2-3 horas. Tem autonomia até 8 horas,
microfone incorporado para chamadas e conferências. Tem botão
start/stop e capacidade para rádio FM. Compatível com todos
os dispositivos e permite transmissão por bluetooth. Inclui cabo
USB/DC 5 V/Jack. Fornecida em caixa presente.

 Ø71 x 42 mm | Caixa: 80 x 80 x 60 mm
 LSR - 20 x 15 mm

96

 Ø60 x 50 mm | Caixa 97 x 87 x 95 mm
 LSR - 20 x 20 mm
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Piyon
57936

O melhor da tecnologia,
numa versão mais sustentável
160
160

Galois — 57930

Piyon — 57936

Caixa de som portátil em fibra de palha
de trigo e ABS com microfone. Potência de 3W
e transmissão por bluetooth 5.0. Com tempo
de reprodução de 2 horas e uma bateria
de 300 mAh. Incluso cabo micro USB. Fornecido
em caixa de oferta em papel kraft.

Caixa de som portátil em fibra de palha
de trigo e ABS com alça em silicone para facilitar
o transporte, potência de 3W e transmissão
por bluetooth 5.0. Tempo de reprodução de 4h30,
com uma bateria de 500 mAh. Incluso cabo micro
USB. Fornecido em caixa presente em papel kraft.

 Ø62 x 48 mm

 70 x 70 x 34 mm

 PDP - 15

 PDP - 40

x 20 mm

x 40 mm
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TC
114

106

114

106
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Holly — 57335

Euclidean — 57340

Caixa de som com microfone. em ABS,
com transmissão por bluetooth, ligação stereo
3,5 mm e leitor de cartões TF, com 3W/4Ω e
autonomia até 3 h. Função para atender chamadas,
controle de volume e conexão à playlist do dispositivo
móvel. Com apoio antideslizante para celular. Incluso
cabo USB para carregar. Fornecida em caixa presente.

Caixa de som com microfone em ABS e acabamento
emborrachado. Transmissão por bluetooth, potência
de 3W/4Ω e autonomia até 3 h. Função para atender
chamadas, controle de volume e conexão à playlist
do dispositivo móvel. Incluso cabo USB para carregar.
Fornecida em caixa presente.

 Ø85 x 66 mm | Caixa: 93 x 93 x 85 mm

 PDP - 30 x 5 mm

 150 x 56 x 58 mm | Caixa: 155 x 60 x 60 mm

 PDP - 20 x 10 mm

105
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106

105
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114
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Perry — 57253

Bow — 97328

Caixa de som com microfone em ABS e acabamento
emborrachado. Transmissão por bluetooth e leitor
de cartões TF. Com 3W/4Ω e autonomia até 2h. Função
para atender chamadas, controle de volume e conexão
à playlist do dispositivo móvel. Incluso cabo USB/micro
USB para carregar.

Caixa de som à prova de água em ABS e acabamento
emborrachado com ventosa. Transmissão por bluetooth
e potência de 3W/4Ω. Autonomia até 3 h. Função para
atender chamadas, controle de volume e conexão
à playlist do dispositivo móvel. Incluso cabo para
carregamento. Fornecida em caixa presente.

 Ø59 x 55 mm

 Ø85 x 50 mm | Caixa: 88 x 88 x 55 mm

 PDP - 25 x 8 mm

 PDP - 25 x 7 mm
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Grubbs Bk
57933

Personalizável
com logótipo iluminado

103

103

Edison BK — 57255
Caixa de som portátil, com luz LED no interior, em ABS
e acabamento emborrachado. (personalizável com logótipo
iluminado). Transmissão por bluetooth 4.2 e potência de 3W
(4Ω). Bateria com 300 mAh e autonomia superior a 2h.
Incluso cabo 2 em 1: USB/micro USB para carregamento
e micro USB/3.5 jack. Fornecida em caixa.
 59 x 59 x 51 mm
 LSR - 30 x 15 mm

Grubbs BK — 57933
Caixa de som portátil em ABS com acabamento em borracha e tecido na parte
frontal. De design sofisticado, esta caixa de som tem um tempo de reprodução
de 2 horas, com transmissão por bluetooth 5.0 e potência de 3W. Adicionalmente
tem também a funcionalidade de carregador wireless, com uma potência
de 5 W, com entrada 5V/2A e bateria de 300 mAh. Incluso cabo de carregamento
micro USB. Fornecida em caixa presente.
 108 x 56 x 54 mm
 DOM - 20 x 17 mm
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Alencar — 97399
Mouse wireless dobrável 2.4G. em ABS
com acabamento emborrachado. Incluso 2 pilhas
AAA. Fornecido em caixa transparente.
 60 x 112 x 20 mm | Caixa: 75 x 130 x 44 mm
 SCR - 80 x 40 mm

105

105

100

114

106

119

103

119

114

Blackwell 2.4 — 57304

Crick 2.4 — 57398

Mouse wireless 2.4G. em ABS. Incluso 2 pilhas
AAA. Fornecido em caixa transparente.

Mouse wireless 2.4G. em ABS com Acabamento
emborrachado. Incluso 2 pilhas AAA.

 57 x 113 x 20 mm | Caixa: 64 x 120 x 36 mm

 65 x 105 x 20 mm

 PDP - 30 x 20 mm

 PDP - 40 x 8 mm

113

106
106

Flexível
e direcionável

TC

Flexível
e direcionável

3 modos de luz

Conexão
com smartphone

18 LEDs
de alto brilho

Adaptável a qualquer
estrutura

Coluna
com transmissão
por bluetooth

Nesbit II — 54743

Graham — 54734

Luminária de mesa portátil em ABS e com LED COB.
A luminária tem mola, braço flexível e botão
tátil com 3 modos de luz (fraco, médio e forte).
Autonomia até 20 horas. Incluso cabo USB de
1 metro para carregamento.

Luminária de mesa com caixa de som em ABS.
Com 18 LEDs de alto brilho, botão tátil e braço flexível.
Transmissão por bluetooth e ligação stereo 3,5 mm
com 5W/4Ω. Autonomia até 6 h e conexão à playlist
do dispositivo móvel. Incluso cabo USB para carregar.
Fornecida em caixa presente.

 115 x 55 x 380 mm

 100 x 225 x 100 mm | Caixa: 110 x 235 x 105 mm

 PDP - 45 x 10 mm

 PDP - 50 x 12 mm

106

150

Apto para qualquer
smartphone

Lagrange — 97087

Darwin II — 57390

Óculos de realidade virtual em ABS para celulares
de 4.7’’ a 6,5’’ Com elásticos laterais e superior
e lentes ajustáveis. Compatíveis com Android e iOS
e com qualquer aplicação disponível em Play Store
e AppStore para realidade virtual.

Relógio em MDF com calendário, alarme
e termômetro. Incluso 4 pilhas AAA, 1 pilha
CR2032 e cabo USB. Incluso caixa presente.

 200 x 130 x 110 mm
 PDP - 55 x 15 mm

 150 x 70 x 44 mm | Caixa: 170 x 92 x 54 mm
 SCR - 120 x 25 mm

101
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Horde
97921
O HORDE é um carregador wireless que funde liga de zinco e tecido
num cruzamento perfeito que culmina num objeto de design elegante
e sofisticado. O HORDE é compatível com smartphones que têm
tecnologia de carregamentos sem fios, tornando-se um aliado para
o dia-a-dia. Contém indicador de carga LED e tem uma potência
de carregamento máxima de 15W. Fornecido em caixa presente,
com cabo USB-C de 1 metro incluso.
 101 x 87 x 16 mm | Caixa: 169 x 154 x 34 mm


CARACTERÍSTICAS:


Compatível com smartphones que têm tecnologia de carregamentos sem fios

103

Magnet
97920
O MAGNET é um carregador wireless robusto, de design moderno
em zinco e acrílico. Este carregador é compatível com smartphones
que têm tecnologia de carregamentos sem fios, ideal para usar
comodamente em casa ou no escritório. Incluso indicador de carga
LED e tem uma potência de carregamento máxima de 10W. Fornecido
em caixa presente, com cabo USB-C de 1 metro incluso.
 108 x 96 x 15 mm | Caixa: 157 x 179 x 34 mm
 LSR

- 20 x 5 mm

CARACTERÍSTICAS:


102

Compatível com smartphones que têm tecnologia de carregamentos sem fios

107

Think
97916

TC

A THINK é uma versátil bateria portátil com uma base de carregamento
em ABS e PC que permite simultaneamente ser usada como
um carregador wireless. A THINK é um objeto de design arrojado
e dadas as suas características técnicas tanto pode ser usado
em viagens (como bateria portátil) ou como carregador wireless.
Bateria em polímero de lítio com indicador de carga LED.
Possibilita o carregamento de até 2 dispositivos em simultâneo,
com entrada USB tipo C e saídas USB tipo C e USB tipo A. Capacidade
de 10 000 mAh e potência de carregamento wireless de 10W.
Fornecida em caixa presente, com cabo de 1 m incluído.
 145 x 90 x 97 mm | Caixa: 212 x 195 x 58 mm
 PDP

- 30 x 6 mm

CARACTERÍSTICAS:



Carrega 2 dispositivos em simultâneo
Indicador de carga LED




Compatibilidade universal
Bateria polímero de lítio

133

Trencher
97925
A TRENCHER é uma bateria portátil forrada a tecido numa estrutura
em ABS com acabamento em borracha que se distingue pelo seu
design moderno, elegante e simultaneamente, intimista. Bateria
em polímero de lítio com indicador de carga LED. Possibilita
o carregamento de até 2 dispositivos em simultâneo com entrada
DC 5V/2.1A e saída DC 5V/1-2.1A. Prática e moderna bateria portátil
com capacidade de 10 000 mAh e potência de carregamento de 5V.
Fornecida em caixa presente, com cabo USB tipo C incluso.
 140 x 70 x 16mm | Caixa: 212 x 112 x 29 mm
 SCR

- 45 x 15 mm

CARACTERÍSTICAS:



Carrega 2 dispositivos em simultâneo
Indicador de carga LED




Compatibilidade universal
Bateria polímero de lítio

103

Crowd
97917
A CROWD é uma bateria portátil em ABS de design elegante
e inovador pensada de forma a ser um objeto intuitivo e facilitador
no dia-a-dia. Bateria em polímero de lítio com indicador de carga
LED. Possibilita o carregamento de até 2 dispositivos em simultâneo
com entrada DC 5V/2.0A e saída DC 5V/1-2.1A. Bateria prática para
levar para qualquer lugar com capacidade de 5 000 mAh e potência
de carregamento de 5V. Fornecida em caixa presente, com cabo
micro USB incluso.
 98 x 64 x 14 mm | Caixa: 148 x 144 x 34 mm
 SCR

- 40 x 10 mm

CARACTERÍSTICAS:



Carrega 2 dispositivos em simultâneo
Indicador de carga LED




Compatibilidade universal
Bateria polímero de lítio
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Fitch Eco
57909

—
Kohn 5.0
57915

O melhor da tecnologia aliado ao bambu,
uma matéria prima mais sustentável.

160

Fitch Eco — 57909

Kohn 5.0 — 57915

Bateria portátil com carregador wireless em bambu. Bateria
de lítio com capacidade de 5.000mAh e tempo de vida
≥ 500 ciclos. Contém entrada/saída de 5V/2A, indicador
de carga, 1 porta micro USB, 1 porta USB tipo C e 1 porta USB.
Potência de saída wireless, no máximo, de 5W. Incluso cabo
USB/micro USB para carregar. Compatível com smartphones
com tecnologia de carregamento sem fios. Fornecida
em caixa pressente.

Bateria portátil em bambu com bateria de lítio
com capacidade de 5.000 mAh e tempo de vida
≥ 500 ciclos. Entrada 5V/2A e saída 5V/1-2A com
1 porta micro USB, 1 porta USB tipo C e 1 porta
USB. Inclui cabo USB/micro USB para carregar
e contém indicador de carga. Fornecido em caixa

 140 x 70 x 12 mm

104

160

 LSR - 120 x 50 mm

 120 x 51 x 15 mm
 LSR - 80 x 30 mm

TC
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Ecopower
57910

Motto
57911

160

160

Ecopower — 57910

Motto — 57911

Carregador wireless em bambu. Entradas 5V/2A e
potência máxima de carregamento de 5W. Incluso
cabo USB/micro USB de 1 m para carregar.
Compatível com smartphones com tecnologia
de carregamento sem fios.

Organizador de mesa em bambu e ABS. Incluso carregador
wireless, hub USB e suporte para celular. Entrada 5V/1.5A.
Potência de saída, no máximo, de 5W. 1 porta USB e
1 porta USB tipo C. Incluso cabo USB/tipo C, de 90 cm, para
carregar. Compatível com smartphones com tecnologia
de carregamento sem fios. Fornecido em caixa presente.

 92 x 92 x 9 mm
 LSR - 70 x 70 mm

 255 x 135 x 14 mm
 LSR - 120 x 60 mm

105

Piyon
57936

TC

•
Tecnologia
 .97
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Maxwell
57932

—

Leavitt II
57940

160

160

106

Leavitt II — 57940

Maxwell — 57932

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

Suporte para celular com carregador wireless
em fibra de palha de trigo e ABS. Com uma potência
de carregamento rápida de 10W e com entradas
5V/2A e 9V/1.67A. Incluso cabo de carregamento
micro USB de 1 m. Fornecido em caixa de papel kraft.

 77 x 71 x 118 mm

 70 x 112 x 87 mm

 LSR - 60

 PDP - 40

x 80 mm

x 30 mm

TC

—

Lezzo
58517

Galois
57930

•
Tecnologia
 .97

160

Flexível
e direcionável
160

Carregamento
rápido

Cuvier II — 57929

Lezzo — 58517

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

Luminária de mesa em ABS e fibra de palha de trigo com carregador
wireless. A haste é flexível para ajustar a direção da luz e contém 20 LEDs
que permitem uma iluminação até 3 níveis de intensidade. No topo
da luminária encontra-se um botão touch para ligar, desligar e ajustar
os níveis de iluminação. O carregador sem fios é de carregamento rápido,
tendo uma potência até 10W, com entradas 5V/2A e 9V/1.67A. No local onde
o equipamento é colocado tem um círculo com silicone para evitar que se
mova. Incluso cabo micro USB de 1 m. Fornecido em caixa de papel kraft.

 Ø70 x 10 mm
 PDP - Ø30 mm

 160 x 268 x 85 mm
 PDP - Ø40 mm

107

Conjugue com os
carregadores Fast
57906 + 57907 + 57908

106

TC

106

106

103

Steven — 57154

Redy — 57362

Houston 3.0 — 57160

Estação de carregamento USB em
ABS com 5 saídas 5V/4A. Incluso
cabo com 1,5 m.

Adaptador USB. ABS.
Com 2 saídas 5V/1-2.1A.

 65 x 110 x 80 mm

 DUV - 30 x 30 mm

Adaptador USB em ABS com entrada
USB 2.0 Possibilita carregamento
rápido 3.0. Carregador tem entrada
de 100V-250V/0.35A e saída
de 5V/3.1A, 9V/2.0A, 12V/1.5A com
potência de 18W.

 62 x 42 x 23 mm

 PDP - 20 x 50 mm

 42 x 25 x 85 mm
 PDP - Ø40 mm

Carregadores wireless

106

114

114

106

103

Germout — 58519
Caixa esterilizadora em ABS e PC com combinação entre radiação UVC e
UVA que permite a eliminação de um numero significativo de bactérias. A caixa
possui 2 leds UV no interior com uma potência total de 2W, e foi especialmente
desenhada para a eliminação de bactérias em objetos de uso diário, como:
chaves, celulares, smartphones, máscaras, óculos, comandos, jóias, e outros
pequenos utensílios. Eficiência de 70% com apenas 1 ciclo de 5 minutos,
e 99,9% com dois ciclos de 5 minutos. Possui um sensor de segurança
que desliga de imediato as lâmpadas assim que é aberta a caixa. A parte
superior da caixa Incluso um carregador wireless de carregamento rápido
(10W), com entrada de 5V/3A e porta de carregamento USB tipo C. Incluso
cabo de 1 metro. Fornecida em caixa presente.

108

 210 x 120 x 55 mm | Interior: 190 x 95 x 20 mm | Caixa: 240 x 130 x 71 mm
 SCR - 150

x 70 mm

Carson — 57346
Carregador wireless em ABS e que permite
carregamento do dispositivo por indução. Tem entrada
5V/2A e potência de carregamento de 5W. Incluso
cabo USB/micro USB para carregar. Compatível
com smartphones com tecnologia de carregamento
sem fios.
 Ø100 x 10 mm
 PDP - 40 x 25 mm

Conjugue com os
carregadores Fast
57160 + 57362

TC

103

Burnell BK — 57908
Carregador wireless rápido em ABS com acabamento
emborrachado. Entradas 5V/2A e 9V/1,67A. Potência
máxima de carregamento de 10W. Incluso cabo
USB/micro USB de 1 m para carregar. Compatível
com smartphones com tecnologia de carregamento
sem fios. Fornecido em caixa.
 Ø99 x 9 mm | Cabo: 1000 mm
 LSR - Ø30 mm

103

106

106

106

103

114

Hyper — 57906

Jolly — 57907

Carregador wireless rápido em ABS e silicone.
Tem entrada 5V/2A e 9V/1.67A. Potência
máxima de carregamento de 5W, 7.5W e 10W.
Incluso cabo USB/micro USB para carregar.
Compatível com smartphones com tecnologia
de carregamento sem fios. Fornecido
em caixa presente.

Carregador wireless rápido em ABS e alumínio.
Com entradas 5V/2A e 9V/1,67A e potência
de carregamento 5W, 7.5W e 10W. Incluso
cabo USB/micro USB para carregar. Compatível
com smartphones com tecnologia de carregamento
sem fios. Fornecido em caixa presente.

 Ø69 x 10 mm

 PDP - 50 x 20 mm

 PDP - Ø40 mm

 Carregador: Ø100 x 9 mm | Cabo: 1000 mm

109

TC

109

124

109

124

105

167

127

103

Coulomb 4.0 — 57344
Bateria portátil slim em alumínio. Bateria
de lítio com capacidade de 4.000 mAh, tempo
de vida ≥ 500 ciclos e com entrada/saída 5V/1A.
Incluso cabo USB/micro USB para carregar
a bateria. Fornecida em caixa presente.
 110 x 68 x 10 mm
 SCR - 90 x 50 mm

103

106

Inclui ventosas
para facilitar
o uso durante
a viagem

AzofI — 97079
Bateria portátil e carregador wireless em alumínio com LED
indicador de carga. Bateria polímero de lítio com capacidade
de 4.000 mAh. Entrada 5V/2A e saída 5V/2A e potência
de carregamento: 5W. Incluso cabo USB/micro USB para
carregar a bateria. Fornecido em caixa presente.
 126 x 71 x 14 mm
 PDP -

110

Ø25 mm

TC

Carregamento wireless
Leve para todo o lado sem precisar de cabos
104
103
105

103

127
133

103

106

113

Aldrin X — 57904

CassinI 4.0 — 57078

Bateria portátil em ABS com acabamento emborrachado
que permite o carregamento do dispositivo por indução.
Bateria de lítio com capacidade de 10.000 mAh e tempo
de vida ≥ 500 ciclos. Com entrada/saída 5V/2.1A e potência
de carregamento de 5W. Indicador de carga e portas
USB, micro USB e USB tipo C. Incluso cabo USB/micro
USB para carregar a bateria. Compatível com smartphones
com tecnologia de carregamento sem fios. Fornecida
em caixa presente.

Bateria portátil e carregador wireless em alumínio
com bateria de polímero de lítio. Contém
uma capacidade de 4.000 mAh e tempo de vida de
≥ 500 ciclos. Entrada 5V/2A e saída 5V/2A, com LED
indicador de carga. Incluso cabo USB/micro USB para
carregar a bateria. Fornecida em caixa presente.
 123 x 70 x 10 mm
 LSR - 35 x 25 mm

 135 x 75 x 20 mm | Caixa: 150 x 95 x 25 mm
 DUV - 50 x 25 mm

111

TC

Energia sem limites!
Deixe de se preocupar com a bateria dos seus dispositivos!
A alta capacidade destas baterias permite vários carregamentos
e compatibilidade com vários dispositivos. Para além disso, podem ir com
você para qualquer lugar sem ocupar muito espaço.
Indicador
de carga LED

127
103

103

Zack 7.2 — 57351

Raman Bk — 57905

Bateria portátil em alumínio. Bateria de lítio
com capacidade de 7.600 mAh e tempo de vida ≥
500 ciclos. Com entrada 5V/1A , saída 5V/1-2.1A e
2 portas USB. Incluso cabo USB/micro USB para
carregar a bateria. Fornecida em caixa presente.

Bateria portátil em ABS, com LED. Contém bateria de lítio
com capacidade de 16.000 mAh e tempo de vida superior
a 1.000 ciclos. Tem entrada 5V/2.1A, saída 5V/1-2.1A,
indicador de carga, 2 portas USB e 1 porta micro USB.
A bateria tem proteção para sobrecarga, curto circuito
e sobreaquecimento. Incluso cabo USB/micro USB para
carregamento. Fornecida em caixa presente.

 150 x 74 x 12 mm | Caixa: 165 x 80 x 20 mm
 LSR - 120 x 50 mm

 156 x 80 x 23 mm | Caixa: 175 x 100 x 30 mm
 SCR - 100 x 50 mm

105

103

127

105

112

114

103

Lumina X — 97945

Emlyn — 97384

Bateria portátil em ABS com LED. Bateria de lítio
com capacidade de 10.000 mAh e tempo de vida ≥
500 ciclos. Com entrada 5V/1A, saída 5V/1-2.1A e
2 portas USB. Incluso cabo USB/micro USB para
carregar a bateria.

Bateria portátil em alumínio. Bateria de lítio
com capacidade de 8.000 mAh, tempo de vida
≥ 500 ciclos e com entrada/saída 5V/1A. Incluso
cabo USB/micro USB para carregar a bateria.
Fornecida em caixa presente.

 150 x 70 x 11 mm

 90 x 77 x 22 mm | Caixa: 110 x 85 x 25 mm

 SCR - 110 x 50 mm

 LSR - 70 x 50 mm

TC

Energia limpa
Recarregue a sua bateria sem ligar na tomada.
Aproveite o sol e desfrute das boas energias.

103

103

103

127

Day — 97371

Ceres — 97314

Bateria portátil solar em ABS com painel
solar e LED. Bateria de lítio com capacidade
de 2.000 mAh, entrada/saída 5V/1A e 2 portas
USB. Incluso cabo USB/micro USB para carregar
a bateria. Fornecida em caixa presente.

Bateria portátil em alumínio com painel solar e LED.
Bateria de lítio com capacidade de 8.000 mAh
e tempo de vida ≥ 500 ciclos. Com entrada 5V/1A,
saída 5V/1-2.1A e 2 portas USB. Incluso cabo
USB/micro USB para carregar a bateria. Fornecida
em caixa presente.

 143 x 77 x 16 mm | Caixa: 165 x 80 x 20 mm
 SCR - 50 x 20 mm

 155 x 75 x 10 mm | Caixa: 175 x 100 x 30 mm
 LSR - 125 x 50 mm

113

106

TC

Inclui cabo
USB/micro USB

103

127

103
103

106

Hubble — 97076

Lambda 4.0 — 97943

Bateria portátil em ABS. Bateria polímero de lítio
com capacidade de 4.000 mAh, tempo de vida ≥
500 ciclos, entrada 5V/1A e saída 5V/1A. 1 porta
USB. Incluso cabo USB/micro USB para carregar
a bateria. Fornecido em caixa presente.

Bateria portátil em alumínio. Bateria de lítio
com capacidade de 4.000 mAh, tempo de vida
≥ 500 ciclos e com entrada/saída 5V/1A. Incluso
cabo USB/micro USB para carregar a bateria.
Fornecida em caixa presente.

 102 x 52 x 22 mm

 91 x 56 x 24 mm

 PDP - 55 x 25 mm

 LSR - 80 x 32 mm

123

106

113

Inclui ventosas

Gagarin — 97394

Omar 2.0 — 57391

Bateria portátil em ABS com ventosas na base. Bateria de lítio
com capacidade de 4.000 mAh, tempo de vida ≥ 500 ciclos
e com entrada/saída 5V/1A. Incluso cabo USB/micro USB para
carregar a bateria.

Bateria portátil em ABS. Bateria de lítio
com capacidade de 2.000 mAh, tempo de vida
≥ 500 ciclos e com entrada/saída 5V/1A. Incluso
cabo USB/micro USB para carregar a bateria.
Fornecida em caixa presente.

 Bateria: 123 x 50 x 14 mm | Base: 65 x 58 x 10 mm
 DUV - 80 x 40 mm

114

 112 x 42 x 25 mm | Caixa: 173 x 96 x 30 mm
 SCR - 60 x 10 mm

TC

Ecrã touch
com indicador
106

103

104

106
104

103

Sagan — 97077
Bateria portátil em ABS e aço inox com tela touch
e indicador de carga. Bateria polímero de lítio
com capacidade de 4.000 mAh e tempo de vida ≥ 500 ciclos.
Entrada 5V/1A e saída 5V/1A. Incluso cabo USB/micro
USB para carregar a bateria. Fornecido em caixa presente.
 116 x 65 x 7 mm
 PDP - 55 x 25 mm

115

109

114

106

103

TC

Boole 1.5 — 97946
Bateria portátil em ABS. Bateria de lítio
com capacidade de 1.500 mAh, tempo de vida
≥ 500 ciclos e com entrada/saída 5V/1A. Incluso
cabo USB/micro USB para carregar a bateria.
Fornecida em caixa presente.
 100 x 28 x 23 mm
 PDP - 50 x 15 mm

Características Técnicas

116

57904

DIMENSÃO
135 x 75 x 20 mm

MATERIAL
ABS

CORES
DISPONÍVEIS
103, 106, 113

CAPACIDADE
10.000 mAh

Nº CICLOS
COMPATIBILIDADE
CARGA/DESCARGA

TIPO DE BATERIA

POTÊNCIA

Ião-Lítio

Input: 5V/2.1A
Output: 5V2.1A

≥300 ciclos

≥500 ciclos

Azofi

97079

126 x 71 x 14 mm

Alumínio

103, 106

4.000 mAh

Polímero-Lítio

Input e Output:
5V/2A

Barium 4.0

97942

100 x 55 x 25 mm

ABS

103, 106

4.000 mAh

Ião-Lítio

Input e Output:
5V/1A

≥500 ciclos

Bit

97941

96 x 22 x 24 mm

ABS

103, 105, 106, 114

1.600 mAh

Ião-Lítio

Input e Output:
5V/1A

≥500 ciclos

Bit

97944

96 x 22 x 24 mm

ABS

103, 105, 106, 114

2.000 mAh

Ião-Lítio

Input e Output:
5V/1A

≥500 ciclos

Bit

97162

96 x 22 x 24 mm

ABS

103, 105, 106, 114

1.000 mAh

Ião-Lítio

Input e Output:
5V/1A

≥500 ciclos
≥500 ciclos

Bit

97375

96 x 22 x 24 mm

ABS

103, 105, 106, 114

1.800 mAh

Ião-Lítio

Input e Output:
5V/1A

Bit

97380

96 x 22 x 24 mm

ABS

103, 105, 106, 114

2.200 mAh

Ião-Lítio

Input e Output:
5V/1A

≥500 ciclos
≥500 ciclos

Bit

97381

96 x 22 x 24 mm

ABS

103, 105, 106, 114

1.000 mAh

Ião-Lítio

Input e Output:
5V/1A

Boole 1.5

97946

100 x 28 x 23 mm

ABS

103, 106, 109, 114

1.500 mAh

Ião-Lítio

Input e Output:
5V/1A

≥500 ciclos
≥500 ciclos

Cassini 4.0

57078

123 x 70 x 10 mm

Alumínio

103, 104, 105,
127, 133

4.000 mAh

Polímero-Lítio

Input e Output:
5V/2A

Ceres

97314

155 x 75 x 10 mm

Alumínio

103, 127

8.000 mAh

Polímero-Lítio

Input: 5V/1A
Output: 5V/1-2.1A

≥500 ciclos

Coulomb 4.0

57344

110 x 68 x 10 mm

Alumínio

103, 105, 109, 124,
127, 167

4.000 mAh

Ião-Lítio

Input e Output:
5V/1A

≥500 ciclos
≥500 ciclos

Day

97371

143 x 77 x 16 mm

ABS

103

2.000 mAh

Ião-Lítio

Input e Output:
5V/1A

Emlyn

97384

90 x 77 x 22 mm

Alumínio

103, 127

8.000 mAh

Ião-Lítio

Input e Output:
5V/1A

≥500 ciclos
≥500 ciclos

Fitch Eco

57909

140 x 70 x 12 mm

Bambu

160

5.000 mAh

Ião-Lítio

Input e Output:
5V/2A

Gagarin

97394

123 x 50 x 14 mm

ABS

106

4.000 mAh

Polímero-Lítio

Input e Output:
5V/1A

≥500 ciclos
≥500 ciclos

Hubble

97076

102 x 52 x 22 mm

ABS

103, 106

4.000 mAh

Polímero-Lítio

Input e Output:
5V/1A

Kohn 5.0

57915

120 x 51 x 15 mm

Bambu

160

5.000 mAh

Ião-Lítio

Input: 5V/2.1A
Output: 5V2.1A

≥500 ciclos
≥500 ciclos

Lambda 4.0

97943

91 x 56 x 24 mm

Alumínio

103, 127

4.000 mAh

Ião-Lítio

Input e Output:
5V/1A

Leo

57323

95 x 23 x 22 mm

Alumínio

103, 104, 105, 127

2.200 mAh

Ião-Lítio

Input e Output:
5V/1A

≥500 ciclos

Leo

97376

95 x 23 x 22 mm

Alumínio

103, 104, 105, 127

1.800 mAh

Ião-Lítio

Input e Output:
5V/1A

≥500 ciclos
≥500 ciclos

Leo

97382

95 x 23 x 22 mm

Alumínio

103, 104, 105, 127

2.600 mAh

Ião-Lítio

Input e Output:
5V/1A

Lumina X

97945

150 x 70 x 11 mm

ABS

103, 105, 114

10.000 mAh

Ião-Lítio

Input: 5V/1A
Output: 5V/1-2.1A

≥500 ciclos
≥500 ciclos

Omar 2.0

57391

112 x 42 x 25 mm

ABS

113, 123

2.000 mAh

Ião-Lítio

Input e Output:
5V/1A

Raman Bk

57905

156 x 80 x 23 mm

ABS

103

16.000 mAh

Ião-Lítio

Input: 5V/2.1A
Output: 5V2.1A

≥500 ciclos
≥500 ciclos
≥500 ciclos

Sagan

97077

116 x 65 x 7 mm

ABS e aço inox

103, 104, 106

4.000 mAh

Polímero-Lítio

Input e Output:
5V/1A

Zack 7.2

57351

150 x 74 x 12 mm

Alumínio

103, 127

7.600 mAh

Ião-Lítio

Input: 5V/1A
Output: 5V/1-2.1A

CERTIFICAÇÃO
E SEGURANÇA

Todos os modelos têm sistema de segurança contra sobreaquecimento e cumprem a diretiva europeia RoHS.

Aldrin X

REF.

Estas baterias portáteis são compatíveis com smartphones, tablets, máquinas fotográficas, consolas, MP3/MP4, entre outros aparelhos elétricos.

NOME

TC

104

105

103

127

Leo — 57323 / 97376 / 97382
Bateria portátil em alumínio com bateria de lítio.
Tempo de vida ≥ 500 ciclos e com entrada/saída 5V/1A.
Incluso cabo USB/micro USB para carregar a bateria.
97376: capacidade 1.800 mAh
57323: capacidade 2.200 mAh
97382: capacidade 2.600 mAh
 95 x 23 x 22 mm
 LSR - 80 x 13 mm

103

105

106

105

114

106

103

Barium 4.0 — 97942

Bit — 97941 / 97944 / 97162 / 97375 / 97380 / 97381

Bateria portátil em ABS. Bateria de lítio
com capacidade de 4.000 mAh, tempo de vida
≥ 500 ciclos e com entrada/saída 5V/1A. Incluso
cabo USB/micro USB para carregar a bateria.

Bateria portátil em ABS com bateria de lítio. Tempo
de vida ≥ 500 ciclos e com entrada/saída 5V/1A.
Incluso cabo USB/micro USB para carregar a bateria.
97162: capacidade 1.000 mAh
97381: capacidade 1.000 mAh
97941: capacidade 1.600mAh
97375: capacidade 1.800 mAh
97944: capacidade 2.000 mAh
97380: capacidade 2.200 mAh

 100 x 55 x 25 mm
 SCR - 90 x 45 mm

 96 x 22 x 24 mm
 SCR - 80 x 15 mm

117

TC
104
119

119

114

105

106

103

104

106

103

Gardner — 97357

Jannes — 97318

Hub USB 2.0 em ABS com 4 portas.

Hub USB 2.0. com 4 portas para conectar
até 4 dispositivos móveis.

 Ø52 x 18 mm

 52 x 41 x 12 mm

 PDP - Ø30 mm

 DUV - 35 x 10 mm

103

Edwin BK
57355
106

•
Tecnologia
 .87

114

105

Riemann — 97152
Cabo USB com conetor 2 em 1. Cabo em ABS
e PVC, adequado para carregar dispositivos
móveis. Compatível com entradas micro USB e
sistema operativo iOS. O cabo personalizável
contém uma argola chaveiro.
 12 x 50 x 10 mm
 PDP - 15 x 7 mm

118

—

Riemann
97152

TC

106

Noether — 97157
Cabo USB 3 em 1 adequado para carregar
dispositivos móveis. Dispõe de um conector micro
USB e adaptadores Lightning® (com certificação
MFI) e USB tipo C. Fornecido em bolsa de EVA.
 Cabo: 1020 mm | Bolsa: Ø75 x 36 mm
 TRS - Ø30 mm

Micro USB

Lightning®️

Tipo C

114

103

114

106

Noyce — 97329

Emmy — 97153

Cabo USB 3 em 1 adequado para carregar
dispositivos móveis. Dispõe de adaptadores
micro USB, mini USB e para iPhones 4/5/6.
Fornecido em embalagem de plástico.

Cabo USB 3 em 1 em ABS e PVC. Adequado para
carregar dispositivos móveis. Dispõe de um
conector USB tipo C e um conector 2 em 1,
compatível com entradas micro USB e sistema
operacional iOS. Fornecido em caixa de PP.

 220 x 18 x 9 mm


 Caixa: Ø55 x 20 mm
 PDP - Ø30 mm

119

TC

Transforme a sua pen drive
num presente exclusivo com
as nossas caixas de oferta

127

103

103
127

Penrose — 97517 / 97528 / 97529
Pen drive com memória COB em alumínio.
97517: capacidade 8GB
97528: capacidade 16GB
97529: capacidade 32GB

114

 12 x 37 x 5 mm
 LSR - 22 x 7 mm

Simon 8Gb — 97434
Pen Drive UDP mini com 8GB em alumínio.
Fornecida em caixa em PP.

103

 33 x 12 x 6 mm | Caixa: 68 x 25 x 15 mm
 PDP - 25

x 8 mm

Signy — 97348
Caixa para pen drive em cartão.
 115 x 60 x 26 mm
 SCR - 90 x 45 mm
106

106

Merritt — 97526 / 97542

Dejah — 97349

Esferográfica e pen drive.
97526: capacidade 8GB
97542: capacidade 16GB

Caixa para pen drive em PP transparente, com imã.
Venda exclusiva em conjunto com pen drive.

 134 x 17 x 15 mm

 SCR - 140 x 20 mm

 PDP - 30 x 3 mm

120

 167 x 44 x 21 mm

TC

103
103

Mosfet — 97525 / 97541

Weinberg — 97527 / 97543

Pen drive em c. sintético.
97525: capacidade 8GB
97541: capacidade 16GB

Pen drive em c. sintético.
97527: capacidade 8GB
97543: capacidade 16GB

 58 x 27 x 12 mm

 80 x 21 x 16 mm

 SCR - 30 x 12 mm

 SCR - 40 x 10 mm

103

160

Atalla — 97539 / 97540

Gleiser — 57334

Pen drive em bambu.
97539: capacidade 8GB
97540: capacidade 16GB

Conjunto esferográfica e pen drive. Esferográfica NEO em
alumínio com ponteira touch em silicone. Pen drive em ABS
com clipe em alumínio e capacidade de 8GB. Fornecida
em caixa presente.

 59 x 19 x 12 mm
 LSR - 30 x 10 mm

 Esferográfica: Ø10 x 138 mm | Pen drive: 55 x 17 x 10 mm |

Caixa: 92 x 175 x 22 mm
 SCR - 50 x 100 mm

121

TC

103

127

127

103

106

114

105

Georges — 97150
Suporte de anel para celular em ABS
com autocolante no verso.
 35 x 40 x 6 mm
 PDP - 25 x 6 mm

105

114

105

119
114

114

106

103

Hooke — 97367

Brahe — 93358

Suporte para celular em ABS e TPR.

Chaveiro em ABS com ponteira touch
e limpador de tela.

 Fechado: 89 x 30 x 9 mm
 SCR - 45 x 25 mm

122

103

 19 x 55 x 9 mm
 PDP - 8 x 15 mm

105

119

Proteja a sua privacidade
com os nossos protetores
para webcam

TC

106

119

114

105
103

GalileI — 97951
Protetor para webcam em PP com tampa deslizante
e autocolante no verso. Formato universal para smartphone,
tablet, notebook e computador de secretária.
 32 x 13 x 1,5 mm | Aberto: 43 x 13 x 1,5 mm
 PDP - 20 x 6 mm

103

106

Rosat — 97952
Protetor para webcam em PP com tampa deslizante
e autocolante no verso. Formato universal para smartphone,
tablet, notebook e computador de secretária.
 42 x 17 x 2 mm | Aberto: 65 x 17 x 2 mm
 PDP - 20 x 6 mm
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106

TC

103

Caine — 57326
Kit de adaptadores USB em ABS. Incluso
adaptador de corrente DC 110V/220V
e adaptador para carro DV 12-24V.
Fornecido com bolsa EVA.
 Bolsa: 112 x 80 x 45 mm
 TRS - 90 x 45 mm

106

103

103

Newton II — 57312

Watts — 57155

Kit de adaptadores USB em ABS. Incluso adaptador
de corrente DC 110V/220V e adaptador para carro
DV 12-24V. Fornecido com bolsa EVA.

Adaptador de isqueiro para carro em ABS
e alumínio com 2 saídas 5V/1-2.1A.

 Bolsa: Ø75 x 36 mm

 PDP - 15 x 8 mm

 SCR - Ø30 mm

124

106

 31 x 31 x 63 mm

TC

Estrutura giratória
103

Imã

103

Planck — 97156
Porta celular para carro em alumínio. Incluso
peça magnética de metal com estrutura giratória
de 360˚, permitindo adaptar a posição do celular
e superfície autocolante para aderir ao celular.
 Ø35 x 44 mm
 PDP - Ø25 mm

103

103

123

Wallis — 97366

Uler — 57338

Porta celular para carro em ABS.

Porta celular para carro em ABS.

 40 x 78 x 25 mm

 50 x 97 x 28 mm

 PDP - 25 x 5 mm

 PDP - Ø15 mm

125
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127

Shelley — 93320

Block — 93334

Bell — 93264

Porta cartões para celular em silicone
com autocolante no verso.

Porta cartões para celular em PU
com capacidade para 1 cartão
e autocolante no verso.

Porta cartões para celular
em PVC com autocolante.

 92 x 62 x 3 mm

 SCR - 40 x 45 mm

 57 x 87 x 3 mm
 SCR - 35 x 35 mm

 56 x 89 x 1 mm

 SCR - 45 x 45 mm

103
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106

103

106

105

119

114
128
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Nicolaus — 94446

Carver — 93321

Porta cartões em silicone com cordão
e suporte para celular.

Porta cartões para celular
em silicone com autocolante no verso e suporte
para smartphone.

 Porta-cartões: 57 x 86 x 4 mm |

Lanyard: 420 mm
 SCR - 35 x 35 mm

126

106

 57 x 96 x 5 mm
 PDP - 30 x 10 mm

103

Bloqueio RFID

TC

Proteja seus cartões com a tecnologia RFID
e sinta-se sempre seguro em qualquer lugar

105
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104
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103

104
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Franck — 93331

Poppy — 93265

Porta cartões para celular em PU com bloqueio de RFID,
com capacidade para dois cartões. O porta cartões tem fita
ajustável em PU e autocolante no verso.

Porta cartões em PU com bloqueio de RFID e fita
em poliéster para retirar facilmente seus cartões.
Com capacidade para guardar até 2 cartões.

 102 x 63 x 3 mm

 92 x 65 mm

 PDP - 40 x 10 mm

 SCR - 45 x 45 mm
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114
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114
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Muller — 93332

Meitner — 93333

Porta cartões em alumínio com bloqueio de RFID e fita
elástica em poliéster. O porta cartões tem acabamento
mate e capacidade para 12 cartões. Seu formato
compacto e funcionalidade de bloqueio RFID permitem
que seja guardado de forma cómoda e segura em bolsos.

Porta cartões em alumínio com bloqueio
de RFID, com capacidade para um cartão.
 92 x 63 mm
 SCR - 45 x 45 mm

 90 x 58 mm
 LSR - 50 x 20 mm

127

TC

103

103

104

Seattle — 92290

Avery — 92352

Pasta para notebook em soft shell
de alta densidade para notebook até 14’’
com bolso frontal com zíper.

Bolsa em soft shell para notebook até 14’’.

 370 x 280 x 30 mm
 TRS - 200 x 100 mm

128

 355 x 280 x 30 mm
 TRS - 260 x 190 mm

EM

Escrita de Metal
& Eco

EM

EM

—

Sign I
81206

—

Sign II
81207

103

Sign I
812 0 6
A SIGN I é uma elegante esferográfica em metal,
com acabamento preto mate, clipe em aço inox. A SIGN
I é um objeto sofisticado e de design minimalista
que tem recarga Dokumental Ink® e escrita azul.
Fornecida em caixa presente.
 Ø10 x 135 mm | Caixa: 53 x 187 x 28 mm
 LSR - 40 x 5 mm

103

Sign II
812 0 7
O SIGN II é um elegante roller em metal,
com acabamento preto mate e clipe em aço inox.
O SIGN II tem recarga Dokumental Ink® e que escrita
preta. Fornecido em caixa presente.
 Ø10 x 135 mm | Caixa: 53 x 173 x 28 mm
 LSR - 40 x 5 mm

131

EM

127

103

143

Neo
810 01
A NEO é uma esferográfica vanguardista e ergonômica
em alumínio, com mecanismo twist, que foi concebida
a pensar nos profissionais que fazem do caderno e do tablet
o seu escritório. A ponteira touch, em silicone, permite
reforçar a sua utilidade e o corpo laqueado com acabamento
matt/brilhante confere muita elegância. A esferográfica
tem recarga em metal e tinta Dokumental® preta. Fornecida
em caixa presente.
 Ø11 x 138 mm | Caixa: 187 x 53 x 28 mm
 LSR - 45 x 5 mm

147

127

Hook Matte
810 0 3
A esferográfica HOOK Matte é elegante e sofisticada,
que dificilmente passa despercebida. Trata-se de
uma esferográfica em bronze, com mecanismo twist,
cromagem brilhante e clipe com mola em ferro,
que lhe garante força e flexibilidade. A ponteira em bronze
com cromagem brilhante e o corpo com duplo acabamento
(interior platinado e exterior laqueado mate) reforçam,
não só o design elegante, como a qualidade da HOOK Matte.
Tem recarga em metal G2, com tinta Dokumental® azul.
A Hook Matte é fornecida em caixa presente.
 Ø11 x 138 mm | Caixa: 187 x 53 x 28 mm
 LSR - 45 x 5 mm
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EM
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Stain
812 0 8
O STAIN é um roller em metal, texturado e tampa com clipe
em aço inox. O roller STAIN foi desenhado com inspiração
em linhas geométricas. Contém recarga Dokumental Ink®
e escrita preta. Fornecido em caixa presente.
 Ø10 x 135 mm | Caixa: 53 x 187 x 28 mm
 LSR - 40 x 4 mm

103

Autograph
812 0 5
O AUTOGRAPH é um conjunto sofisticado de esferográfica
e roller. O roller é em metal com acabamento preto mate
e tampa com clipe em aço inox e a esferográfica é em metal,
com acabamento preto mate e clipe em aço inox. Neste
minimalista e requintado conjunto a esferográfica e roller
têm recarga Dokumental Ink® com escrita azul. Fornecida
em caixa presente.
 Ø10 x 135 mm | Caixa: 73 x 173 x 28 mm
 LSR - 40 x 5 mm

133

Uma atitude mais
responsável

EM

Com as nossas esferográficas ECOlogic, leve o seu
compromisso de sustentabilidade para todo o lado.
Faça a diferença com pequenos gestos.
—

Nicole
81010

—

Beta Bamboo
81011

—

Elliot
81009

160

160
160
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Nicole — 81010

Beta Bamboo — 81011

Elliot — 81009

Esferográfica em bambu com clipe
de metal. Até 1,5 km de escrita.

Esferográfica em bambu com clipe
de metal. Até 1,5 km de escrita.

 Ø13 x 143 mm

 Ø11 x 141 mm

Esferográfica
em bambu com clipe de metal.
Até 1,5 km de escrita.

 PDP - 35 x 6 mm

 PDP - 50 x 6 mm

 Ø11x137 mm
 PDP - 60 x 6 mm

EM

—

Natura
91647

—

Cork
81401

160
160

Natura — 91647

Cork — 81401

Esferográfica em cortiça e alumínio com clipe.
Até 1,5 km de escrita. Fornecida com embalagem
presente em cartão.

Esferográfica em cortiça e metal inspirada
no sobreiro. Esferográfica com mecanismo twist,
clipe e Até 1,5 km de escrita. Fornecida em estojo
almofadado com detalhe em cortiça.

 Ø9 x 139 mm | Bolsa: 155 x 40 mm
 LSR - 85 x 5 mm

 Ø11 x 137 mm | Estojo: 180 x 56 x 30 mm
 LSR - 40 x 5 mm

135

EM

160

—

Hera
81163

Greeny — 81162
Conjunto de esferográfica
e lapiseira em bambu. Esferográfica
até 1,5 km de escrita. Lapiseira com grafite
0.7. Fornecida em estojo de cartão.
 Ø11 x 138 mm | Estojo: 171 x 53 x 23 mm
 SCR - 60 x 20 mm

160

Kuma
81013

•
Escrita de Plástico
& Lápis
 .179

—

Greeny
81162

Hera — 81163
Esferográfica em bambu com clipe em metal.
Até 1,5 km de escrita.
 Ø11 x 138 mm
 PDP - 45 x 6 mm

136
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Volter
81014
108

119

114

128

150

103

Benjamin — 81012
Esferográfica em bambu com ponteira
touch e clipe em metal. Os elementos
coloridos são em fibra de trigo e ABS.
Até 1,5 km de escrita.
 Ø11 x 139 mm
 PDP - 60 x 6 mm
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114

119

105

150
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—

Benjamin
81012

Volter — 81014
Esferográfica em bambu e clipe
em metal. Os elementos coloridos
são em fibra de trigo e ABS.
Até 1,5 km de escrita.
 Ø11x142 mm
 PDP - 60 x 6 mm

137

EM
107

—

Orlando
81193

Orlando — 81193
Conjunto de roller e esferográfica em metal
com clipe. Fornecido em estojo almofadado.
 Esferográfica: Ø13 x 136 mm |

Roller: Ø13 x 135 mm | Caixa: 192 x 34 x 85 mm
 LSR - 25 x 5 mm

147

Warhol — 51836
Conjunto de roller e esferográfica
em metal, ambos com clipe e escrita
preta. Esferográfica com mecanismo
twist. Até 1,5 km de escrita. Incluso estojo
almofadado.
 Ø13 x 135 mm | Estojo: 185 x 75 x 31 mm

138

 LSR - 30 x 5 mm

EM

117

Banho de ouro
de 18 quilates

Versailles — 81146
Conjunto de roller e esferográfica
em metal. Elementos com banho
de ouro de 18 quilates. Esferográfica:
Até 1,5 km de escrita. Fornecido
em estojo almofadado.
 Ø12 x 136 mm |

Estojo: 185 x 75 x 31 mm
 LSR - 30 x 5 mm

117

—

Versailles
81146

Banho de ouro
de 18 quilates

Louvre — 91489
Esferográfica em metal. Clipe,
anel e ponteira com banho de ouro
de 18 quilates. Até 1,5 km de escrita.
Fornecida em estojo almofadado.
 Ø12 x 139 mm |

Estojo: 179 x 56 x 30 mm
 LSR - 25 x 5 mm

139

EM

ROLLER

ESFEROGRÁFICA
+ ROLLER

ESFEROGRÁFICA

103

103
103

Ezekiel Roller — 81196

Ezekiel Set — 81210

Ezekiel — 81195

Roller em metal com clipe e acabamento
em dourado. Fornecida em estojo
em papel kraft.

Conjunto de esferográfica
com mecanismo twist e roller em metal
com clipe e detalhes em dourado.
Fornecido em estojo almofadado.

Esferográfica em metal com mecanismo
twist, clipe e apontamentos em dourado.
Fornecida em estojo em papel kraft.

 Ø11 x 140 | Caixa: 180 x 57 x 25 mm

 LSR - 40 x 6 mm

 Ø11 x 140 | Caixa: 180 x 57 x 25 mm
 LSR - 40 x 6 mm

140

 LSR - 40 x 6 mm

 Ø11 x 139 | Caixa: 180 x 43 x 22 mm

EM

—

Blazon
81147

103

103

Benton — 51842

Blazon — 81147

Conjunto de roller e esferográfica
em metal, ambos com clipe e escrita
a preto. A esferográfica é de mecanismo
twist e permite Até 1,5 km escrita. Incluso
estojo almofadado.

Roller em metal com suave relevo
no corpo. Fornecido em estojo presente
almofadado. Escrita preta.

 Ø13 x 136 mm | Estojo: 185 x 75 x 31 mm
 LSR - 25 x 5 mm

157

 Ø11 x 137 mm | Estojo: 179 x 55 x 30 mm
 LSR - 30 x 5 mm

141

EM
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Douro — 91816

Doublette — 91844

Conjunto de roller e esferográfica
com mecanismo twist,
ambos em metal e com clipe.
Esferográfica até 2km de escrita.
Fornecida em estojo almofadado.

Conjunto de roller e esferográfica em metal
com ponteira touch e clipe. Esferográfica
com mecanismo twist e até 1,5 km de escrita.
Fornecida em estojo almofadado.

 Ø12 x 132 mm |

Roller: Ø11 x 131,4 mm | Estojo: 175 x 55 x 25 mm
 LSR - 35 x 5 mm

 Esferográfica: Ø11 x 128,6 mm |

Estojo: 170 x 70 x 30 mm
 LSR - 30 x 5 mm

147

103

106

127

Haley — 91899
Conjunto de roller e esferográfica em alumínio
com clipe. Esferográfica até 1,5 km de escrita.
Fornecido em estojo almofadado.
 Ø11 x 138 mm | Estojo: 175 x 55 x 25 mm
 LSR - 35 x 5 mm

142

EM

ESFEROGRÁFICA

103

ESFEROGRÁFICA
+ ROLLER

106

106

106

ROLLER
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Caliope — 81197

Caliope Set — 81199

Caliope Roller — 81198

Esferográfica em metal
com mecanismo twist e clipe
com detalhe brilhante na ponta.
Fornecida em estojo papel kraft.

Conjunto de roller e esferográfica em metal
com mecanismo twist e clipe com detalhe
brilhante na ponta. Fornecido em estojo
almofadado.

Roller em metal com clipe com detalhe
brilhante na ponta. Fornecida em estojo
de oferta. Escrita azul.

 Ø10 x 133 mm |

 Esferográfica: Ø10 x 133 mm |

Caixa: 182 x 22 x 42 mm
 LSR - 25 x 3 mm

Caixa: 180 x 43 x 22 mm
 LSR - 25 x 3 mm

Roller: Ø10 x 137 mm | Caixa: 180 x 57 x 25 mm
 LSR - 40 x 6 mm

 Esferográfica: Ø10 x 136,5 mm |

143
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Bern — 91428

Touch — 51437

Roller em metal com clipe. Escrita a preto.
Fornecido em estojo presente almofadado.

Roller em metal com corpo brilhante e detalhes
em cromado. O detalhe da ponteira touch torna
este brinde sofisticado e adaptável às novas
tecnologias. Escrita preta. Fornecida com estojo
presente desmontado.

 Ø12 x 136 mm | Estojo: 175 x 55 x 25 mm
 LSR - 35 x 5 mm

 Ø9 x 141 mm | Estojo: 150 x 15 x 19 mm
 LSR - 40 x 5 mm

103
117

107

Silverio — 81170

Montreal — 51348

Esferográfica em metal com corpo brilhante
e clipe. Fornecida Fornecida em estojo
almofadado.

Esferográfica em metal com mecanismo
twist e clipe. Até 2km de escrita. Incluso
embalagem de veludo.

 Ø10 x 131 mm | Caixa: 182 x 22 x 42 mm

 Ø11 x 138 mm |

 LSR - 35 x 6 mm

144

Embalagem de veludo: 160 x 30 mm
 LSR - 40 x 5 mm

Elegância
multifuncional
Muito mais do que escrever, estas
esferográficas têm várias funções
para que nada fique por fazer.

EM
103

127

Ponteira laser

3 cores distintas

Ponteira
touch

Lapoint — 81201

Lapiseira

Sketch — 91843

Esferográfica multifunções em metal com clipe.
Esferográfica com mini lanterna LED, apontador
laser e ponteira touch. Incluso 3 pilhas LR41.
Fornecida em estojo metálico com forro de veludo.

Esferográfica multifunções em metal
com diferentes possibilidades de escrita:
lapiseira com grafite 0,5 mm, escrita a vermelho,
azul ou preto. Esferográfica até 2km de escrita.
Fornecida em estojo almofadado.

 Ø10 x 125 mm | Caixa: 178 x 38 x 19 mm

 Ø10 x 132 mm | Estojo: 150 x 43 x 24 mm

 LSR - 50 x 5 mm

 LSR - 50 x 5 mm

103

Esferográfica

127

Lapiseira

114

127

Ponteira
laser e LED

Plock — 91834

Ebre — 91821

Conjunto de esferográfica e lapiseira em alumínio.
Esferográfica até 1,5 km de escrita. Lapiseira
com grafite 0.5mm. Incluso estojo.

Esferográfica em metal. Com ponteira
laser e LED. Incluso 3 pilhas LR41.
Até 1,5 km de escrita. Fornecida
em estojo com forro de veludo.

 Ø11 x 137 mm | Estojo: 165 x 50 x 24 mm
 LSR - 70 x 5 mm

 Ø10 x 131 mm |

Estojo: 170 x 50 x 20 mm
 LSR - 35 x 5 mm
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Ikaros — 51841

Froya — 91848

Sinatra — 51837

Esferográfica em metal com clipe
e mecanismo twist. Até 1,5 km de escrita.
Incluso embalagem de veludo.

Roller em metal. Incluso embalagem
de veludo.

Esferográfica em alumínio com mecanismo
twist, ponteira touch e clipe. Até 2km
de escrita. Incluso embalagem de veludo.

 Ø11 x 136 mm |

Embalagem de veludo: 160 x 30 mm
 LSR - 40 x 5 mm

Embalagem de veludo: 160 x 30 mm
 LSR - 40 x 5 mm

 Ø13 x 132 mm |

115

Embalagem de veludo: 160 x 30 mm
 LSR - 25 x 5 mm
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Plata — 91008

Alps — 91333

Esferográfica em metal até 2km de escrita.
Incluso embalagem de veludo.

Esferográfica em alumínio até 2km de escrita.
Incluso embalagem de veludo.

 Ø10 x 140 mm |

 Ø11 x 136 mm |

Embalagem de veludo: 160 x 30 mm
 LSR - 30 x 5 mm

146

 Ø11 x 138 mm |

Embalagem de veludo: 160 x 30 mm
 LSR - 60 x 5 mm

104

EM

—

Lando Roller
81191
104

106

103

Lando Roller — 81191
Roller em alumínio com clipe.
Escrita azul.
 Ø11 x 140 mm
 LSR - 35 x 6 mm

—

Lando
81190

106
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Daney — 81155

Lando — 81190

Roller em alumínio com clipe. Escrita preta.

Esferográfica em alumínio
com mecanismo twist e clipe.

 Ø10 x 136 mm
 PDP - 50 x 6 mm

 Ø11 x 140 mm
 LSR - 35 x 6 mm

147

EM

127

147
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Wass Touch — 81005

Raia — 91839

Esferográfica em alumínio com mecanismo
twist com ponteira touch em silicone. Até 2km
de escrita. Fornecida em caixa presente.

Esferográfica em alumínio. Até 1,5 km de escrita.
Fornecida em estojo.

 Ø10 x 142 mm | Caixa: 175 x 41 x 20 mm

 LSR - 70 x 5 mm

 Ø11 x 140 mm | Estojo: 180 x 43 x 22 mm

 LSR - 40 x 5 mm

Gleiser
57334
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•
Tecnologia
 .121

Wass — 81000
Esferográfica em alumínio com mecanismo twist,
clipe em ferro com cromagem brilhante. Até 2km
de escrita. Fornecida em caixa presente.
 Ø10 x 138 mm | Caixa: 175 x 41 x 20 mm
 LSR - 40 x 5 mm
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EM
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Clare — 81156
Esferográfica em alumínio
com mecanismo twist e clipe.
Disponível em elegantes cores.
Até 2km de escrita.

—
—

Clare
81156

 Ø10 x 140 mm
 PDP - 40 x 5.5 mm

Lea
51125

124

124
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Lea — 51125
Esferográfica
em alumínio com acabamento matt.
Até 1,5 km de escrita.
 Ø10 x 137 mm
 LSR - 60 x 5 mm
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DelI — 91814

Lyme — 91338

Esferográfica em metal. Até 1,5 km de escrita.
Incluso embalagem de veludo.

Esferográfica em alumínio.
Até 1,5 km de escrita.

 Ø12 x 135 mm |

 Ø12 x 138 mm

Embalagem de veludo: 160 x 30 mm
 LSR - 30 x 5 mm
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 LSR - 40 x 5 mm

147

103

Lesley Metallic — 81185
Esferográfica em metal com clipe.
 Ø7 x 129 mm
 LSR - 40 x 4 mm
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Mare — 91434

Serrat — 91392

Esferográfica em alumínio.
Até 1,5 km de escrita.

Esferográfica em alumínio.
Até 1,5 km de escrita.

 Ø10 x 133 mm

 Ø9 x 140 mm

 LSR - 70 x 5 mm

 LSR - 90 x 5 mm
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Halos — 91629

Script — 91494

Esferográfica em alumínio
com ponteira touch.
Até 1,5 km de escrita.

Esferográfica em alumínio
com ponteira touch.
Até 1,5 km de escrita.

 Ø9 x 138 mm

 Ø11 x 135 mm

 LSR - 50 x 5 mm

 LSR - 60 x 5 mm
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Efeito laser
colorido
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EM
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Grave a laser e combine
sua criatividade com a
cor do botão. Combinações
que valorizam sua marca!

Joan — 91694
Esferográfica em alumínio com acabamento
mate e botão com acabamento brilhante.
Corpo com duplo acabamento.
 Ø10 x 140 mm
 LSR - 70 x 6 mm
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Inky — 91847
Esferográfica em alumínio.
Até 1,5 km de escrita.
 Ø11 x 139 mm
 LSR - 65 x 5 mm
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Olaf Soft — 81192

Olaf Soft
81192

Esferográfica em alumínio
com acabamento
emborrachado e clipe.
 Ø10 x 137 mm
 DUV - 55 x 6 mm
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Poppins — 51140

Beta Soft — 81141

Esferográfica em alumínio
com corpo colorido e acabamento emborrachado.
Até 1,5 km de escrita.

Esferográfica em alumínio e acabamento
emborrachado. Até 1,5 km de escrita.

 Ø10 x 137 mm

 LSR - 50 x 5 mm

 LSR - 50 x 5 mm
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 Ø10 x 137 mm

153

127

EM

103

105

108

147

103

114

Mikado — 91443
Esferográfica em alumínio
com grip. Até 2km de escrita.
 Ø10 x 139 mm
 LSR - 40 x 5 mm

Edge — 81126
Esferográfica em alumínio
com clipe flexível.
Até 1,5 km de escrita.
 Ø10 x 147 mm
 LSR - 60 x 5 mm
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Dante — 91491

Avila — 91492

Esferográfica em alumínio com clipe de metal
e grip. Até 1,5 km de escrita.

Esferográfica em alumínio com clipe de metal.
Até 1,5 km de escrita.

 Ø10 x 136 mm

 Ø9 x 139 mm

 LSR - 45 x 5 mm

 LSR - 45 x 5 mm

Ponteiras touch
Concebidas para quem adora
o mundo digital, estas esferográficas
ajudam-no a manter os seus ecrãs
limpos e sem marcas.
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105
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Miro — 91444
Esferográfica em alumínio
com mecanismo twist, clipe
e ponteira touch.
 Ø8 x 137 mm
 LSR - 50 x 3.5 mm

104
106

104

105

127
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Zoe — 91624

Esferográfica em alumínio com ponteira touch.
Até 2km de escrita.

Esferográfica em alumínio
com mecanismo twist, clipe
e ponteira touch.

 LSR - 70 x 5 mm

103

103

ShanghaI — 91476
 Ø11 x 140 mm

127

 Ø8 x 135 mm
 LSR - 50 x 3.5 mm

155

103

EM

103

Casie — 91955

Vila — 91960

Estojo em cartão para 1 esferográfica. Interior
com elegante almofada em veludo.

Embalagem em veludo para 1 esferográfica.
Esferográfica não inclusa.

 175 x 55 x 25 mm

 160 x 30 mm

 SCR - 140 x 40 mm

 TRS - 80 x 15 mm

127

137

103

106

147

Lello — 91973
Estojo em cartão para 1 esferográfica. Fornecido
desmontado.
 150 x 15 x 19 mm
 SCR - 120 x 10 mm

103

103
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Pendulo — 91970

Abe — 91968

Estojo em papel kraft para 1 esferográfica.

Embalagem em cartão para 1 esferográfica.

 180 x 43 x 22 mm

 155 x 40 mm

 SCR - 150 x 25 mm

 SCR - 120 x 25 mm

Torne a sua oferta
ainda mais especial

EM

A experiência de receber um presente
é mais marcante se existir um momento
de expetativa e curiosidade. Reforce
a ligação à sua marca e demonstre toda
a sua dedicação!
103

Shapley — 91976
Estojo para 2 esferográficas com forro
de veludo e fecho com imã.
 193 x 87 x 34 mm
 TRS - 140 x 40 mm

103

Bertin — 91971
Estojo premium para 1 ou 2 esferográficas.
Com almofada em veludo e placa em alumínio.
 180 x 78 x 35 mm
 LSR - 20 x 65 mm

103

Speare — 91969
Estojo em cartão para 1 esferográfica. Interior
com elegante almofada em veludo.
 170 x 50 x 28 mm
 SCR - 140 x 35 mm

157

EP

Escrita de Plástico
& Lápis

EP

Design inovador e arrojado
com o selo de qualidade
made in italy.

Writing instruments
since 1970
Todas as esferográficas
com pelo menos 1.500m de escrita e tinta dokumental®

EVO

MADE IN ITALY

103

133

127

104

A leveza das suas linhas e as cores sóbrias em que
se apresentam transmitem uma confiança ímpar.
Protagonistas ilustres em qualquer espaço, farão
incidir na sua marca elegância e prestígio.

EP

Evo Touch — 31014
Esferográfica com acabamento metalizado
e ponteira de metal touch. Tinta Dokumental®
até 2,5km de escrita. A esferográfica na cor
103 tem escrita a preto, as restantes cores
têm escrita azul.
 Ø9 x 145 mm
 PDP - 45 x 5 mm

133

127

104

115

Evo MM — 31013
Esferográfica com acabamento metalizado
e ponteira de metal. Tinta Dokumental®
até 2,5km de escrita.
 Ø9 x 140 mm
 PDP - 40 x 5 mm

161

MADE IN ITALY

EP
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Wave Frost — 31012
Esferográfica com acabamento frost e tinta
Dokumental® até 2km de escrita.
 Ø9 x 140 mm
 PDP - 55 x 5 mm

162

109

MADE IN ITALY
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127

167

177

137
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Wave MM — 31010
Esferográfica com acabamento metalizado
e tinta Dokumental® até 2km de escrita.
 Ø9 x 140 mm
 PDP - 55 x 5 mm

103

106

104
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102

105
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Wave CC — 31011
Esferográfica com acabamento brilhante
e tinta Dokumental® até 2km de escrita.
 Ø9 x 140 mm
 PDP - 55 x 5 mm

163

MADE IN ITALY
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Revolution BC — 31016
Esferográfica com acabamento matt e tinta
Dokumental® Até 1,5 km de escrita. Incluso
cordão de pescoço.
 28 x 115 x 9 mm
 PDP - 50 x 5 mm

105

164

106

104

104

105

128
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Tilt BC — 31018

Tilt BT — 31019

Esferográfica com acabamento brilhante,
ponteira colorida e tinta Dokumental®
até 2km de escrita.

Esferográfica com acabamento brilhante,
ponteira frost colorida e tinta Dokumental®
até 2km de escrita.

 Ø10 x 135 mm

 Ø10 x 135 mm

 PDP - 40 x 5 mm

 PDP - 40 x 5 mm

109

Esferográficas
produzidas a partir
de ABS 100%
reciclado

MADE IN ITALY

103

EP

Revolution Eco — 31017
Esferográfica reciclada eco com acabamento matt
e tinta Dokumental® até 2km de escrita. Incluso
cordão de pescoço.
 28 x 115 x 9 mm
 PDP - 25 x 6 mm

103

103

103

Tilt Eco — 31020

Babel Eco — 31021

New Star Eco — 31022

Esferográfica reciclada
eco com acabamento matt e tinta
Dokumental® até 2km de escrita.

Esferográfica reciclada
eco com acabamento matt e tinta
Dokumental® até 2km de escrita.

Esferográfica reciclada
eco com acabamento matt e tinta
Dokumental® até 2km de escrita.

 Ø10 x 135 mm

 Ø9 x 140 mm

 Ø10 x 140 mm

 PDP - 40 x 5 mm

 PDP - 50 x 5 mm

 PDP - 45 x 5 mm

165

EP

Design e diversidade
que marcam a diferença.

Ideais para grandes campanhas
As esferográficas Top Pen conjugam um design
moderno e cores arrojadas com uma ótima
relação qualidade-preço. Todos os nossos
modelos são ergonómicos, proporcionando
uma escrita suave e confortável.
Com as generosas áreas de personalização
destas esferográficas, a sua marca tem todo
o que precisa para brilhar!
Todas as esferográficas
com pelo menos 1.200m de escrita
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Ross — 81106
Esferográfica em ABS com acabamento brilhante.
Ponteira cromada e clipe de grande dimensão.
Até 1,5 km de escrita.
 Ø12 x 142 mm
 SRC - 40 x 25 mm

167

EP

—

Kiso Silver
81103

110

105

132

Silkscreen circular
110

168

105
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Silkscreen circular
104

132

105

128

124

104

103

Kiso — 51102

Kiso Silver — 81103

Esferográfica em ABS com acabamento
brilhante e clipe translúcido colorido.
Até 1,5 km de escrita.

Esferográfica em ABS com acabamento
metalizado e clipe translúcido colorido.
Até 1,5 km de escrita.

 Ø11 x 136 mm

 Ø11 x 136 mm

 SRC - 40 x 25 mm

 SRC - 40 x 25 mm

EP

—

Caribe White
81104

—

Caribe
51256
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104

102

105

128

108

119

109

124

103

124

124

104

128

105

109

103

Caribe — 51256

Caribe White — 81104

Esferográfica em ABS com grip, acabamento
brilhante e ponteira cromada. Até 1,5 km
de escrita.

Esferográfica em ABS
com grip e acabamento brilhante.
Ponteira cromada. Até 1,5 km de escrita.

 Ø10 x 138 mm

 Ø11 x 140 mm

 PDP - 40 x 6 mm

 PDP - 40 x 6 mm
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—

Dara Frost
81101

106

105

106
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Dara — 81100

Dara Frost — 81101

Esferográfica em ABS com acabamento brilhante.
Até 1,5 km de escrita.

Esferográfica em ABS com acabamento
translúcido e clipe branco. Até 1,5 km de escrita.

 Ø9 x 140 mm

 Ø9 x 140 mm

 SRC - 45 x 20 mm

 SRC - 45 x 20 mm

EP

—

Sally Frost
81108
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Sally Frost — 81108

Sally — 81107

Esferográfica em ABS com acabamento
translúcido e mecanismo twist.
Até 1,5 km de escrita.

Esferográfica em ABS com acabamento
brilhante e mecanismo twist.
Até 1,5 km de escrita.

 Ø10 x 136 mm

 Ø10 x 136 mm

 SRC - 40 x 23 mm

 SRC - 40 x 23 mm
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Lana White — 81123

Lana — 81122

Esferográfica em ABS
com acabamento brilhante
e mecanismo colorido.
Até 1,5 km de escrita.

Esferográfica em ABS
com acabamento brilhante.
Até 1,5 km de escrita.

 Ø9 x 141 mm

 SRC - 50 x 15 mm

 Ø9 x 141 mm

 SRC - 50 x 15 mm
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Lana Frost — 81124
Esferográfica em ABS
com acabamento translúcido.
Até 1,5 km de escrita.
 Ø9 x 141 mm
 SRC - 50 x 15 mm

172
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—

Roy
81121
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119

Roy — 81121
Esferográfica em ABS com grip,
acabamento brilhante e corpo
triangular. Até 1,5 km de escrita.
 Ø9 x 141 mm
 PDP - 35 x 5 mm
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Acabamentos
Matt & Frost
81112 + 81110

114

114

104
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102

105
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Jade — 81110

Esferográfica em PP
com acabamento matt
no corpo e frost
na ponteira e tampa.
Até 1,5 km de escrita.

Esferográfica em PP com acabamento
matt no corpo e frost na ponteira e tampa.
Até 1,5 km de escrita.
 Ø10 x 142 mm
 SRC - 50 x 25 mm

 SRC - 50 x 25 mm

Acabamento Frost
81114 + 81109

109
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Jade BK — 81112

 Ø10 x 142 mm
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Luke — 81114

Milu Frost — 81109

Esferográfica em PP com acabamento frost.
Até 1,5 km de escrita.

Esferográfica em PP e acabamento frost.
Até 1,5 km de escrita.

 Ø10 x 142 mm

 Ø10 x 142 mm

 SRC - 50 x 25 mm

 SRC - 50 x 25 mm

103

103

—

Jade BK
Acabamento Matt & Frost

EP

—

Milu Frost
Acabamento Frost

—

Milu
Acabamento Matt

Acabamento Matt
81113 + 81111
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Milu — 81113

Doty — 81111

Esferográfica em PP com acabamento matt.
Até 1,5 km de escrita.

Esferográfica em PP com acabamento matt.
Até 1,5 km de escrita.

 Ø10 x 142 mm

 Ø10 x 142 mm

 SRC - 50 x 25 mm

 SRC - 50 x 25 mm

175

Acabamento Frost
81117 + 81116 + 81115
EP

104

103

119

128

119 103 106 104 102 105 128

128 103 104 114 105

Amy — 81115

Kate BK — 81117

Kate — 81116

Esferográfica em PP
com acabamento frost.
Até 1,5 km de escrita.

Esferográfica em PP
com acabamento frost.
Até 1,5 km de escrita.

Esferográfica em PP
com acabamento frost.
Até 1,5 km de escrita.

 Ø8 x 151 mm

 Ø8 x 151 mm

 Ø8 x 151 mm

 SRC - 45 x 15 mm

 SRC - 50 x 25 mm

 SRC - 45 x 15 mm

113

124

Acabamento
Translúcido
81105 + 81172
124 104 105 106 103

Lucas — 81105

Beck — 81172

Esferográfica em PP com acabamento
translúcido. Até 1,5 km de escrita.

Esferográfica em PP
com acabamento translúcido.
Até 1,5 km de escrita.

 Ø8 x 151 mm
 SRC - 45 x 15 mm

176

 Ø8 x 151 mm
 SRC - 50 x 25 mm

EP

—

Marley
Acabamento
Translúcido

—

Lucas
Acabamento
Translúcido

—

Arny
Acabamento
Frost

Acabamento Translúcido
81119 + 81118 + 81120
105

105 103 106 104 124 101

124

103

103

104 124

124 103 113 104 132 102 115 105 128 108 119 109

Marley — 81118

Jacky BK — 81120

Jacky — 81119

Esferográfica em PP
com acabamento brilhante.
Até 1,5 km de escrita.

Esferográfica em PP
com acabamento brilhante.
Até 1,5 km de escrita.

Esferográfica
em PP com acabamento brilhante.
Até 1,5 km de escrita.

 Ø8 x 151 mm

 Ø8 x 151 mm

 Ø8 x 151 mm

 SRC - 45 x 15 mm

 SRC - 50 x 25 mm

 SRC - 45 x 15 mm

177
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—

Leaf
91846

160

105

119

103

MasaI — 91383

Leaf — 91846

Esferográfica em papel kraft com clipe de plástico.
Até 1,5 km de escrita.

Conjunto de esferográfica e lapiseira em papel
kraft com clipe e ponteira de plástico. A lapiseira
é de 0.5 mm. Fornecido numa bolsa em cartão.

 Ø10 x 140 mm
 PDP - 50 x 5 mm

178

124

 Ø10 x 138 mm | Bolsa: 175 x 55 mm
 PDP - 50 x 5 mm

EP

160

150

128
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Benjamin
81012

•
Escrita de
Metal & Eco
 .137

Volter
81014

•
Escrita de
Metal & Eco
 .137

150
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Bambu — 91378

Kuma — 81013

Esferográfica em bambu
com clipe de plástico.

Esferográfica em bambu com clipe,
antideslizante e elementos coloridos
em fibra de trigo e ABS. Até 1,5 km
de escrita.

 Ø11 x 142 mm
 LSR - 80 x 5 mm

 Ø11 x 142 mm
 PDP - 50 x 6 mm

179

103

106

104

124

132

105

128

108

119

109

EP

Ateneo — 51736
Lápis com borracha.
Grau de dureza: HB.
 Ø7 x 190 mm
 PDP - 40 x 5 mm

103
105

124

103

Ernster — 51721

RizzolI — 51738

Lápis apontado com borracha.
Grau de dureza: HB.

Lápis apontado. Grau de dureza: HB.

 Ø7 x 190 mm

 PDP - 40 x 5 mm

 PDP - 40 x 5 mm

180

134

 Ø8 x 175 mm

EP

160

Merlim
51767

•
Kids & Escolar
 .353

Rhombus — 51932
Kit de escrita composto por régua de 16,5 cm,
2 lápis de grafite, 1 borracha e 1 apontador.
Fornecido com bolsa em cartão.
 Bolsa: 190 x 45 x 20 mm
 SCR - 35 x 140 mm

127

Brentano — 51737
Conjunto de lápis com grau de dureza: HB.
Fornecidos em bolsa de cartão.
 Bolsa: 190 x 40 x 12 mm
 SCR - 100 x 30 mm

181

Mini
lápis

150

EP

150

Cornwell — 51716

Barter — 51759

Lápis apontado com borracha.
Grau de dureza: HB.

Mini lápis afiado com borracha.
Grau de dureza: HB.

 Ø7 x 190 mm

 Ø7 x 100 mm

 PDP - 40 x 5 mm

 PDP - 40 x 5 mm
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105

Aguza
53621
103

106

108
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124

•
Kids & Escolar
 .358

Schooli
93607

•
Kids & Escolar
 .359

182

Austen — 51917

Siza — 51935

Borracha branca em TPR.

Borracha em TPR com capa protetora em PP.

 55 x 22 x 12 mm

 55 x 33 x 13 mm

 SCR - 45 x 10 mm

 PDP - 20 x 15 mm

MP

Mochilas,
Malas & Pastas

MP

—

Bruges
92297

Viaje em 1ª classe!
As suas novas companheiras de viagem
têm um design moderno e prático,
prontas para qualquer aventura.

127

103

103

MP

103

127

Com placas para
personalização

Bruges 90L — 92297

Bruges Set 33L & 90L — 92295

Bruges 33L — 92159

Mala de viagem executivo em ABS e PET
com interior forrado, com divisória. Fecho
de segurança com senha na lateral,
4 rodas duplas giratórias, pega extensível
em alumínio, com mola (altura pega
estendida: 335 mm) e placa metálica
removível, para fácil gravação. A mala
tem capacidade de 90 L e peso de 4,20 kg.

Conjunto de 2 malas de viagem executivo em ABS
e PET. Interior forrado, com divisória e 4 rodas duplas
giratórias. Pega extensível em alumínio, com mola
e placa metálica removível, para fácil gravação. Mala
de cabine com capacidade até 33 L, peso de 2,70 kg
e altura (com pega estendida) de 530 mm. Mala
grande com capacidade até 90 L, peso de 4,20 kg
e altura (com pega estendida) de 335 mm.

Mala de viagem executivo em ABS e PET
com interior forrado, com divisória. Fecho
de segurança com senha na lateral,
4 rodas duplas giratórias, pega extensível
em alumínio, com mola (altura pega
estendida até 530 mm) e placa metálica
removível, para fácil gravação. Mala
com capacidade até 33 L e peso de 2,70 kg.

 500 x 775 x 290 mm | Placa: 60 x 30 mm

 Mala cabine: 335 x 540 x 225 mm |

 335 x 540 x 225 mm | Placa: 60 x 30 mm

 LSR - 50 x 22 mm

Mala grande: 500 x 775 x 290 mm |
Placa: 60 x 30 mm
 LSR - 50 x 22 mm

 LSR - 50 x 22 mm

185

104

MP

104

Perth — 92160
Mala de viagem executivo em ABS
e PC com interior forrado, com divisória. Fecho
de segurança com senha na lateral, 4 rodas
duplas giratórias e pega extensível em alumínio,
com mola (altura pega estendida até 510 mm).
A mala tem capacidade até 33 L e peso de 2,70 kg.

103

 335 x 550 x 230 mm
 TXP - 160 x 100 mm

137

137

Placa para
personalização
104

Fecho de segurança
103

Hamburg — 92185
Mala de viagem executivo em ABS com interior forrado,
com divisória. Fecho de segurança com senha na lateral, 4 rodas
duplas giratórias, pega extensível em metal, com mola (altura
pega estendida até 530 mm) e placa metálica removível, para fácil
gravação. A mala tem capacidade até 34 L e peso de 2,50 kg.
 345 x 540 x 220 mm | Placa: 60 x 20 mm

186

 LSR - 25 x 5 mm

Rodas duplas
giratórias

127

Placa para
personalização

MP

127

103

Buenos Aires — 92186
Mala de viagem executivo em ABS com interior forrado,
com divisória. Fecho de segurança com senha na lateral, 4 rodas
duplas giratórias, pega extensível em metal, com mola (altura
pega estendida até 520 mm) e placa metálica removível, para fácil
gravação. A mala tem capacidade até 37 L e peso de 2,50 kg.
 355 x 555 x 225 mm | Placa: 29 x 29 mm
 LSR - 25 x 10 mm

103

Placa para
personalização

Uruguay — 92140
Mala de viagem executivo em ABS com compartimento frontal
para notebook 17’’ e interior forrado. 4 rodas giratórias, pega
extensível em alumínio, com mola (altura da pega estendida
até 480 mm) e placa metálica removível, para fácil gravação.
Mala com capacidade até 35 L e peso de 2,70 kg.
 340 x 545 x 245 mm | Placa: 31 x 31 mm
 LSR - 23 x 23 mm

187

103

MP
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Moura — 92129

Kathrine — 92125

Mala de viagem para notebook em c. sintético
e 1680D com caixa rígida e 2 rodas. Compartimento
interior forrado e almofadado para notebook portátil
até 15.6’’. Etiqueta para identificação na parte
posterior. Pega extensível em alumínio, com mola
(altura da pega estendida até 675 mm) e placa
metálica removível com imã, para fácil gravação.
Mala com capacidade até 20 L e peso de 2,75 kg.

Mala de cosméticos em 600D e EVA com fecho
duplo. Compartimento frontal semi-rígido
e interior forrado com 2 bolsos. A mala
tem uma banda para transporte em trolley
de viagem e alça ajustável em webbing.
 305 x 250 x 85 mm
 TRS - 140 x 100 mm

 430 x 370 x 180 mm | Placa: 50 x 20 mm
 LSR - 35 x 12 mm

133

Placa para
personalização

Oliver — 92143
Mala para notebook em ABS com compartimento interior para
notebook 15.6’’ e interior forrado. Fecho de segurança com senha
na lateral. Pega extensível em alumínio, com mola (altura da pega
estendida até 630 mm) e placa metálica removível, para fácil
gravação. Mala com capacidade até 26 L e peso de 2,95 kg.
 420 x 340 x 195 mm | Placa: 50 x 30 mm

188

 LSR - 40 x 20 mm

—

Phuket
92138

MP

103
103

Vigo — 92144

Phuket — 92138

Mala de viagem executivo em ABS com interior forrado, com divisória.
Fecho de segurança com senha na lateral, 4 rodas giratórias,
pega extensível em alumínio, com mola (altura da pega estendida
até 500 mm), e placa metálica removível com imã, para fácil
gravação. Mala com capacidade até 31 L e peso de 2,25 kg.

Mala de viagem executivo em ABS com interior forrado,
com divisória. Fecho de segurança com senha na lateral, 4 rodas
giratórias, pega extensível em alumínio, com mola (altura da pega
estendida até 435 mm) e placa metálica removível, para fácil
gravação. Mala com capacidade até 36 L e peso de 2,80 kg.

 355 x 550 x 200 mm | Placa: 50 x 20 mm

 370 x 570 x 220 mm | Placa: 60 x 15 mm

 LSR - 35 x 12 mm

 LSR - 48 x 9 mm

189

Mochilas com trolley
133

MP

Parte posterior
e alças almofadadas

Pega extensível
em metal

Eindhoven — 92145
Mochila trolley para notebook em 600D de alta densidade
e poliéster 600D impermeável. Compartimento principal para
notebook até 15.6’’. Bolso frontal com zíper e bolsos laterais
com tela. Mochila trolley com protetor de rodas e pega
extensível em metal. Parte posterior e alças almofadadas.
Incluso placa metálica removível com imã, para fácil gravação.
 340 x 430 x 170 mm

Base reforçada

 TRS - 90 x 30 mm

103

113

Alças reforçadas
e almofadadas

Protetor de rodas

190

Protetor de rodas

Note — 92283

Cardiff — 92183

Mochila trolley para notebook em 1680D e 300D com 2 rodas.
Compartimento principal almofadado para notebook 15.6’’. Segundo
compartimento forrado e com diversos bolsos. Bolso frontal
com zíper e bolsos laterais com tela. O trolley tem protetor de rodas,
alças almofadadas e pega extensível em metal, com mola (altura
da pega estendida até 530 mm). Placa metálica removível com imã,
para fácil gravação. Capacidade até 24 L e peso de 1,65 kg.

Mochila trolley para notebook em 300D com 2 rodas
duplas. Compartimento principal forrado e almofadado,
com divisória para notebook até 15.6’’. A trolley tem 2 bolsos
laterais em tela, protetor de rodas, alças almofadadas
e pega extensível em alumínio, com mola (altura da pega
estendida: 550 mm). Capacidade até 17 L e peso de 1,10 kg.

 350 x 460 x 155 mm | Placa: 50 x 20 mm

 TRS - 130 x 140 mm

 LSR - 35 x 12 mm

 310 x 430 x 140 mm

113

MP

Estrutura removível
com pega extensível

Protetor de rodas

Miami — 92293

Alças reforçadas
e almofadadas

Mochila trolley para notebook em Nylon 999 impermeável
com 2 rodas. Compartimento principal almofadado para notebook
até 17’’. Segundo compartimento forrado e com diversos bolsos.
Bolso frontal com zíper e bolsos laterais com tela. O trolley
tem protetor de rodas, estrutura removível, parte posterior e alças
almofadadas e pega extensível em alumínio, com mola (altura
da pega estendida até 550 mm). Placa metálica removível com imã,
para fácil gravação. Capacidade até 30 L e peso de 1,70 kg.
 350 x 460 x 225 mm | Placa: 50 x 20 mm
 LSR - 35 x 12 mm

103

Avenir — 92177
Mochila trolley para notebook em 1680D e 300D com 2 rodas.
Compartimento principal forrado e almofadado, com divisória
almofadada para notebook até 17’’. 2 bolsos frontais e 2 bolsos
laterais com zíper. O trolley tem protetor de rodas e alças
almofadadas. Pega extensível em metal, com mola (altura
da pega estendida: 550 mm). Placa metálica removível com imã,
para fácil gravação. Capacidade até 22 L e peso 1,80 kg.
 330 x 490 x 220 mm | Placa: 50 x 20 mm
 LSR - 40 x 10 mm

191

MP

—

Empire
Backpack
92680

103

Empire Backpack
92680
A mochila EMPIRE é sofisticada, construída em c.sintético texturado
de elevada qualidade. O compartimento principal é composto
por 2 divisórias almofadadas, compatíveis com notebook até 14’’
e tablet até 10.5’’, e diversos bolsos que facilitam a arrumação.
Na parte frontal, existe mais um bolso grande. Os fechos laterais
têm imã resistente e placas metálicas ideais para personalização.
A parte posterior com sistema de apoio acolchoado para as costas
e as alças totalmente almofadadas garantem máximo conforto
e os cantos inferiores reforçados asseguram durabilidade. Contém
bolsos interiores e fecho. A mochila EMPIRE tem banda para
transporte em trolley, o que a torna num objeto versátil e prático
tanto para o dia-a-dia como para viagens de negócios. Fornecida
em sacola de non-woven.
 290 x 370 x 90 mm | Sacolala de non-woven: 530 x 500 x 80 mm
 LSR - 15 x 15 mm

Fecho inovador ideal
para personalizar
192

Base resistente
e duradoura

MP

—

Empire
Suitcase I
92360

—

Empire
Suitcase II
92359

Fecho inovador ideal
para personalizar

Base resistente
e duradoura

Base resistente
e duradoura

103

Várias possibilidades
para transportar
103

Empire Suitcase II
92359

Empire Suitcase I
92360

A EMPIRE II é uma pasta clássica e sofisticada, que contém
dois bolsos idealizados para proteger o seu notebook
até 15.6’’ e o seu tablet até 10.5’’. O seu design, tal como todos
os produtos desta linha, foi pensado ao mais ínfimo pormenor
e todos os detalhes fazem com que a EMPIRE II pasta seja
o objeto ideal para o dia-a-dia, que não passa despercebido.
O acabamento da EMPIRE II é em c.sintético texturado de alta
qualidade. A versatilidade que se denota nas diferentes formas
de transporte, é igualmente percetível no seu encaixe para
trolley. Fornecida em sacola de non-woven.

A EMPIRE I é uma pasta executiva moderna com toque
de sofisticação, em polipele texturado de elevada qualidade.
Possui um compartimento principal com 2 bolsos almofadados,
que permitem guardar seu notebook até 14’’ e seu tablet
até 10.5’’. As diferentes formas de transportar a pasta
tornam-na um objeto versátil, algo que é reforçado pelo
seu encaixe para trolley. O fecho inovador com imã que a
EMPIRE I tem na lateral elevam a pasta a um objeto único. Todos
os pormenores são focados tanto na sua funcionalidade como
na sua estética e exemplo disso são os detalhes metálicos usados
na alça, que além de assegurarem a qualidade da EMPIRE I,
garantem a sua unicidade. Fornecida em sacola de non-woven.

 380 x 280 x 80 mm | Sacola em non-woven: 530 x 500 x 80 mm
 LSR - 15 x 15 mm

 370 x 270 x 80 mm | Sacola em non-woven: 530 x 500 x 80 mm
 LSR - 15 x 15 mm

193

MP

—

Urban
Backpack
92683

104

133

Urban Backpack
92683

Material impermeável
e zíper protetor

A URBAN é uma mochila versátil em soft shell de alta densidade
e tarpaulin. Desenhada para guardar um notebook até 14’’ e tablet
10.5’’. A impermeabilidade da URBAN tornam-na um objeto único.
A impermeabilidade surge, tanto no seu tecido, como no design
do ziper que protege o interior da mochila. O bolso frontal
é espaçoso e de acesso intuitivo e rápido. As alças ajustáveis e a
pega de mão, contribuem para a versatilidade da mochila. Fornecida
em sacola de non-woven.
 400 x 300 x 70 mm | Sacola de non-woven: 530 x 500 x 80 mm
 TRS - 140 x 160 mm

194

MP

—

Dynamic
Backpack
92682

104

Dynamic Backpack
92682
A DYNAMIC Backpack é uma mochila urbana que se distingue pela
sua versatilidade e dualidade. O seu design eficiente permite-lhe que
seja um objeto único e versátil que se multiplica discretamente numa
mochila e numa sacola de viagem. A mochila em c.sintético 1680D
tem dois bolsos no interior, que permitem proteger seu notebook
até 15.6’’ e seu tablet até 10.5’’. A espaçosa sacola de viagem permite
organizar na perfeição sua roupa para uma viagem de 2 ou 3 dias.
Possui bolso antirroubo nas costas e fechos com banda elástica
com placa em PU. A DYNAMIC Backpack tem ainda um encaixe para
trolley que sublinha o seu lado prático e funcional. As duas partes
desta mochila, podem ser usadas separadamente ou como uma peça
única. Fornecida em sacola de non-woven.
 300 x 420 x 200 mm | Mochila: 300 x 420 x 75 mm |

Sacola de viagem: 300 x 420 x 130 mm |
Sacola em Non-woven: 550 x 580 x 210 mm
 LSR - 40 x 10 mm

2 mochilas em 1

Compartimentos para
notebooks, tablets
e outros itens de viagem

195

MP

196

—

MP

Motion
Bag
92521

—

Motion
Backpack
92681

Bolso extra
104

Alças ajustáveis para
transporte confortável

123

104

123

Motion Backpack
9 2 6 81

Motion Bag
9 2 5 21

A MOTION é uma mochila com design irreverente e único
em 600D e c.sintético de alta qualidade. A mochila tem diversos
compartimentos, bolsos no seu interior e dois bolsos almofadados
desenhados propositadamente para proteger um notebook
de 15.6’’ e o tablet de 10.5’’. As alças e parte posterior almofadadas
acentuam o conforto desta mochila. O encaixe para trolley é mais
uma caraterística que enfatiza o lado prático desta mochila
agilizando o seu transporte. O bolso frontal com pala e os bolsos
laterais são igualmente únicos pelo seu desenho, desde a assimetria
do bolso frontal ao escondido bolso na lateral que permite guardar
uma garrafa de água. Fornecida em sacola de non-woven.

A MOTION BAG é uma sacola de viagem prática e elegante,
em 600D catiónico e c.sintético de alta qualidade.
O compartimento principal espaçoso é ideal para guardar roupa
e outros utilitários necessários para viagens curtas. Possui
ainda quatro bolsos no interior e bolso frontal com uma pala
de desenho assimétrico, que caracteriza esta linha e lhe confere
um design moderno. Fecha com ímã. A praticidade desta
sacola é acompanhada por um design pormenorizado e cuidado
que conduzem a detalhes como o espaço para colocar a etiqueta
de nome, os pés metálicos que protegem a sacola, o desenho
do fecho que permite ser controlado por cadeado (não incluso).
As alças são desenhadas para serem ajustáveis e confortáveis.
Fornecida em sacola de non-woven.

 410 x 330 x 150 mm | Sacola em non-woven: 530 x 500 x 80 mm
 SCR - 40 x 10 mm

 500 x 300 x 250 mm | Sacola em non-woven: 700 x 450 x 75 mm
 SCR - 40 x 10 mm

197

Sistema antirroubo
Zíper oculto
para maior
segurança

113

Zíper de acesso
escondido

MP

Bolso exterior
lateral para fácil
carregamento
de equipamentos
eletrónicos

Aveiro — 92176
Mochila para notebook em 900D de alta densidade e tarpaulin. Sistema antirroubo:
compartimento principal com zíper oculto e parte posterior com 2 bolsos
ocultos com zíper, para maior segurança. Compartimento principal forrado
e almofadado, com 2 divisórias almofadadas para notebook até 15.6’’ e tablet
10.5’’. Diversos bolsos interiores, incluindo bolso almofadado para smartphone.
Presilhas para organização de cabos no interior. Bolso lateral exterior com zíper,
com acesso a bolso interior ideal para bateria portátil, facilitando o carregamento
de diversos dispositivos. Parte posterior almofadada e sistema de apoio
acolchoado para as costas. Alças almofadadas, com 1 bolso com zíper.
 320 x 440 x 200 mm
 TRS - 250 x 200 mm

104

133

104

115

113
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Arky — 92166

Tupi — 92167

Mochila para notebook em 600D de alta densidade
com compartimento forrado, com divisória almofadada para
notebook até 17’’ e diversos bolsos interiores. 2 bolsos laterais
em tela e 2 bolsos frontais. Parte posterior almofadada, com sistema
de apoio acolchoado para as costas e alças almofadadas.
Placa metálica removível com imã, para fácil gravação.

Mochila para notebook em 1680D e 300D com dois compartimentos.
Compartimento principal com divisória almofadada para
notebook até 15.6’’. Interior forrado. Mochila com 3 bolsos frontais
e 2 bolsos laterais, parte posterior almofadada, com sistema
de apoio acolchoado para as costas e alças almofadadas.
Placa metálica removível com imã, para fácil gravação.

 340 x 450 x 175 mm | Placa: 50 x 20 mm

 330 x 480 x 180 mm | Placa: 50 x 20 mm

 LSR - 35 x 12 mm

 LSR - 35 x 12 mm

Material
impermeável
133

MP

Porta USB com cabo
USB e micro USB
133

103

104

Spacio — 52675
Mochila para notebook em Nylon 2Tone impermeável com dois compartimentos
forrados. O compartimento posterior tem bolso interior com zíper e divisória
almofadada para notebook até 17’’. O compartimento frontal tem diversos bolsos
interiores. Mochila com 2 bolsos frontais e 2 bolsos laterais com porta USB e
cabo USB/micro USB para ligar a dispositivos móveis (bateria portátil não inclusa).
Parte posterior almofadada, com sistema de apoio acolchoado para as costas
e alças almofadadas. Placa metálica removível com imã, para fácil gravação.
 310 x 470 x 200 mm | Placa: 50 x 20 mm
 LSR - 40 x 10 mm

123

133

Kardon — 52627

Boston — 92675

Mochila para notebook até 14’’ em poliéster 600D.
Compartimento principal forrado, com bolso
interior e compartimento almofadado próprio
para o computador. A mochila tem 2 bolsos
frontais com fecho e a parte posterior
é almofadada com sistema de apoio acolchoado
para as costas e alças almofadadas. Placa
metálica removível com imã, para fácil gravação.

Mochila para notebook em Nylon 2Tone impermeável
com 2 compartimentos. Compartimento posterior forrado,
com bolso interior com zíper e divisória almofadada para notebook
até 17’’. Compartimento frontal forrado, com diversos bolsos
interiores. A mochila tem 2 bolsos frontais e 2 bolsos laterais. Porta
USB e cabo USB/micro USB para ligar a dispositivos móveis (bateria
portátil não inclusa). Parte posterior almofadada, com sistema
de apoio acolchoado para as costas e alças almofadadas.

 305 x 445 x 130 mm

 310 x 470 x 200 mm

 TRS - 30 x 110 mm

 TRS - 150 x 100 mm
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123

MP
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Olympia Plate — 52276

Olympia — 92276

Mochila para notebook em 840D jacquard com dois compartimentos
forrados. O compartimento posterior tem divisória almofadada
para notebook até 15.6’’ e o compartimento frontal diversos bolsos
interiores. Bolso lateral em tela e bolso frontal. Parte posterior
almofadada, com sistema de apoio acolchoado para as costas e alças
almofadadas. Placa metálica removível com imã, para fácil gravação.

Mochila para notebook em 840D jacquard com dois
compartimentos. Compartimento posterior forrado, com divisória
almofadada para notebook até 15.6’’. Compartimento frontal
forrado, com diversos bolsos interiores. Bolso lateral em tela
e bolso frontal. Parte posterior almofadada, com sistema
de apoio acolchoado para as costas e alças almofadadas.

 305 x 470 x 180 mm | Placa: 50 x 20 mm

 305 x 470 x 180 mm

 LSR - 35 x 12 mm

 TRS - 120 x 60 mm

128

113

128

114
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Zagazig — 92677

Wiltz — 92168

Mochila para notebook em 900D e c. sintético
com 2 compartimentos. Compartimento posterior
forrado, com divisória almofadada para notebook
até 17’’ e bolso em tela, com zíper. Compartimento
frontal forrado, com diversos bolsos interiores.
Parte posterior e alças almofadadas.

Mochila para notebook em 600D de alta densidade
com 2 compartimentos forrados. Compartimento posterior
com diversos bolsos interiores e 2 divisórias almofadadas
para notebook até 15.6’’ e tablet 10.5’’. Compartimento frontal
ideal para transporte de roupa (ou para lazer). Parte posterior
e alças almofadadas. Alça para transporte em trolley.

 330 x 450 x 160 mm

 300 x 450 x 160 mm

 TRS - 130 x 150 mm

 TRS - 200 x 100 mm

103

103

MP

Zippers Plate — 52280

Zippers Bpack — 92280

Mochila para notebook em 840D jacquard com dois compartimentos
forrados. O compartimento posterior tem duas divisórias almofadadas
para notebook até 15.6’’ e tablet 10.5’’. O compartimento frontal
tem diversos bolsos interiores. Mochila com 3 bolsos frontais
e 2 bolsos laterais, parte posterior almofadada, com sistema
de apoio acolchoado para as costas e alças almofadadas.
Placa metálica removível com imã, para fácil gravação.

Mochila para notebook em 840D jacquard e 300D
com 2 compartimentos. Compartimento posterior forrado
e almofadado, com 2 divisórias almofadadas para notebook
até 15.6’’ e tablet 10.5’’. Compartimento frontal forrado,
com diversos bolsos interiores. A mochila tem 3 bolsos frontais
e 2 bolsos laterais. Parte posterior almofadada, com sistema
de apoio acolchoado para as costas e alças almofadadas.

 320 x 450 x 190 mm | Placa: 50 x 20 mm

 320 x 450 x 190 mm

 LSR - 40 x 12 mm

 TRS - 140 x 65 mm

103

103

Zippers Laptop — 92287

Zippers Sport — 92516

Pasta para notebook em 840D jacquard e 300D.
Compartimento com divisória almofadada
para notebook até 13.3’’. Interior forrado
e almofadado. A pasta tem 2 bolsos frontais,
alça de ombro ajustável com reforço almofadado
e banda para transporte em trolley.

Bolsa esportiva executivo em 840D jacquard
e 300D e interior forrado. Contém bolsos
frontais, fundo com placa semi-rígida e alça
de ombro ajustável com reforço almofadado.

 360 x 260 x 50 mm
 TRS - 260 x 40 mm

 520 x 300 x 220 mm
 TRS - 180 x 50 mm

201

105

Impermeável

MP

105

104
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Bangkok — 92636
Mochila para notebook em 600D de alta densidade e poliéster
600D impermeável. Compartimento principal almofadado
para notebook até 15.6’’. Bolso frontal com zíper e dois bolsos
laterais em tela. Parte posterior almofadada, com sistema
de apoio acolchoado para as costas e alças almofadadas.
 280 x 400 x 110 mm
 TRS - 120 x 150 mm

103
104

Divisórias almofadas
133

202

Lunar — 92164

Manaus — 92163

Mochila para notebook em 600D de alta densidade. Compartimento
com 2 divisórias almofadadas para notebook até 15.6’’ e tablet
9.7’’. Interior forrado e almofadado. Mochila com 1 bolso frontal
e 2 bolsos laterais. Parte posterior almofadada, com sistema
de apoio acolchoado para as costas e alças almofadadas.

Mochila para notebook em 1680D e 300D com dois
compartimentos para notebook 14’’ e para tablet 9.7’’. Interior
forrado e almofadado. Bolso frontal com zíper, bolso lateral
e placa metálica removível com imã, para fácil gravação.

 290 x 390 x 155 mm

 LSR - 35 x 12 mm

 TRS - 100 x 130 mm

 310 x 400 x 110 mm | Placa: 50 x 20 mm

Mochilas
impermeáveis

103

MP

Material e zíper
impermeáveis

103

Birmingham — 52637
Mochila para notebook em poliéster 600D impermeável
com compartimento principal almofadado para notebook
até 15.6’’. Bolso frontal e zípers impermeáveis. Bolso
lateral em tela e parte posterior almofadada, com sistema
de apoio acolchoado para as costas e alças almofadadas.
Placa metálica removível com imã, para fácil gravação.
 280 x 400 x 110 mm
 LSR - 40 x 10 mm

114

Material e zíper
impermeáveis
114

105

123

Osasco — 92637
Mochila para notebook em poliéster 600D impermeável
e zípers impermeáveis. Compartimento principal almofadado
para computador até 15.6’’. Contém um bolso lateral e um
bolso frontal. Parte posterior almofadada, com sistema
de apoio acolchoado para as costas e alças almofadadas.
 245 x 400 x 115 mm


203

103
104

MP

104
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Guadalupe — 92175

Rocco — 92626

Mochila para notebook em algodão canvas
pré-lavado. Compartimento principal forrado,
com 2 bolsos interiores e divisória almofadada
para notebook até 15.6”. Bolso frontal e 2 bolsos
laterais. Parte posterior e alças almofadadas.

Mochila em 840D para notebook até 15’’. Contém
1 bolso principal com 3 bolsos adicionais e um bolso
frontal com vários compartimentos e zíper. Na parte
posterior da mochila tem um encaixe para trolley.

 300 x 390 x 120 mm

 TRS - 150 x 150 mm

 300 x 370 x 60 mm

 TRS - 80 x 70 mm

114
114
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Bremen — 92182

Viena — 92179

Mochila para notebook em 600D
de alta densidade. Compartimento principal
com divisória almofadada para notebook
até 15.6”. Bolso frontal com zíper. Parte
posterior e alças almofadadas.

Mochila para notebook em 600D
de alta densidade. Compartimento principal
com divisória almofadada para notebook
até 15.6”. Bolso frontal com zíper. Parte
posterior e alças almofadadas.

 290 x 370 x 110 mm

 290 x 370 x 110 mm

 TRS - 130 x 100 mm

 TRS - 130 x 100 mm

111

MP

111

133

Adventure — 92174
Mochila para computador em algodão canvas pré-lavado.
Compartimento principal forrado, com 2 divisórias almofadadas
para computador até 15.6’’ e tablet até 10.5’’. A mochila
tem bolso frontal e 2 bolsos laterais. Parte posterior
e alças são almofadadas. Contém alça para transporte
em trolley e placa em c.sintético para personalização.
 300 x 420 x 120 mm | Placa: 60 x 30 mm
 LSR - 48 x 22 mm

104

104

123

Traveller — 92674
Mochila para notebook em 600D de alta densidade e tarpaulin
com 2 compartimentos. Compartimento posterior forrado,
com diversos bolsos interiores e 2 divisórias almofadadas
para notebook até 17’’ e tablet 10.5’’. Compartimento frontal
forrado, ideal para transporte de roupa (ou para lazer). A mochila
tem bolso frontal e a parte posterior e alças são almofadadas.
 300 x 430 x 150 mm
 TRS - 150 x 100 mm
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MP

Placa removível

Graphs Plate — 52668

Graphs Bpack — 92668

Mochila para notebook em 600D de alta densidade
com compartimento com divisória almofadada para
notebook até 15.6’’. Interior forrado e almofadado. Mochila
com 2 bolsos frontais, parte posterior e alças almofadadas.
Placa metálica removível com imã, para fácil gravação.

Mochila para notebook em 600D de alta densidade.
Compartimento com divisória almofadada
para computador até 15.6’’. Interior forrado
e almofadado. A mochila tem 2 bolsos frontais
com parte posterior e alças almofadadas.

 295 x 390 x 100 mm | Placa: 50 x 20 mm

 295 x 390 x 100 mm

 LSR - 40 x 12 mm

 TRS - 180 x 140 mm

113
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Santana Plate — 52272

Santana — 92266

Mochila para notebook em 600D2Tone e 300D.
Compartimento com divisória almofadada para notebook
até 14’’. Interior forrado e almofadado, com diversos
bolsos. Bolso frontal, parte posterior e alças almofadadas
e placa metálica removível com imã, para fácil gravação.

Pasta para notebook em 600D 2Tone e 300D com compartimento
forrado e divisória almofadada para notebbok até 15.6’’. A pasta
tem bolso frontal com diversos compartimentos interiores.
No verso contém uma banda para transporte em trolley.
Alça de ombro ajustável com reforço almofadado.

 325 x 435 x 135 mm | Placa: 50 x 20 mm

 400 x 295 x 75 mm

 LSR - 35 x 12 mm

 TRS - 260 x 100 mm
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Shades Bpack — 92170

Shades Plate — 52170

Mochila para notebook em 600D de alta densidade.
Compartimento principal forrado, com 2 divisórias
almofadadas para computador até 14’’ e tablet
até 9.7’’. A mochila tem 1 bolso frontal e 1 bolso
lateral. Parte posterior e alças almofadadas.

Mochila para notebook em 600D de alta densidade.
Compartimento forrado, com duas divisórias
almofadadas para notebook até 14’’ e tablet 9.7’’.
Com um bolso frontal e lateral, parte posterior
e alças almofadadas e placa metálica removível
com imã, para fácil gravação.

Placa removível

 310 x 400 x 110 mm

 310 x 400 x 110 mm | Placa: 50 x 20 mm

 TRS - 100 x 140 mm

 LSR - 40 x 12 mm
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133

113

Graphs Laptop — 92286

Shades Cross — 92173

Pasta para notebook em 600D de alta densidade.
Compartimento forrado e almofadado, com divisória
para notebook até 14’’. A pasta tem um bolso
frontal, alça de ombro ajustável, com reforço
almofadado e banda para transporte em trolley.

Pasta à tiracolo em 600D de alta densidade. Compartimento
principal forrado, divisória almofadada para tablet 9.7’’ e com
diversos bolsos interiores. A pasta tem ainda bolso frontal e bolso
posterior, alça de ombro ajustável e parte posterior almofadada.

 370 x 280 x 50 mm

 TRS - 100 x 120 mm

 TRS - 200 x 150 mm

 220 x 270 x 45 mm
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Kiev — 92622

Brussels — 92169

Mochila para notebook em 600D de alta
densidade. Compartimento principal com divisória
almofadada para notebook até 14”. Bolso frontal
com zíper. Parte posterior e alças almofadadas.

Mochila para notebook em 600D. Contém bolso
frontal com fecho e bolso lateral em tela.
Compartimento com divisória para computador
até 15.6’’. Interior forrado e almofadado com bolsos
interiores. Alça de ombro ajustável e com reforço.

 290 x 400 x 140 mm

 290 x 430 x 100 mm

 TRS - 130 x 60 mm

 TRS - 150 x 120 mm
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Hexa Bpack — 92288

Hexa Sport — 92515

Mochila para notebook em 600D.
Compartimento com divisória almofadada
para notebook até 15.6’’. Bolso lateral
em tela e bolso frontal. Parte posterior e alças
almofadadas. Bateria e fone não inclusos.

Bolsa esportiva em 600D. Fundo
com placa semi-rígida, bolso frontal com zíper
e bolso em tela. Alça de ombro ajustável,
com reforço. Squeeze não incluso.

 310 x 450 x 120 mm

 TRS - 200 x 80 mm

 TRS - 150 x 150 mm
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 460 x 290 x 220 mm

Mais divisórias, mais
arrumação para levar
tudo o que precisa.
MP

Inclui espaço específico para máscara.

—

Muzeul
92544

133
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Alça ajustável
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April — 92545

Muzeul — 92544

Pochete em 600D de alta densidade.
Compartimento principal e um zíper na parte
posterior. A bolsa tem alça ajustável em webbing.

Bolsa de cintura em 300D de alta densidade. Compartimento
principal com fecho e bolso interior em rede elástica e bolso
na parte posterior de fácil acesso, ideal para guardar os bens
com maior segurança. A parte frontal contém um bolso
em rede elástica, um bolso com pala, botão para fecho
e um elástico na lateral, indicado para pendurar mosquetões
ou óculos de sol. A alça é ajustável em webbing com fecho.

 220 x 120 mm
 TRS - 120 x 50 mm

 270 x 120 x 65 mm
 TRS - 100

x 35 mm
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Elementos refletores

Reservatório de água
com capacidade até 2L
Com apito

Mounti — 92628
Mochila desportiva em 420D com compartimento principal forrado
e bolso frontal com zíper. Painel frontal com elementos refletores.
A parte posterior da mala é almofadada para garantir maior conforto
para as costas e as alças são almofadadas. Ainda na parte posterior
contém alça com fecho, para garantir que a mala é ajustada ao tronco,
facilitando o seu transporte em movimento e uso prolongado. A mochila
inclui um reservatório de água com capacidade até 2 L e canudo.
A mochila e o reservatório são fornecidos separadamente.
 265 x 410 x 55 mm
 TRS - 100 x 100 mm

210
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Giraldo — 92520
Bolsa esportiva em poliéster 300D com alça
de ombro ajustável, fundo com placa rígida,
1 bolso principal e 4 bolsos adicionais.
 640 x 370 x 310 mm
 TRS - 130 x 100 mm

128
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Bago — 92517
Bolsa esportiva em 300D e 1680D. Fundo
com placa semi-rígida. Contém um bolso
frontal com ziper, um bolso lateral em tela
e um bolso lateral para sapatos. Alça de ombro
ajustável, com reforço almofadado.
 570 x 330 x 300 mm
 TRS - 150 x 100 mm
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Fit — 92511
Bolsa esportiva em 600D com divisória
interior e fundo com placa semi-rígida. Bolso
frontal e bolso lateral para calçado, ambos
com zíper. Alça de ombro ajustável.
 520 x 300 x 255 mm
 TRS - 200 x 80 mm

211
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Geelong — 92672
Mochila em 600D com bolso frontal com fecho.
Parte posterior e alças almofadadas.
 310 x 410 x 120 mm
 TRS - 130 x 100 mm
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Jaipur
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Berna — 92667
Mochila em 600D com bolso frontal com fecho.
Parte posterior e alças almofadadas.
 310 x 410 x 120 mm
 TRS - 130 x 100 mm

212
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Turim — 92471
Mochila em 600D com bolsos laterais
em tela e bolso interior. Parte posterior
e alças almofadadas.
 250 x 420 x 180 mm
 TRS - 90 x 90 mm
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City — 92665

Kimi — 92666

Mochila em 600D com saída para fone de ouvido.
Interior forrado, com bolso e 2 bolsos laterais
em rede. Parte posterior e alças almofadadas.

Mochila em 600D, com interior forrado
e bolso. Bolsos laterais em rede e bolso frontal.
Parte posterior e alças almofadadas.

 270 x 400 x 140 mm

 290 x 400 x 150 mm

 TRS - 130 x 130 mm

 TRS - 180 x 140 mm
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Alças reflexivas
nas laterais
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Gauteng — 92638

Barcelona — 92669

Mochila dobrável em 210D ripstop com bolso
frontal e dois bolsos laterais em tela.

Mochila dobrável em 210D ripstop com bolso
frontal. Fornecida desdobrada.

 330 x 400 x 120 mm |

 295 x 415 x 110 mm | Dobrada: 160 x 130 mm

Dobrada: 195 x 160 x 25 mm
 TRS - 120 x 100 mm

 TRS - 150 x 70 mm

Carnaby
92910
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Toronto — 92568

Munich — 92569

Sacola esportiva dobrável em 210D ripstop
com bolso frontal. Fornecida desdobrada.

Pochete em 210D ripstop com saída para fone
de ouvido. Bolsa com zíper e alça ajustável.

 Ø240 x 410 mm | Dobrado: 160 x 160 mm

 250 x 80 mm

 TRS - 100 x 80 mm

 TRS - 200 x 25 mm

MP
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Bertle
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104

103

119

119

109

114

105

104

103

106

Logan — 52635

Bertle — 92635

Mochila em 600D com bolso exterior frontal
com zíper. Parte posterior almofadada,
com sistema de apoio acolchoado para
as costas e alças almofadadas.

Mochila em 600D com bolso exterior frontal
com zíper. Parte posterior almofadada,
com sistema de apoio acolchoado para
as costas e alças almofadadas.

 245 x 400 x 115 mm

 245 x 400 x 115 mm

 TRS - 100 x 120 mm

 TRS - 100 x 120 mm
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Tangram — 92291

Seoul — 92257

Pasta multifunções em 600D. Contém
2 bolsos frontais com zíper e alça
de ombro ajustável com reforço.

Pasta multifunções em 600D. Compartimento exterior
aberto (forrado) com bolso frontal com zíper. A pasta
tem alça de ombro ajustável e alças de mão com reforço.

 380 x 300 x 80 mm

 400 x 300 x 100 mm

 TRS - 130 x 130 mm

 TRS - 200 x 120 mm

Seattle
92290

Avery
92352
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Frankfurt — 92156

Doha — 92236

Pasta de congresso em 600D com interior forrado.

Pasta de congresso em 600D com zíper,
ideal para transportar documentos.

 380 x 280 x 50 mm
 TRS - 260 x 65 mm

216

119

 390 x 290 x 80 mm
 TRS - 260 x 130 mm

160
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Nisa — 92274
Pasta para notebook em cortiça. Compartimento
forrado e almofadado, com divisória para
notebook até 15.6’’. A pasta tem um bolso frontal
e alça de ombro ajustável, com reforço almofadado.
Fornecida em embalagem de non-woven.
 410 x 310 x 75 mm | Sacola: 490 x 378 mm
 TRS - 40 x 18 mm
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Chicago — 92258

Garbi — 92197

Pasta para notebook até 15.6’’ em 600D
com interior forrado e almofadado. Tem 2 bolsos
frontais e alça de ombro ajustável. A pasta
tem suporte para esferográficas (não inclusas).

Pasta para notebook até 14’’ em poliéster 600D com alça
de ombro ajustável e reforçada, 1 bolso principal
e 2 bolsos adicionais. Interior forrado e almofadado.

 400 x 300 x 80 mm

 TRS - 200 x 150 mm

 TRS - 150 x 150 mm

 370 x 290 x 60 mm
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Kiel — 32154

Milo — 92316

Pasta multifunções em 70D com diversos bolsos
para documentos no interior e alça de ombro.

Pasta congresso em 600D com 1 bolso principal
e zíper. Indicada para transportar documentos.

 380 x 280 x 70 mm

 390 x 300 x 40 mm

 TRS - 200 x 150 mm

 TXP - 260 x 150 mm
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Kayl — 92357

Nash — 92269

Pasta de congresso em non-woven
(80 g/m²) com 1 compartimento com zíper.
Ideal para transportar documentos.

Pasta à tiracolo em non-woven (100 g/m²)
com fechamento em velcro e alça de 135 cm.

 380 x 300 mm

 TXP - 200 x 120 mm

 TXP - 260 x 150 mm

218

128

 260 x 330 x 60 mm

PT
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Cortiça & Algodão
Materiais extremamente versáteis e resistentes,
tornando qualquer objeto mais forte e sustentável.
PT

150

Blanchett — 92735
Bolsa de cosméticos 100% algodão (280 g/m²) com detalhes em cortiça
no fundo da bolsa e puxador do fecho, que também tem a função de pega
para facilitar o transporte. O interior é forrado, sendo de fácil limpeza
e rápida secagem, ideal para guardar maquiagem.
 220 x 130 x 80 mm
 TRS - 95

x 60 mm

221
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Milli — 92148
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Bolsa de cosméticos em 600D de alta
densidade. O compartimento principal tem zíper duplo
e revestimento interior em 210D. Contém vários bolsos
interiores e gancho no topo para pendurar.
 250 x 180 x 105 mm
 TRS - 100 x 110 mm

113
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Wayne — 92732

Kevin — 92728

Bolsa de cosméticos em 600D de alta densidade
com pega e interior forrado.

Bolsa de cosméticos em 300D de alta densidade
com pega, bolso frontal, interior forrado e zíper.

 220 x 110 x 110 mm

 220 x 115 x 115 mm

 TRS - 120 x 60 mm

 TRS - 120 x 40 mm
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Crowe — 92715

Eliza — 92731

Bolsa de cosméticos em microfibra com detalhe
em c. sintético e zíper duplo.

Bolsa de cosméticos em 300D de alta densidade
com pega almofadada, interior forrado e bolso
interior com zíper.

 180 x 120 x 100 mm

 200 x 115 x 140 mm

 TRS - 25 x 15 mm

 TRS - 130 x 60 mm
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Cotia — 92723

Willis — 92724

Bolsa de cosméticos com pega e bolso frontal
em 300D.

Bolsa de cosméticos em microfibra com vários
bolsos interiores e gancho de pendurar.

 240 x 160 x 55 mm

 200 x 160 x 85 mm

 TRS - 150 x 60 mm

 TRS - 120 x 60 mm
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Anjelica — 92716

Annie — 92717

Bolsa de cosméticos em microfibra e tela.

Bolsa de cosméticos em microfibra e rede
com zíper.

 Ø155 x 145 mm

103

 210 x 130 x 85 mm

 TRS - 90 x 20 mm

 TRS - 90 x 90 mm
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Bree — 92852

Aza — 92718

Bolsa multiusos em non-woven (80 g/m²)
e termo-selada.

Bolsa multiusos em microfibra e tela.

 300 x 270 x 120 mm

 TRS - 60 x 60 mm

 TXP - 280 x 250 mm
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 150 x 100 mm
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Loren — 92713

Marie — 92721

Bolsa multiusos em PVC com zíper, disponível
em cores metalizadas. Prática e compacta ideal
para uso diário ou em viagem.

Bolsa multiusos em microfibra com zíper.
 130 x 90 x 65 mm
 TRS - 80 x 30 mm

 140 x 95 x 70 mm
 SCR - 100 x 60 mm
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Weida — 92719

Eastwood — 92730

Bolsa de cosméticos em 600D com pega e bolso
frontal.

Bolsa de cosméticos em 600D com pega e interior
forrado.

 200 x 115 x 85 mm

 220 x 120 x 120 mm

 TRS - 140 x 60 mm

 TRS - 130 x 60 mm
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Margot — 92741

Chastain — 92737

Bolsa hermética em EVA com fecho
de correr. Apropriado para viagem de avião.

Bolsa de cosméticos em EVA com fecho de correr
e puxador metálico. Apropriado para viagem
de avião.

 190 x 150 x 50 mm
 SCR - 100

 200 x 145 x 70 mm

x 50 mm

 SCR - 100

x 50 mm
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Ingrid II — 92734

Ingrid I — 92733

Bolsa hermética em EVA com fecho. Apropriado
para viagem de avião.

Bolsa hermética em EVA com fecho. Apropriado
para viagem de avião.

 150 x 160 mm

 200 x 125 mm

 SCR - 100

 SCR - 120

x 80 mm

x 45 mm

Proteja-se!
Mais prevenção, maior segurança
330

106

PT
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Reflask 500 — 94913
Frasco com doseador em PE e PP, com capacidade
até 500 ml. Frasco recarregável e reutilizável.
 Ø85 x 150 mm
 DUV - 30

x 40 mm

Whidy — 94953
Dispenser automático de sabão ou desinfectante em ABS
e PP com sensor infravermelho de movimento com LED
branco no interior do recipiente e capacidade de 330 ml
(sabão ou desinfectante não incluídos). Incluso 4 pilhas
AAA. Fornecido em caixa.

106

 123 x 195 x 83 mm
 PDP - 15

x 15 mm
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Lyze II — 92725
Frasco PETG de 50 ml com tampa flip top e
mosquetão. Indicado para colocar álcool gel.
 45 x 120 mm
 TRS - 150 x 90 mm

Germout — 58519
Caixa esterilizadora em ABS e PC com combinação entre
radiação UVC e UVA que permite a eliminação de um numero
significativo de bactérias. A caixa possui 2 leds UV no
interior com uma potência total de 2W, e foi especialmente
desenhada para a eliminação de bactérias em objetos
de uso diário, como: chaves, celulares, smartphones,
máscaras, óculos, comandos, jóias, e outros pequenos
utensílios. Eficiência de 70% com apenas 1 ciclo de 5 minutos,
e 99,9% com dois ciclos de 5 minutos. Possui um sensor
de segurança que desliga de imediato as lâmpadas assim
que é aberta a caixa. A parte superior da caixa Incluso
um carregador wireless de carregamento rápido (10W),
com entrada de 5V/3A e porta de carregamento USB tipo
C. Incluso cabo de 1 metro. Fornecida em caixa presente.
 210 x 120 x 55 mm | Interior: 190 x 95 x 20 mm |

Caixa: 240 x 130 x 71 mm
 SCR - 150 x 70 mm
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Florian — 98514
Banda elástica refletora em poliéster com ajuste.
 610 x 40 mm
 TRS - 100 x 8 mm
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Findo — 98124
Identificador de bagagem em PP. Ideal para malas
de viagem.
 87 x 50 x 4 mm
 PDP - 55 x 25 mm

228
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Deniro — 92722
Bolsa de cosméticos hermética em PVC. Incluso
3 frascos (2 x 65 ml e 60 ml), 1 vaporizador (80 ml)
e 1 funil. Apropriada para transporte em cabine
de avião.
 190 x 155 x 40 mm
 SCR - 120 x 100 mm

106

Valentina — 92720
Bolsa de cosméticos hermética
em PVC. Apropriada para transporte em cabine
de avião. Frascos não inclusos.
 165 x 185 x 40 mm | Capacidade < 1 Litro
 SCR - 100 x 100 mm

229

Sinta-se no seu melhor!
A organização é fundamental para uma sensação
de conforto e bem-estar. Mantenha por perto tudo
o que precisa e sinta-se mais tranquilo.
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Jimmy — 94305
Porta comprimidos com tampa e 7 divisórias, ideal
para separar pelos dias da semana. Food grade.
 85 x 55 x 20 mm
 PDP - 55 x 32 mm

Nero — 94307
Porta comprimidos com tampa, 2 divisórias
e cortante. As divisórias são extraíveis e coloridas,
facilitando a sua distinção. Food grade.
 94 x 48 x 16 mm

Othmer
94644

 PDP - 45 x 30 mm
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Roberts — 94306

Stiller — 94301

Porta comprimidos com 4 divisórias com tampa,
disponível em várias cores. Food grade.

Porta comprimidos com 3 divisórias. Food grade.

 60 x 60 x 18 mm

 PDP - 40 x 25 mm

 PDP - 19 x 19 mm

230
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 60 x 35 x 13 mm
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Nadal — 94769
Copo de viagem retrátil em fibra de bambu (50%)
e PP (50%) com capacidade até 210 ml. Incluso
caixa para comprimidos e mosquetão.

—

Nadal
94769

 Ø65 x 33 mm
 PDP - Ø35 mm
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98067

98059

Chill — 98054

Deep — 98012

Blus — 98067
Reds — 98059

Anti-estresse em espuma
PU em formato de bola,
disponível em várias cores.

Anti-estresse em espuma PU em
formato de coração.

Anti-estresse em espuma
PU em formato de gota.

 Ø50 mm

 65 x 70 x 50 mm

 65 x 110 x 65 mm

 PDP - 25 x 15 mm

 PDP - 20 x 15 mm

 DUV - 30 x 20 mm

—
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Elora — 94300
Ampulheta de banho em ABS com ventosa
que permite a rotação do produto quando colocado
na parede. Incluso temporizador de 5 minutos.
 100 x 128 x 35 mm
 SCR - 20 x 50 mm
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Gavis — 94835

Streep — 94853

Espelho de maquiagem duplo.

Espelho de maquiagem com formato
redondo, prático e com o tamanho ideal para
transportar na bolsa.

 68 x 64 x 11 mm
 PDP - 50 x 20 mm

 Ø60 x 5 mm
 DUV - 47 x 47 mm
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Nadia — 94843

Lopez — 94857

Conjunto de 4 peças para manicure:
cortador de unhas, tesoura, pinça e empurra
cutículas. Fornecido em estojo.

Conjunto de 4 peças para manicure em bolsa
de PVC. Composto por lixa, pinça, corta unhas
e empurra cutículas.

 100 x 53 x 20 mm

 66 x 105 mm

 PDP - Ø20 mm

 PDP - 40 x 30 mm
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Aniston — 94856

Euna — 94852

Raspera — 94861

Conjunto de 6 lixas para unhas
fornecido em caixa de cartão
personalizável.

Kit de 4 lixas. Composto por: 2 lixas
abrasivas e 2 lixas polidoras.

Lixa para unhas em vidro. Fornecida
em embalagem individual.

 55 x 61 x 6 mm

 22 x 65 x 17 mm

 12 x 140 x 3 mm

 PDP - 15 x 35 mm

 PDP - 8 x 30 mm

 PDP - 40 x 35 mm
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Carissa — 98119

Bilbo — 94879

Kit de costura composto por 1 agulha, 1 enfia
agulha, 1 botão, 4 linhas em cor e 1 alfinete.

Kit de costura prático e leve para levar
em viagem. Composto por 3 alfinetes, 3 agulhas,
1 pinça, 1 tesoura, 1 enfia linha, 1 alfinete,
2 botões, 2 colchetes e 6 rolos de linhas
de várias cores. Fornecido em estojo.

 75 x 55 x 10 mm
 SCR - 50 x 25 mm

 70 x 21 x 65 mm
 DUV - 60 x 45 mm

103
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Cobb — 98117

Gwenno — 92851

Kit de limpeza de sapatos com 6 peças:
1 cera incolor para sapatos, 1 flanela
amarela, 2 escovas em madeira, 1 calçadeira
e 1 embalagem lata.

Bolsa para sapatos em non-woven (80 g/m²)
com cordões.

 Ø98 x 56 mm

234

 LSR - Ø65 mm

 360 x 420 mm
 TXP - 250 x 200 mm
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Travelx — 98197
Kit de viagem composto por almofada de pescoço,
máscara para dormir, tampões para ouvidos (não é
um equipamento de proteção individual) e 1 par de
meias. Fornecido com bolsa em 190T.
 Bolsa: 150 x 200 mm
 TRS - 80 x 90 mm
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Dozy — 98113

Strada — 98180

Máscara para dormir em 190T com interior
almofadado.

Almofada de pescoço inflável em PVC
aveludado. Fornecida em bolsa.

 185 x 90 mm

 Vazio: 425 x 275 mm | Bolsa: 175 x 115 mm

 TRS - 120 x 35 mm

 TRS - 100 x 25 mm

123

235

PT

112

112

105

124

106

103

Trotte — 95103
Kit de higiene para cachorro em PP. Contém 20 sacos
higiénicos em PE. Porta-saco em formato de osso.
 Fechada: 111 x 21 x 15 mm
 PDP - 30 x 20 mm

Paw
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Balade — 94751
Kit de higiene para cachorro em ABS com 20 sacos
higiênicos de plástico para cachorro. Contém lanterna LED e
um mosquetão. Incluso 3 pilhas LR1130.
 Porta-Sacolas: Ø40 x 100 mm | Sacolas: 265 x 310 mm
 PDP - 50 x 8 mm
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Fleece — 99077
Manta de tecido polar (160 g/m²) forrada a EPE,
com pega e alça ajustável.

Thorpe — 99074

 1500 x 1200 mm | Dobrada: Ø150 x 315 mm

Manta em tecido polar (180 g/m²) com alça
removível para facilitar o transporte.

 TRS - 225 x 60 mm

 1500 x 1200 mm
 TRS - 130 x 60 mm

Heiden
99078
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Sunshade — 98191

Guardsun — 98192

Protetor solar para carros em espuma de PE
e forrado com 1 folha de alumínio. Adequado
para vidro frontal e incluso 2 fixadores
de ventosa. Dobrável para facilitar arrumação.

Protetor solar para carro sem PE bubble e forrado
com folha de alumínio na frente e verso. Adequado
para vidro frontal e incluso 2 fixadores
de ventosa. Dobrável para facilitar arrumação.

 1300 x 600 mm

 1300 x 600 mm

 TXP - 400 x 216 mm

 TXP - 500 x 250 mm

237
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Falcon II
94031

170

Falcon II — 94031
Canivete em aço inox e madeira com fecho
de segurança.
 110 x 19 x 30 mm
 LSR - 50

x 6 mm

170

Lawrence — 94030
Canivete em aço inox e madeira com fecho
de segurança e clipe.
 115 x 16 x 36 mm
 LSR - 25

x 5 mm

160

Split — 94038
Canivete em aço inox e madeira com fecho
de segurança. Fornecido em caixa presente.
 84 x 11 x 24 mm | Caixa: 94 x 33 x 16 mm
 LSR - 30 x 10 mm
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Ninja — 94036
Canivete em aço inox e metal com fecho
de segurança e clipe. Fornecido em caixa presente.
 115 x 15 x 32 mm | Caixa: 125 x 42 x 20 mm
 LSR - 35

x 10 mm
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Alick — 94035
Canivete em aço inox e metal com fecho
de segurança e clipe. Fornecido em caixa presente.
 97 x 15 x 29 mm | Caixa: 110 x 37 x 20 mm
 LSR - 50 x 12 mm

103

Fred — 94037
Canivete em aço inox e metal
com fecho de segurança e mosquetão. Fornecido
em caixa presente.
 101 x 10 x 29 mm | Caixa: 108 x 39 x 15 mm
 LSR - 30 x 8 mm

239
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Norris — 94032

PT

Faca em aço inox e madeira com bolsa
de 600D. Fornecida em caixa.
 300 x 19 x 60 mm
 LSR - 40

x 10 mm

103

Wild — 94040
Canivete multifunções em aço inox com 12 peças
e mosquetão. Fornecido em caixa presente.
 89 x 16 x 32 mm | Caixa: 104 x 39 x 20 mm
 LSR - 25

x 7 mm

160

Belpiano — 94159
Canivete multifunções em aço inox e madeira
com 5 funções.
 90 x 25 x 12 mm
 LSR - 50

115

115

109

x 8 mm
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Verbier — 94192
Canivete multifunções em ABS e metal
com 5 funções.
 59 x 17 x 8 mm
 PDP - 45 x 10 mm

240
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Porta-chaves amigos do ambiente
A cortiça é um material biodegradável e nobre, cuja
transformação resulta em objetos leves, de toque suave
e resistentes à humidade e ao atrito.

CL

160

160

160

Raldic — 93371

Aloy — 95050

Millau — 95051

Chaveiro em cortiça e metal.
Fornecido em caixa kraft.

Chaveiro em cortiça em formato
retangular. Fornecido com caixa
de cartão kraft desmontada.

Chaveiro em cortiça. Fornecido
com caixa de cartão kraft desmontada.

 35 x 60 x 3 mm

 PDP - 50

 24 x 47 x 3 mm
 LSR - 33 x 12 mm

 PDP - 50

x 30 mm

 35 x 55 x 3 mm

x 30 mm

243

—

Corks
93145

CL

—

Lavre
93324

160

160

160

Daniel — 93319

Lavre — 93324

Corks — 93145

Porta cartões em cortiça com capacidade
para 4 cartões e compartimento para
notas. Fornecido em caixa em papel kraft.

Kit esferográfica e chaveiro em metal
com acabamento em cortiça.
Esferográfica com 1,5 km de escrita
a azul. Fornecido em caixa presente
em papel kraft.

Chaveiro em cortiça e metal.
Fornecido em caixa presente
em papel kraft.

 68 x 106 mm | Caixa: 75 x 115 x 15 mm
 LSR - 45 x 50 mm

244

 Esferográfica: Ø9 x 139 mm |

Porta-chaves: 24 x 47 x 3 mm |
Caixa: 162 x 83 x 17 mm
 DUV - 100 x 50 mm

 20 x 100 mm |

Caixa: 54 x 125 x 16 mm
 TRS - 10 x 50 mm

Presentes únicos

CL

123

123

Travolta — 93314

Brendon — 93315

Kit de porta cartões e chaveiro em c. sintético
e metal. Fornecido em caixa almofadada.

Kit de porta cartões, chaveiro e esferográfica em c. sintético,
metal e alumínio. Esferográfica com ponteira touch.
Fornecido em caixa almofadada.

 Chaveiro: 15 x 92 x 8 mm |

Porta cartões: 97 x 65 x 11 mm |
Caixa: 154 x 143 x 34 mm
 LSR - 25 x 7 mm

 Porta cartões: 97 x 65 x 11 mm | Chaveiro: 15 x 92 x 8 mm |

Esferográfica: Ø11 x 135 mm | Caixa: 174 x 163 x 34 mm
 LSR - 30 x 5 mm

245
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103

127
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Millard — 93280

Costner — 93306

Dunedin — 93322

Porta cartões em metal e c.sintético.
Fornecido em caixa presente.

Porta cartões em alumínio.

Porta cartões em alumínio.

 95 x 64 x 13 mm

 95 x 65 x 7 mm

 95 x 55 x 6 mm

 LSR - 80 x 30 mm

 LSR - 80 x 30 mm

 LSR - 80 x 8 mm

Bloqueio RFID

114
105

104

114

127

104

105

106

103

105

104

127

106

103

Muller — 93332

Poppy — 93265

Meitner — 93333

Porta cartões em alumínio com bloqueio de RFID
e fita elástica em poliéster. O porta cartões
tem acabamento mate e capacidade para
12 cartões. Seu formato compacto e funcionalidade
de bloqueio RFID permitem que seja guardado
de forma cómoda e segura em bolsos.

Porta cartões em PU com bloqueio
de RFID e fita em poliéster para retirar
facilmente seus cartões. Com capacidade
para guardar até 2 cartões.

Porta cartões em alumínio com bloqueio
de RFID, com capacidade para um cartão.

 90 x 58 mm

246

103

 LSR - 50 x 20 mm

 92 x 65 mm
 SCR - 45 x 45 mm

 92 x 63 mm
 SCR - 45 x 45 mm

103

CL

Carriedo — 93313
Kit porta cartões e chaveiro em metal e c. sintético.
Fornecido em caixa almofadada.
 Chaveiro: 27 x 58 x 6 mm |

Porta cartões: 61 x 104 x 18 mm | Caixa: 153 x 142 x 33 mm
 LSR - 50 x 25 mm

103

103

101

Smith — 93308

Lone — 93318

Porta cartões em metal e c. sintético.
Fornecido em caixa.

Porta cartões em metal e c.sintético.
Fornecido em caixa.

 97 x 63 x 14 mm | Caixa: 105 x 70 x 15 mm

 93 x 67 x 19 mm | Caixa: 98 x 72 x 22 mm

 LSR - 10 x 50 mm

 LSR - 70 x 7 mm
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147
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Froome — 93396

Diamond — 93395

Chaveiro em metal. Incluso caixa presente.

Chaveiro em metal. Incluso caixa presente.

 32 x 53 x 4,5 mm

 28 x 47 x 4,5 mm

 LSR - 25 x 12 mm

 LSR - 22 x 14 mm

101
103

Kendal — 93156

Kloden — 93172

Chaveiro em c. sintético e metal. Incluso caixa.

Chaveiro em c. sintético e metal. Incluso
caixa presente.

 34 x 70 x 4 mm
 LSR - 15 x 35 mm
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 39 x 74 x 5 mm
 LSR - 12 x 27 mm

CL

103

103

Bachmann — 93171

Bourchier — 93363

Chaveiro em c. sintético e metal. Incluso
caixa presente.

Chaveiro em c. sintético e metal com mosquetão.
Incluso caixa presente.

 38 x 76 x 9 mm

 21 x 77 x 8 mm

 LSR - 10 x 20 mm

 LSR - 15 x 20 mm

249

CL

107

Abridor
de garrafas

107

Ringbolt — 93368

HellI — 93394

Chaveiro. Metal. Com abridor de garrafas
e mosquetão. Incluso caixa.

Chaveiro. Metal. Com abridor de garrafas.

 29 x 52 x 4 mm

 LSR - 20 x 9 mm

 LSR - 12 x 20 mm

 22 x 42 x 9 mm

107

250

103

Ulrich — 93084

Jamp — 93155

Chaveiro. Metal. Incluso caixa.

Chaveiro em metal. Incluso caixa.

 49 x 36 x 3 mm

 30 x 35 x 5 mm

 LSR - 25 x 15 mm

 LSR - 15 x 20 mm

Abridor
de garrafas

113

113

128

114

CL

128

114

Bale — 93143
Chaveiro em c. sintético e metal.
Incluso caixa presente.
 22 x 65 x 8 mm
 LSR - 15 x 30 mm

114

114

105

128

119

119

103

119

114

105

108

Indurain — 93170

Leskov — 93370

Chaveiro redondo em metal e silicone. Incluso
caixa presente.

Chaveiro em c. sintético e metal com mosquetão
giratório. Incluso caixa presente.

 36 x 66 x 5 mm

 17 x 80 x 7 mm

 LSR - Ø17 mm

 LSR - 13 x 20 mm
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127

CL

Paw — 93364
Chaveiro em formato de osso em alumínio.
 38 x 25 x 1 mm
 LSR - 25 x 10 mm

127
127

Mobby — 93165

Homier — 93167

Chaveiro em formato de carro em alumínio.

Chaveiro em formato de casa em alumínio.

 45 x 36 x 2 mm

 38 x 35 x 2 mm

 LSR - 15 x 15 mm

 LSR - 25 x 20 mm

127

127

252

Beat — 93159

Stitch — 93356

Chaveiro em formato de coração em alumínio.

Chaveiro em alumínio.

 36 x 34 x 2 mm

 29 x 54 x 1 mm

 LSR - 20 x 15 mm

 LSR - 20 x 30 mm

CL

—

—

Becket
93372

—

Basso
93391

Becket
93372

—

Vivre
93392

128

105

128

119

114

103

Becket — 93372

Basso — 93391

Vivre — 93392

Chaveiro em metal e ABS.

Chaveiro em formato de coração
em metal e ABS.

Chaveiro em formato de casa
em metal e ABS.

 42 x 34 x 4 mm

 42 x 37 x 4 mm

 LSR - 20 x 15 mm

 LSR - 25 x 20 mm

 29 x 40 x 4 mm
 LSR - 25 x 25 mm

253

109

127

114
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147
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Torchen — 93267

Leif — 93154

Lanterna em metal com 3 LEDs, abridor
de garrafas e chaveiro. Incluso 3 pilhas LR44.

Chaveiro em metal com lanterna LED e
abridor de garrafas. Incluso 3 pilhas LR41.

 Ø18 x 72 mm

 Ø14 x 62 mm

 LSR - 30 x 7 mm

 LSR - 5 x 28 mm

103
128

128

254

104

103

105

105

114

103

103
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Gobo — 94006

PantanI — 93140

Cleat — 93360

Chaveiro com lanterna
LED e ferramenta.
Incluso 4 pilhas LR41.

Chaveiro com LED
e abridor de garrafas.
Incluso 2 pilhas LR41.

Chaveiro em ABS com luz
LED. Incluso 3 pilhas AG10.

 62 x 30 x 12 mm

 34 x 68 x 11 mm

 PDP - 50 x 15 mm

 PDP - 15 x 25 mm

 PDP - 10 x 30 mm

 31 x 77 x 14 mm

127

147

127

CL

103

Lenny — 93153

Screebe — 94729

Chaveiro em alumínio com lanterna LED.
Incluso 4 pilhas LR41.

Lanterna em alumínio com 6 LEDs, abridor
de garrafas e mosquetão. Incluso 2 pilhas CR2032.

 18 x 78 x 18 mm

 Ø25 x 102 mm

 LSR - 30 x 6 mm

 LSR - 40 x 8 mm

Brahe
93358

•
Tecnologia
 .122

114

114

105

107

147

103

Lergan — 93141
Chaveiro em alumínio com lanterna de 3 luzes
LEDs. Incluso 4 pilhas LR44.
 Ø17 x 62 mm
 LSR - 7 x 30 mm
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Kilmoon — 94196

Close — 98824

Chaveiro em alumínio com abridor
de garrafas.

Mosquetão em alumínio com abridor
de garrafas. Não adequado para
escalada esportiva.

 30 x 89 x 2,5 mm

 44 x 79 x 3 mm

 LSR - 20 x 20 mm

 LSR - 40 x 5 mm

114
128

108

127

256
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127

105

108

109

114

107

147
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114

108

105

127
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Baitt — 93151

Clane — 94195

Chaveiro em alumínio com abridor
de garrafas.

Chaveiro em alumínio com abridor
de garrafas.

 11 x 60 x 15 mm

 15 x 68 x 13 mm

 LSR - 40 x 8 mm

 LSR - 25 x 8 mm

105

114

147

109

105

109

147

114

CL

Descapsulador

Mira — 94754

Mayor — 94755

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

Lanterna em alumínio com 1 LED, porta
comprimidos e fita em silicone. Incluso
3 pilhas LR44.

 Ø17 x 73 mm | Pega de silicone: 60 mm

 Ø17 x 73 mm | Pega de silicone: 60 mm

 PDP - 28 x 7 mm

Lanterna LED

 PDP - 28 x 7 mm

Compartimento
para comprimidos

Verbier
94192

•
Personal
& Travel
 .240
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104
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105
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Nate — 53197

Trudy — 93398

Chaveiro multifunções em metal.

Chaveiro em metal com apito.

 13 x 55 x 7 mm

 Ø7 x 45 mm

 LSR - 7 x 45 mm

 LSR - 6 x 20 mm

257

Várias opções de fitas
124
128

CL

Yeats
53569

•
Escritório
 .71

20 mm

Fivela
removível
110

20 mm

124

104

105

128

128

108

119

109

108

119

106

103

124

104

105
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Anquetil — 94401

Lariat — 94405

Whitman — 93359

Cordão de pescoço em poliéster,
com mosquetão em metal, fivela
removível e fita para celular.

Cordão de pescoço em poliéster
com mosquetão em metal.

Porta crachás identificador vertical em PVC.
Bolsa com furos para usar com mosquetão.

 20 x 530 mm

 20 x 480 mm

 110 x 170 mm

 TRS - 16 x 280 mm

 SCR - 50 x 15 mm

 TRS - 16 x 280 mm

258
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105

108

Fecho
de Segurança

119

Fecho
de Segurança

CL

Ø5 mm

Cordão
ajustável
Suporte para
celular

20 mm

108

109

104

105

104

119

114

105

106

103

106

103

105

106

Valmont — 94409

Weave — 94408

Nicolaus — 94446

Cordão de pescoço em poliéster
com mosquetão em metal e fecho
de segurança.

Cordão de pescoço em poliéster,
ajustável, com mosquetão em metal
e fecho de segurança.

Porta cartões em silicone
com cordão e suporte para celular.

 20 x 480 mm

 Ø5 x 450 mm

 TRS - 280 x 16 mm

 PDP - Ø20 mm

Lanyard: 420 mm
 SCR - 35 x 35 mm

103

 Porta-cartões: 57 x 86 x 4 mm |

259

119

104

128

103

CL
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Miller — 93124
Bolsa pequena multiusos em 600D
com fecho de correr e chaveiro no interior.
 120 x 80 mm
 TRS - 90 x 40 mm

114

114

112

105

108

119

Seccur — 94970
Pulseira inviolável em cetim com fecho
de segurança.
 320 x 15 mm
 SCR - 200 x 10 mm

260

106
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HO
Home

HO

Mestre do churrasco
Kits com utensílios essenciais
para preparar um excelente
churrasco para a família e amigos.
HO

103

Teriyaki — 94104
Kit churrasco em estojo de PU e 210D. Composto por tábua
em bambu e 7 utensílios em aço inox e madeira de Seringueira:
faca japonesa, faca chefe, garfo, pinça, faca pequena, afiador
e pincel. Próprio para contato com alimento.
 Estojo: 250 x 370 x 45 mm | Tábua: 300 x 200 x 11,6 mm
 TRS - 200 x 120 mm
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Moussaka — 94107
Kit churrasco em estojo de 210D. Composto
por tábua em bambu e 3 utensílios em aço inox
e madeira de Seringueira: faca japonesa, garfo
e afiador. Próprio para contato com alimento.
 Estojo: 220 x 345 x 30 mm |

Tábua: 300 x 200 x 11,6 mm

# TRS - 200 x 120 mm

103

Garlic King — 94142
Kit churrasco em estojo de 210D. Composto por tábua
em bambu e 5 utensílios em aço inox e madeira
de Seringueira: faca chefe, faca média, pinça, garfo
e afiador. Próprio para contato com alimento.
 Estojo: 350 x 230 x 40 mm | Tábua: 300 x 230 x 12 mm

264

# TRS - 250 x 150 mm

HO
103

Valastro — 94109
Kit churrasco em estojo de alumínio. Composto
por 5 utensílios em aço inox e alumínio: faca chefe,
faca japonesa, faca boning, garfo e afiador. Próprio
para contato com alimento.
 Estojo: 385 x 120 x 69 mm | Placa: 75 x 35 mm
# LSR - 60 x 20 mm

127
127

Annatto — 94141

Mace — 93845

Kit churrasco em estojo de alumínio. Composto
por 4 utensílios em aço inox: faca chefe, pinça, garfo
e espátula. Próprio para contato com alimento.

Kit churrasco em estojo de alumínio. Composto por luva
de cozinha em poliéster e 6 utensílios em aço inox:
faca chefe, 1 faca japonesa, 1 pinça, 1 garfo, 1 espátula
e 1 afiador. Próprio para contato com alimento.

 Estojo: 385 x 110 x 80 mm | Placa: 60 x 30 mm
# LSR - 40 x 20 mm

 Estojo: 450 x 170 x 80 mm | Placa: 80 x 50 mm
# LSR - 50 x 30 mm
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Ravioli — 94102

Botaly — 94144

Kit churrasco em estojo de 210D com peças
em aço inox e PP. Composto por tábua
em PP e 3 utensílios: faca chefe, garfo
e afiador. Próprio para contato com alimento.

Kit churrasco em estojo de nylon 210D. Composto
por tábua em PP e 5 utensílios em aço inox e PP:
faca chefe, faca boning, faca pequena, garfo
e afiador. Próprio para contato com alimento.

 Estojo: 220 x 345 x 30 mm |

 Estojo: 350 x 230 x 40 mm |

Tábua: 195 x 285 x 5 mm
# TRS - 200 x 120 mm

Tábua: 283 x 192 x 5 mm

# TRS - 250 x 150 mm

Inclua no seu kit de
churrasco esta esteira.
Eleve seus grelhados
103

Atala — 94101
Esteira para grelha em PTFE. Indicada para colocar
em cima das grelhas de churrasco para que a
comida não grude.
 400 x 300 mm
!

266

HO

Kit 2 em 1, convertível em avental
e com os utensílios necessários para
os melhores grelhados.

103

Champ — 94112
Kit churrasco composto por 4 utensílios: faca, garfo e pinça
em aço inox e madeira de Seringueira e uma luva de cozinha.
O estojo dobrável em 600D pode ser convertível em avental
para sua proteção. Próprio para contato com alimento.
 Dobrado e fechado: 130 x 480 mm.
 TRS - 140 x 95 mm
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104
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Cubat — 94138
Kit churrasco em estojo de 210D. Composto
por 2 utensílios em aço inox e madeira
Seringueira: faca chefe e garfo. Próprio para
contato com alimento.
 Estojo: 350 x 130 x 20 mm
 TRS - 280 x 60 mm

103
103

104

105

Durand — 94136
Kit churrasco em estojo de 210D. Composto
por 2 utensílios em aço inox: faca chefe e garfo.
Próprio para contato com alimento.
 Estojo: 350 x 130 x 20 mm
 TRS - 280 x 60 mm

105

105

103

104

Jullemier — 94137
Kit churrasco em estojo de 210D. Composto
por 2 utensílios em aço inox e PP: faca chefe
e garfo. Próprio para contato com alimento.
 Estojo: 350 x 130 x 20 mm
 TRS - 280 x 60 mm
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HO
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Garlic — 94145
Kit churrasco em estojo de 210D. Composto
por 3 utensílios em aço inox e madeira
de Seringueira: faca chefe, pinça e garfo.
Próprio para contato com alimento.
 Estojo: 350 x 130 x 20 mm
 TRS - 280 x 60 mm

269

160

160

HO

103

Alioli Board — 94143
Kit churrasco em caixa kraft. Composto
por tábua em bambu e 2 utensílios em aço
inox e bambu: faca chefe e garfo. Próprio
para contato com alimento.
 Caixa: 360 x 210 x 40 mm |

Tábua: 300 x 200 x 12 mm

# LSR - 30 x 10 mm

Chives —
99822

•
Home
 .290

160

160
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Alioli King — 94140

Alioli — 94139

Kit churrasco em caixa kraft. Composto
por 4 peças em aço inox e bambu: faca chefe,
faca japonesa, garfo e pinça. Próprio para contato
com alimento.

Kit churrasco em caixa kraft. Composto
por 2 utensílios em aço inox e bambu: faca chefe
e garfo. Próprio para contato com alimento.

 Caixa: 365 x 200 x 55 mm

270

160

# LSR - 30 x 10 mm

 Caixa: 340 x 115 x 25 mm
# LSR - 30 x 10 mm

160

HO

Koerper — 94111
Kit churrasco em caixa de bambu. Composto
por 4 utensílios em aço inox e bambu: faca
japonesa, faca chefe, faca boning e garfo. Próprio
para contato com alimento.
 Caixa: 350 x 179 x 29 mm
 LSR - 70 x 70 mm

160

160

Bottura — 93844
Kit churrasco em estojo de bambu. Composto
por 6 peças em aço inox e bambu: faca chefe,
faca média, faca japonesa, pinça, garfo e afiador.
Próprio para contato com alimento.
 Estojo: 455 x 160 x 65 mm
 LSR - 190 x 120 mm

271
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Paprika — 93898
Base de mesa em bambu com 2 potes retráteis
em silicone. Fornecido em caixa de papel kraft. Food grade.
 Taças: 87 x 87 x 50 mm | Base: 347 x 168 x 19 mm |

Caixa: 355 x 175 x 30 mm
 LSR - 110 x 150 mm

100

Pickled — 93885
Base de mesa em bambu com 3 potes em silicone.
Fornecida em caixa kraft. Food grade.
 Taças: 87 x 87 x 50 mm | Base: 300 x 105 x 9 mm |

Caixa: 310 x 110 x 28 mm
 LSR - 230 x 15 mm

160

Mustard — 93861
Travessa em bambu, indicada para servir alimentos.
Fornecida em caixa de cartão. Food grade.
 255 x 130 x 18 mm | Caixa: 260 x 134 x 26 mm
 LSR - 100 x 30 mm
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Palermo — 93976

Malvia — 93975

Tábua de queijos em bambu e aço inox
com 3 talheres. Fornecida em caixa de cartão.
Food grade.

Tábua de queijos em bambu com faca incluída.
Fornecida em caixa de papel kraft.

 330 x 195 x 16 mm | Caixa: 335 x 205 x 30 mm

 LSR - 150

 LSR - 100 x 20 mm

 300 x 260 x 15 mm | Caixa: 307 x 267 x 21 mm

x 50 mm

160

Woods — 93830
Tábua de queijos em bambu com 2 utensílios
em bambu e aço inox. Fornecida em caixa
de cartão. Food grade.
 310 x 180 x 15 mm | Caixa: 316 x 186 x 25 mm
 LSR - 70 x 70 mm

273

HO

160

160

Sesame — 93831

Fabris — 93829

Tábua em bambu ideal para servir aperitivos
, com fita para pendurar. Fornecida em luva
de cartão. Food grade.

Prato em bambu com suporte para copo. Prato
ideal para servir aperitivos. Fornecido em luva
de cartão. Food grade.

 420 x 134 x 9,6 mm | Manga: 200 x 135 x 10 mm

 200 x 147 x 13 mm | Manga: 160 x 148 x 14 mm

 LSR - 70 x 70 mm

 LSR - 70 x 70 mm

160
160
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Banon — 93880

Capers — 93966

Tábua de queijos em bambu. Food grade.

Tábua de queijos em bambu. Food grade.

 300 x 200 x 9 mm

 200 x 143 x 9 mm

 LSR - 190 x 150 mm

 LSR - 140 x 120 mm

127

160

Smartpepper — 93989

Lestini — 94110

Saleiro ou pimenteiro em aço inox.

Suporte para facas em madeira de pinho. Incluso
conjunto de 5 facas de cozinha: faca utilitária
média, faca utilitária pequena, faca para vegetais,
faca para pão e faca para carne. Peças em aço
inox e PP, cabo com acabamento emborrachado.
Próprio para contato com alimento.

 Ø27 x 153 mm
 LSR - 30 x 8 mm

HO

 150 x 310 x 85 mm
 LSR - 70 x 70 mm

160

160

Salvy — 93969

Pepper — 93968

Conjunto de 2 talheres para salada em bambu.

Saladeira em bambu em formato quadrado.
Adicione o conjunto SALVY de 2 talheres para salada
em bambu para compor este brinde ecológico.

 300 x 60 mm
 LSR - 110 x 10 mm

 214 x 214 x 70 mm
 LSR - 60 x 60 mm
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160

160
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Hibiscus — 93978

Verbena — 93977

Caixa de chás em bambu, com 4 compartimentos
e fecho com íman. Fornecida em caixa papel kraft.

Caixa de chás em bambu, com 2 compartimentos e fecho
com íman. Fornecida em caixa de papel kraft.

 160 x 160 x 78 mm |

 160 x 87 x 78 mm | Caixa kraft: 166 x 91 x 87 mm

Caixa kraft: 166 x 166 x 85 mm
 LSR - 140 x 140 mm

 LSR - 140

x 70 mm

160

276

160

Gauthier — 93967

Garcia — 93827

Conjunto de 4 porta copos em bambu
com caixa aberta.

Porta copos em cortiça em formato
quadrado com cantos redondos.

 115 x 115 x 35 mm |

 100 x 100 x 5 mm

Base copo: 100 x 100 x 6 mm |
Caixa: 119 x 121 x 56 mm
 LSR - 80 x 80 mm

 LSR - 70 x 70 mm

—

160

Borba
92819

HO

—

Jerome
92883

Jerome — 92883
Sacola para garrafa 100% algodão
(180 g/m²) com cordão para fechar,
também em algodão.
 150 x 340 mm
 TRS - 200

x 140 mm

160

Borba — 92819
Sacola em cortiça para 1 garrafa. Sacola
amiga do ambiente com 2 alças e janela
na parte frontal, ideal para oferta.
 100 x 330 x 100 mm
 TRS - 60 x 80 mm

277
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Macabeu — 94193

Vermentino — 93892

Luva refrigeradora em nylon 190T com fecho
em velcro.

Rolha de vácuo para garrafa em ABS.
Food grade.

 326 x 230 mm

 Ø48 x 73 mm

 TRS - 220 x 25 mm

 PDP - 10 x 40 mm

115

115

110

104

103
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Colombia — 94194

Baird — 92844

Sacola refrigeradora para 1 garrafa
em PVC com alças de 35 cm.

Sacola para 1 garrafa em non-woven
(80 g/m²) com alças.

 100 x 250 x 100 mm

 100 x 330 x 100 mm

 SCR - 60 x 20 mm

 TRS - 60 x 280 mm

160

160

HO

Cabernet — 94190

Syrah — 94189

Conjunto para vinho em bambu e zinco. Incluso
saca-rolhas com canivete de sommelier,
termômetro, rolha e gargantilha.

Conjunto para vinho em bambu e zinco. Incluso
saca-rolhas com canivete de sommelier,
gargantilha, salva-gotas com tampa e rolha.

 147 x 167 x 54 mm

 363 x 112 x 119 mm

 LSR - 120 x 140 mm

 LSR - 280 x 90 mm

127

160

Barrel — 94191

Moreto — 94119

Conjunto para vinho em zinco. Incluso saca-rolhas
com canivete de sommelier e rolha. Fornecido
em caixa presente.

Conjunto para vinho com 4 peças em madeira
e metal: saca-rolhas com canivete de sommelier,
gargantilha, salva-gotas com tampa e rolha.
Fornecido em caixa presente em cortiça.

 103 x 133 x 28 mm
 SCR - 100 x 75 mm

 Ø144 x 42 mm
 LSR - 70 x 70 mm

279

150

HO

Holz — 94134
Abridor de garrafas em metal
com cabo em madeira.

114

 150 x 17 x 40 mm
 LSR - 60 x 15 mm

106

Baitt
93151

103

•
Chaveiros
& Lanternas
 .256

Funfaye — 94116
Porta copos em ABS com abridor de garrafas
e esponja antiderrapante na base.
 82 x 82 x 4 mm
 PDP - 30 x 25 mm

Close
98824

114

•
Drink &
Esporte
 .350

103
105

114
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103

127

105

105

114

106

103

Barley — 94118

Malte — 94115

Abridor de garrafas em alumínio.

Abridor de garrafas com imã.

 39 x 83 x 4 mm

 50 x 105 x 5 mm

 LSR - 30 x 10 mm

 PDP - 35 x 15 mm

HO

—

Malbec
94117

105

114

106

127

103

105

Malbec — 94117
Saca-rolhas em metal e PP com abridor de garrafas
e canivete de sommelier. Espiral em aço inox.
 121 x 20 x 12 mm
 PDP - 30 x 5 mm

160

127

Tanat — 94103

Carin — 94114

Saca-rolhas em metal com abridor de garrafas
e canivete de sommelier.

Saca-rolhas em madeira com abridor de garrafas
e canivete de sommelier.

 110 x 25 x 10 mm

 109 x 25 x 8 mm

 LSR - 70 x 7 mm

 LSR - 40 x 6 mm

281

Combine os canudos reutilizáveis
com as bolsas 92918 + 92917
105

HO
107

105

119

104

106

107

103

Zamba — 94057

Kahana Wide — 94095

Kahana — 94096

Conjunto de canudo em aço inox
e escova de limpeza. Fornecido
em estojo com mosquetão. Food grade.

Canudo em aço inox. Food grade.
Embalagem vendida opcionalmente:
92918 (bolsa em now-woven)
ou 92917 (bolsa em linho).

Canudo em aço inox. Food
grade. Embalagem vendida
opcionalmente: 92918 (bolsa
em now-woven) ou 92917
(bolsa em linho).

 Canudo: Ø9 x 218 mm |

Estojo: Ø10 x 105 mm
 SCR - 55 x 40 mm

 Canudo: Ø8 x 215 mm |

Escova de limpeza: 240 mm
 LSR - 60 x 4,5 mm

 Canudo: Ø6 x 215 mm |

Escova de limpeza: 240 mm
 LSR - 60 x 3,5 mm

107
107

282

107

Aerial Wide — 94094

Quiver — 94093

Aerial — 94092

Canudo em aço inox. Food
grade. Embalagem vendida
opcionalmente: 92918 (bolsa
em now-woven) ou 92917
(bolsa em linho).

Canudo em aço inox. Food
grade. Embalagem vendida
opcionalmente: 92918 (bolsa
em now-woven) ou 92917
(bolsa em linho).

Canudo em aço inox. Food
grade. Embalagem vendida
opcionalmente: 92918 (bolsa
em now-woven) ou 92917
(bolsa em linho).

 Ø6 x 215 mm

 Ø6 x 215 mm

 Ø6 x 215 mm

 LSR - 60 x 4,5 mm

 LSR - 60 x 3,5 mm

 LSR - 60 x 3,5 mm

160

Mais
responsabilidade

HO

—

Lamone
94098

Lamone — 94098
Conjunto de 10 canudos de uso
único em papel kraft. Fornecidos
em caixa de papel kraft.
 Canudo: Ø6 x 196 mm |

Caixa: 33 x 200 x 14 mm
 SCR - 20 x 90 mm

150

103

150

150

119

104

105

Kitan — 92918

Charon — 92917

Lynne — 94056

Bolsa pequena em non-woven.

Bolsa pequena em linho.

 60 x 265 mm

 60 x 265 mm

 TRS - 160 x 30 mm

 TRS - 160 x 30 mm

Conjunto de canudo em fibra de bambu
e escova de limpeza. Fornecido em estojo
com mosquestão. Food grade.

103

 Canudo: Ø8 x 225 mm | Estojo: Ø13 x 124 mm
 SCR - 55 x 40 mm

283

HO

—

Suya
94077

Valley
94068

150

•
Drink &
Esporte
 .334

160

150
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109

104

105

103

Suya — 94077

Tahini — 94055

Conjunto de talheres descartáveis em madeira
composto por: garfo, faca e colher. Incluso guardanapo
em kraft. Fornecido em bolsa de papel kraft.

Conjunto de 3 talheres em fibra de bambu (50%)
e PP (50%) com garfo, faca e colher. Incluso estojo.
Food grade.

 62 x 216 mm

 205 x 65 x 25 mm

 STI - 45 x 60 mm

 PDP - 60 x 25 mm

—

Canola
94053

—

Alsi
94051

HO

—

Tahini
94055

Lynne
94056

•
Home
 .283

105

104

105

109

104

123

103

104

128

150

119

123

Alsi — 94051

Canola — 94053

Marmita hermética em fibra de bambu (50%) e PP
(50%) com um compartimento com capacidade
até 1000 ml. Contém suporte para celular. Apto
para microondas (retirar a tampa). Food grade.

Marmita hermética em fibra de bambu (50%)
e PP (50%) com banda elástica com suporte
para 2 talheres, inclusos: garfo e faca. Apto para
microondas (retirar a tampa). Food grade.

 195 x 114 x 60 mm

 165 x 111 x 50 mm

 SCR - 80 x 50 mm

 SCR - 80 x 50 mm

285

—

Cilantro
93854
HO

—

Bocuse
93853

103

114

114

106

119

Combine esta
marmita com nossa
caixa de oferta

Bocuse — 93853

286

93852

Cilantro — 93854

Marmita em PP e PS com 2 compartimentos (680 ml cada)
e 1 divisória removível. Incluso 3 talheres: garfo, faca e colher. Fecha
com banda elástica e está apta para microondas (retirar a tampa).
Food grade. Caixa branca 93852 vendida opcionalmente.

Marmita em PP com 3 compartimentos
e capacidade até 1.200 ml. Apta para microondas
(retirar a tampa). Incluso garfo, faca e molheira.
Food grade.

 180 x 100 x 100 mm

 175 x 175 x 87 mm

 SCR - 150 x 70 mm

 PDP - 50 x 25 mm

Marmitas ajustáveis
Aumente ou diminua o tamanho da sua marmita
e organize as porções de alimentos de acordo
com a sua necessidade

114

119

HO

119

123

132

114

105

114

119

Saffron — 93847

Thyme — 93849

Marmita hermética retrátil em silicone e PP com um
compartimento com capacidade até 640 ml. No topo
da tampa tem um encaixe com um talher (incluso)
com função 2 em 1, garfo e colher. Apta para
microondas (retirar a tampa). Food grade.

Marmita retrátil em silicone e PP com dois
compartimentos com capacidade até 390 ml e
um até 700 ml. Incluso talher 2 em 1 (garfo e colher).
Apta para microondas (retirar a tampa). Food grade.

 170 x 110 x 66 mm | Dobrada: 170 x 110 x 40 mm

 PDP - 50 x 20 mm

 PDP - 50 x 20 mm

 241 x 176 x 68 mm | Dobrada: 241 x 176 x 40 mm

123

105

105

123

114

119

123

114

Wissler — 93846

Dill — 93848

Marmita retrátil em silicone e PP
com 1 compartimento e capacidade até 580 ml.
Apta para microondas (retirar a tampa). Food grade.

Marmita hermética retrátil em silicone e PP com dois
compartimentos com capacidades até 480 ml e 760 ml.
No topo da tampa tem um encaixe com um talher (incluso)
com função 2 em 1, garfo e colher.Apta para microondas
(retirar a tampa). Food grade.

 138 x 138 x 64 mm | Dobrada: 138 x 138 x 34 mm
 PDP - 50 x 20 mm

119

 212 x 153 x 73 mm | Dobrada: 212 x 153 x 38 mm
 PDP - 50 x 20 mm
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150

150

114

106

105

Lippia — 94780

Tarragon — 93899

Tábua de corte em fibra de bambu (50%)
e PP (50%). Contém um quadrado liso no fundo
da tábua, adequado para a personalização.

Marmita em PP com capacidade até 800 ml.
Apta para microondas. Food grade.

 237 x 140 x 4 mm

 SCR - 100 x 110 mm

 HTS - 35

x 35 mm

 180 x 125 x 58 mm

124

109

109

288

104

105

106

108

124

128

Tokev — 93870

Sorrel — 93882

Cortador de pizza com abridor de garrafas.
Food grade.

Conjunto de 2 talheres para salada em PP.
Food grade.

 132 x 63 x 8 mm

 286 x 72 mm

 PDP - 40 x 30 mm

 PDP - 100 x 10 mm

106

119

HO

Apropriado para comida
Procure este símbolo nos nossos produtos
apropriados para contato com alimentos
109

124

114

102

105

128

108

106

103

109

Turmeric — 53878

94659

Copo para salada em PP com garfo e molheira.
Capacidade até 850 ml. Apto para microondas
(retirar a tampa). Food grade. Caixa branca
94659 vendida opcionalmente.
 Ø110 x 190 mm
 PDP - 30 x 20 mm
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105
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105

109

106

Ginger — 99830

Chives — 99822

Chilli — 99800

Celery — 99832

Avental em algodão
e poliéster (150 g/m²)
com 2 bolsos frontais.
Ajustável com fivela.

Avental em algodão
e poliéster (150 g/m²)
com fitas de ajuste e com
2 bolsos frontais.

Avental em material macio 100%
algodão em cor cru com detalhes
coloridos. Avental com 1 bolso frontal
e fitas de ajuste.

Avental em non-woven
(80 g/m²) com 1 bolso frontal
e fitas de ajuste.

 650 x 850 mm |

 650 x 900 mm |

 600 x 900 mm | Bolso: 250 x 200 mm

Bolso: 230 x 175 mm
 TXP - 200 x 200 mm

Bolso: 170 x 180 mm
 TXP - 200 x 200 mm

Bolso int.: 80 x 140 mm |
Bolso ext.: 250 x 160 mm
 TXP - 200 x 200 mm

 TXP - 200 x 300 mm

 490 x 685 mm |

103

HO

—

Chilli
99800

—

Montigny
97389

103

103

106

103

103

106

Montigny — 97389

Rosemary — 99831

Naeker — 99824

Temporizador de cozinha em ABS
e com acabamento emborrachado.

Avental de bar em algodão e poliéster (150 g/m²)
com 2 bolsos e fitas de ajuste.

Avental de bar em algodão e poliéster
(145 g/m²), com 2 bolsos.

 Ø59 x 45 mm

 900 x 480 mm | Bolso: 200 x 195 mm

 960 x 800 mm | Bolso: 145 x 200 mm

 SCR - Ø40 mm

 TRS - 200 x 100 mm

 TRS - 200 x 130 mm
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104
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Dyleaf — 99075
Manta em tecido polar (240 g/m²) com acabamento
aveludado e tratamento anti-pilling. Incluso uma fita
acetinada e cartão para personalização.

Heiden — 99078

 1500 x 1200 mm | Cartão: 160 x 130 mm

Manta reversível em tecido polar 190 g/m² acetinado
com forro sherpa (225 g/m²), para um maior conforto.
Inclui na parte do forro um ziper para permitir facilmente
a impressão. É fornecida com uma fita em cetim
com velcro e um cartão personalizável.

 SCR - 80 x 65 mm

Fleece
99077

 Manta: 1200 x 1500 mm | Fita de cetim : 750 x 40 mm |

•
Personal
& Travel
 .237

Cartão: 160 x 130 mm
 SCR - 100 x 100 mm

124

104

104
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124

104

105

119

131

103

131

Warmy — 99071

Sulena — 99051

Manta em tecido polar (250 g/m²), com fita
acetinada e cartão para personalização.

Manta em tecido polar (180 g/m²), disponível
em várias cores.

 1600 x 1300 mm | Cartão: 160 x 140 mm

 1450 x 950 mm

 TRS - 1500 x 1200 mm

 TRS - 200 x 280 mm

SB

Sacolas &
Bolsas Térmicas

SB

Sacolas 100% algodão
De origem orgânica, esta fibra 100% natural
permite a criação de peças autênticas,
de qualidade e de grande durabilidade

SB

150

150

Mumbai — 92927

Hackney — 92926

Sacola 100% algodão (180 g/m²) com malha
100% algodão na parte frontal. Alças em webbing
com 65 cm. Sacola ideal para compras.

Sacola 100% algodão (280 g/m²) com fecho e bolso
interior. Alças em algodão webbing com 65 cm.

 390 x 430 x 80 mm

Bolso interior: 180 x 140 mm
 TRS - 280 x 200 mm

 TRS - 200

x 50 mm

 Sacola: 480 x 400 x 150 mm |

295

—

Shanti
92827
SB

—

Braga
92823

160

160

160
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Shanti — 92827

Braga — 92823

Tizzy — 92828

Sacola de compras em juta (360 g/m²)
com laminado no interior e com alças
curtas acolchoadas.

Sacola em juta (240 g/m²) com alças
de 65 cm e um bolso frontal 100% algodão
(140 gm²).

Sacola de compras em juta
(360 g/m²) com laminado no interior
e com alças webbing com 60 cm.

 430 x 340 x 175 mm

 370 x 410 x 100 mm | Bolso: 370 x 270 mm

 385 x 445 x 165 mm

 TRS - 230 x 160 mm

 TXP - 200 x 150 mm

 TRS - 270 x 200 mm

160

—

Feria
92869

SB

Feria — 92869
Sacola 100% algodão (180 g/m²) com alças
de 60 cm em cortiça e com bolso interior.
 450 x 400 x 105 mm
 TXP - 280 x 200 mm

160

160

Mercat — 92882

Sablon — 92919

Sacola 100% algodão (160 g/m²) com detalhe
em imitação de juta e alças de 65 cm.

Sacola tipo mochila 100% algodão (160 g/m²)
com detalhe em imitação de juta e alça em algodão.

 375 x 415 mm

 370 x 410 mm

 TXP - 280 x 200 mm

 TXP - 280 x 200 mm

297

150

SB

Beto — 92820
Sacola 100% algodão canvas
(280 g/m²) com bolso interior e alças
de 65 cm.
 450 x 380 x 105 mm
 TXP - 270 x 210 mm

150
104

104

105

109

103
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Bazar — 92879

Marvay — 92825

Sacola 100% algodão (140 g/m²) com alças
de 65 cm.

Sacola 100% algodão (180 g/m²) com alças
de 65 cm.

 370 x 410 x 100 mm

 460 x 400 x 105 mm

 TXP - 260 x 240 mm

 TXP - 270 x 220 mm

150

Sacolas 100% algodão

SB

150

109

104

Ville — 92824
Sacola 100% algodão canvas (280 g/m²)
com bolso frontal e bolso interior com zíper.
A sacola contém fecho magnético e alças
de 60 cm.
 530 x 380 x 170 mm
 TRS - 120 x 150 mm

105

109

109

134

105

103

104

Romford — 92913

Edmonton — 92822

Sacola tipo mochila 100% algodão (180 g/m²).

Sacola 100% algodão canvas (280 g/m²)
com bolso interior e alças de 65 cm.

 350 x 430 mm
 TXP - 240 x 200 mm

 460 x 400 x 150 mm
 TXP - 260 x 200 mm

299

SB

—

Wharf
92902

109

105
109
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Kolonaki — 92826

Wharf — 92902

Sacola 100% algodão (140 g/m²) com alças
de 60 cm.

Sacola 100% algodão (100 g/m²) com alças
de 75 cm.

 375 x 415 mm

 370 x 410 mm

 TXP - 270 x 260 mm

 TXP - 270 x 250 mm

—

Rynek
92920

—

Chancery
92928

104

104

SB

Algodão reciclado

105
105

105

104

160

160

103

103

Rynek — 92920

Chancery — 92928

Sacola em algodão reciclado (140 g/m²) com alças
de 65 cm.

Sacola tipo mochila em algodão reciclado
(140 g/m²), com bolso frontal com fecho discreto
e alças em algodão.

 375 x 415 mm
 TXP - 260 x 240 mm

 370 x 410 mm
 TRS - 280

x 200 mm

301

Algodão orgânico proveniente
de um cultivo sustentável,
sem químicos ou pesticidas
150

SB

160

ORGANIC
COTTON

Matola — 92932

Victoria — 92415

Sacola 100% algodão orgânico (120 g/m²) proveniente
de um cultivo sustentável, sem químicos ou pesticidas.
Alças de 60 cm e etiqueta Label Organic.

Sacola 100% algodão com alças de 30 cm.

 370 x 410 mm
 TRS - 280

 370 x 410 mm
 TXP - 270 x 210 mm

x 200 mm

150

150

302

Bondi — 92821

Regent — 92414

Sacola 100% algodão (140 g/m²) com alças
de 60 cm.

Sacola 100% algodão (103 g/m²) com alças
de 75 cm.

 375 x 415 mm

 370 x 410 mm

 TXP - 270 x 260 mm

 TXP - 270 x 210 mm

SB

Produzido a partir
de plástico reciclado

105

128

É cada vez mais importante adotar
uma atitude de reutilização dos materiais,
contribuindo para a preservação do meio
ambiente.
105

128

119

109

124

114

106

103

rPET

Maputo — 92929
Sacola em rPET 190T. Produzida a partir
de plástico reciclado contribuindo para a redução
dos resíduos no meio ambiente. Alças de 60 cm.
 380 x 420 mm
 TRS - 280

x 200 mm

303

160

Algodão orgânico
SB

Nampula — 92933
ORGANIC
COTTON

Sacola tipo mochila 100% algodão orgânico
(120 g/m²) proveniente de um cultivo sustentável,
sem químicos ou pesticidas.
 370 x 410 mm
 TRS - 280

—

x 200 mm

Nampula
92933

114
150

114

105

106

103
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Hanover — 92456

Ilford — 92914

Sacola tipo mochila 100% algodão (103 g/m²).

Sacola tipo mochila 100% algodão.

 370 x 410 mm

 370 x 410 mm

 TXP - 270 x 200 mm

 TXP - 280 x 200 mm

SB

—

Beira
92930

Sacolas dobráveis
114

150
114

105

128

119

106

103

rPET

Orleans — 92922
Sacola dobrável 100% algodão (100 g/m²).
Fornecida desdobrada.
 370 x 400 mm
 TXP - 220 x 160 mm

Plástico reciclado

Beira — 92930
Sacola dobrável em rPET 190T. Produzida
a partir de plástico reciclado contribuindo
para a redução dos resíduos no meio
ambiente. Alças de 40 cm.
 370 x 420 mm
 TRS - 50

x 30 mm

305
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106
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Colmar — 92912
Sacola tipo mochila em 210D com bolso frontal
com zíper e saída para fone de ouvido ou outros
fios ou cabos.
 350 x 400 mm
 TXP - 150 x 150 mm

119

Bissaya
92617

108

•
Kids &
Escolar
 .360

108

119
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114

105

103

128

Alicante — 92911

Rules — 92835

Sacola tipo mochila em 210D com bolso frontal
e saída para fone de ouvido.

Sacola tipo mochila em 210D, com elementos
refletores. Produto promocional.

 350 x 400 mm

 350 x 400 mm

 TXP - 100 x 150 mm

 TXP - 200 x 150 mm

114

128

119

SB

—

Pemba
92931

—

Boxp
92904

—

Carnaby
92910

114

132

102

119

109

124

114

Plástico reciclado
128

108

119

134
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105
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104
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103

128

108

106
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Boxp — 92904

Carnaby — 92910

Sacola tipo mochila
em non-woven (80 m/g²).

Sacola tipo mochila em 210D.

 370 x 410 mm

 TXP - 260 x 200 mm

 TXP - 240 x 240 mm

 350 x 410 mm

103

rPET

105

128

119

109

124

114
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106
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Pemba — 92931
Sacola tipo mochila em rPET 190T.
Produzida a partir de plástico reciclado
contribuindo para a redução dos resíduos
no meio ambiente. Alças de 40 cm.
 370 x 410 mm
 TRS - 280

x 200 mm

307

104

111

Baird
92844

SB

•
Home
 .278

Nick — 92908
Sacola em non-woven (80 g/m²)
com bolso frontal e alças de 60 cm.
 400 x 350 x 150 mm
 TXP - 210 x 150 mm

104
103

104
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103
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Beacon — 92905

Dale — 92916

Sacola em non-woven (80 g/m²)
termo-selado com alças de 55 cm.

Sacola non-woven (80 g/m²)
termo-selado com alças de 50 cm.

 480 x 380 x 85 mm

 320 x 380 x 90 mm

 TXP - 280 x 200 mm

 TXP - 200 x 280 mm

105

Ideal para viajar
Transporte as suas compras de última
hora de uma forma prática.
103
106

SB

103

106

106

103

Arleta — 92859

Arasta — 92924

Sacola de compras em non-woven laminado
(110 g/m²) com bolso frontal (175 g/m²).

Sacola em non-woven laminado brilhante
(140 g/m²) com zíper. A sacola tem encaixe para
trolley, fundo reforçado e alças em webbing
de 65 cm.

 381 x 330 x 200 mm
 TXP - 130 x 100 mm

 350 x 350 x 200 mm
 TXP - 250 x 200 mm

105
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119

105
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103
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Sawgrass — 92850

Memphis — 52856

Sacola em non-woven laminado (90 g/m²)
com alças de 50 cm e com laminação brilhante.

Sacola em non-woven laminado (120 g/m²)
com laminação brilhante. Alças em webbing
de 60 cm.

 340 x 350 x 80 mm
 TXP - 200 x 220 mm

 420 x 320 x 150 mm
 TXP - 270 x 200 mm

309
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Canary — 92839

Macy — 92854

Sacola em non-woven (80 g/m²)
termo-selado com alças de 75 cm.

Sacola em non-woven (80 g/m²)
termo-selado com alças de 55 cm.

 380 x 415 x 85 mm

 270 x 350 mm

 TXP - 270 x 250 mm

 TXP - 160 x 220 mm
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104

132

102

105

128

119

Stratford — 92499

Roterdam — 92845

Sacola em non-woven (80 g/m²) termo-selado.

Sacola em non-woven (80 g/m²) termo-selado.

 355 x 390 x 85 mm

 250 x 350 x 80 mm

 TXP - 240 x 220 mm

 TXP - 160 x 180 mm

119

105

105

104

SB

—

Tarabuco
92921
103

Tarabuco — 92921
Sacola em non-woven termo-selado
com padrão impresso.
 380 x 415 mm
 TXP - 260 x 240 mm

Padrão impresso
103

104

106

104

103

104

105

128

124

119

121

131

124

114

132

102

105

128
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108
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Notting — 92895

Woodbury — 92832

Sacola em non-woven (80 g/m²) termo-selado
com alças de 30 cm.

Sacola em non-woven (80 g/m²) termo-selado
com alças de 55 cm.

 380 x 415 x 85 mm

 330 x 390 x 80 mm

 TXP - 270 x 250 mm

 TXP - 250 x 250 mm

311

Sacolas dobráveis
124

105
105

SB
134
124

104

105

119

106

109

Pertina — 92998

Covent — 92847

Sacola dobrável em non-woven
(80 g/m²) com alças de 65 cm.
Fornecida desdobrada.

Sacola dobrável em non-woven (80 g/m²)
com alças de 50 cm. Fornecida dobrada.

 Dobrado: 200 x 120 mm |

Aberto: 360 x 410 x 80 mm
 TXP - 200 x 140 mm

 Dobrado: 110 x 132 x 20 mm |

Aberto: 400 x 450 x 200 mm
 TXP - 260 x 280 mm

104

104

103

106

105

109

119

106

134

128

128

106

105

134

Fola — 92925

Plaka — 92915

Bilbao — 92848

Sacola dobrável em poliéster 190T.
Fornecida desdobrada.

Sacola dobrável em 210D,
com alças de 70 cm e bolso
interior. Fornecida desdobrada.

Sacola à tiracolo dobrável
em 190T e alças de 75 cm.
Fornecida dobrada.

 Dobrado: 112 x 145 x 20 mm |

 Dobrado: 105 x 105 mm |

 Dobrado: 120 x 100 mm |

Aberto: 485 x 420 mm
 TXP - 280 x 280 mm

312

119

Aberto: 370 x 400 x 100 mm
 TXP - 250 x 250 mm

Aberto: 360 x 415 x 80 mm
 TXP - 150 x 200 mm

109

Sacolas Térmicas
109

SB

104

103

Philadel — 98420
Sacola térmica em 600D com 2 formas distintas
de utilização. Compartimento principal com zíper duplo
e interior forrado em PEVA e almofadado. Contém
bolso frontal com zíper e alças ajustáveis em webbing
com reforço. A sacola tem capacidade até 15 L.

—

 480 x 330 x 180 mm | 310 x 240 x 180 mm

Philadel
98420

 TRS - 200 x 45 mm

114

119

119

114

104
106

106
103

105

119

Rotterdam — 98410

Mayfair — 98423

Sacola térmica em non-woven (80 g/m²)
com fechamento em velcro e bolso frontal.
Capacidade até 10 litros. Food grade.

Sacola térmica dobrável em 210D com alças
em webbing de 60 cm, zíper e capacidade até 16 L.
Fornecida desdobrada.

 320 x 350 x 170 mm

 400 x 440 x 130 mm

 TRS - 120 x 150 mm

 TXP - 130 x 100 mm

313

104
119
104
119

SB

103
104

123

105

103

119

Jaipur — 98408

Lolla — 98417

Mochila térmica em 600D com capacidade
até 10 L. Inclui um bolso frontal com zíper
e dois bolsos laterais em tela. Food grade.

Sacola térmica em 600D com zíper
e compartimento exterior aberto forrado
que contém um bolso frontal. Ideal para levar
para a praia. Alças em webbing com 55 cm e
capacidade até 9 L. Food grade.

 280 x 340 x 140 mm
 TRS - 120 x 80 mm

 470 x 305 x 120 mm
 TRS - 150 x 120 mm

105

105

103
103
103

104

104
105

314

Melville — 98415

Luton — 98414

Bolsa térmica em 600D com ziper duplo, alça
ajustável em webbing e bolso frontal. A bolsa
tem capacidade até 12 L. Food grade

Bolsa térmica em 600D com alça ajustável
em webbing, bolso frontal e capacidade até 8 L.
Food grade.

 290 x 340 x 190 mm

 270 x 200 x 160 mm

 TRS - 200 x 100 mm

 TRS - 180 x 35 mm

Práticas & Versáteis
Seja para a praia ou para um piquenique,
as sacolas térmicas flexíveis
são uma grande ajuda para levar tudo
o que necessita, enquanto mantém
os alimentos frescos.

SB

—

—

Baskit
98426

Coast
98425

116

104

104

109

106

116

104

113

Baskit — 98426

Coast — 98425

Sacola térmica flexível em 600D com zíper
duplo e interior forrado. Estrutura removível
em alumínio, com pega ergonômica em EVA.
Capacidade até 14 L. Food grade.

Sacola térmica flexível em 600D com zíper duplo,
interior forrado com PEVA e abridor de garrafas.
Bolso superior com zíper, alças em webbing,
com reforço e capacidade até 15 L. Food grade.

 460 x 270 x 250 mm

 Ø300 x 260 mm

 TRS - 150 x 150 mm

 TRS - 90 x 80 mm

315
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105

128

119

114

106

103

106

104

Osaka — 98413

Medan — 98411

Bolsa térmica em 600D com alça
ajustável em webbing, bolso frontal
e capacidade até 9 litros. Food grade.

Bolsa térmica dobrável em non-woven
(80 g/m²) com fecho em velcro e com
capacidade até 3 L. Food grade. Bolsa
fornecida desdobrada.

Bolsa térmica em 600D
com capacidade até 4 litros.
Food grade.

 Dobrada: 170 x 95 x 40 mm |

 TRS - 95 x 95 mm

 TRS - 140 x 90 mm

Aberta: 170 x 265 x 110 mm
 TRS - 130 x 35 mm

 150 x 190 x 150 mm

104

119

Sebastian
98416

•
Kids &
Escolar
 .362

103

106

104

105

106

124

104

102

105

128

103

106

Turtle
58412

316

119

Singapore — 98418

 240 x 220 x 170 mm

119

105

Jeddah — 98406

Izmir — 98409

Bolsa térmica em 600D
com capacidade até 3 litros.
Food grade.

Bolsa térmica em non-woven
(80 g/m²) com capacidade
até 3 litros. Food grade.

 200 x 140 x 125 mm

 200 x 140 x 130 mm

 TRS - 140 x 90 mm

 TRS - 140 x 90 mm

•
Kids &
Escolar
 .362

DE

Drink & Esporte

Mumbai
92927

•
Sacolas
& Bolsas
Térmicas
 .295

DE

—

Makarova
94765

—

Naturel
94683

Ter o seu próprio squeeze
é sempre a melhor opção
Torne-se ainda mais amigo do ambiente e escolha
os que são feitos a partir de matérias primas
naturais, como o bambu.

160

DE
160

Naturel — 94683

Makarova — 94765

Garrafa térmica em bambu e aço inox, com corpo
duplo e infusor para chá. Capacidade até 430 ml.
Fornecida em caixa presente. Food grade.

Garrafa em vidro de borossilicato com parede dupla e tampa
em bambu. Incluso 2 infusores em aço inox. A garrafa tem uma
capacidade até 490 ml. Apta para ir a máquina de lavar,
removendo a tampa. Fornecida em caixa em papel kraft.

 Ø69 x 207 mm | Caixa: 72 x 210 x 72 mm
 LSR - 20 x 130 mm

 Ø72 x 234 mm
 LSR - Ø50 mm

319

Copos de parede dupla
ideais para sua bebida

DE

127

320

147

103

Ronde — 94677

Hygge — 94678

Copo de viagem térmico em aço inox
com corpo duplo e tampa deslizante. Capacidade
até 400 ml. Food grade. Fornecida em caixa.

Copo de viagem térmico com corpo duplo
em aço inox e acabamento matt. Capacidade
até 400 ml. Food grade. Fornecido em caixa.

 88 x 112 mm

 Ø88 x 112 mm

 PDP - 30 x 30 mm

 PDP - 30 x 30 mm

106

Squeeze
com termômetro

147

Permitem um maior controle
da temperatura da sua bebida,
deixando-a ao seu gosto.

DE

106

103

Termômetro
digital

Rossi — 94069
Garrafa térmica de 450ml com corpo duplo em aço inox.
A tampa tem incorporado um termômetro digital que permite,
com um simples toque, saber a temperatura do líquido no interior
do termo. Incluso na tampa um sistema de fácil acesso à bateria
para substituir quando necessário. Capacidade da bateria:
CR2450. Fornecido em caixa presente preta.
 Ø65 x 235 mm | Caixa: 73 x 73 x 270 mm
 SCR - 130 x 80 mm

321

127

DE

103

Wings — 94614

Noah — 94608

94654

94659

Caneca em aço inox, com pega em forma
e função de mosquetão. Capacidade até 230 ml.
Incluso caixa branca 94654. Food grade.

Caneca de viagem em aço inoxidável e PP
com tampa em PP. Capacidade até 420 ml.
Food grade. Incluso caixa branca 94659.

 Ø70 x 82 mm

 Ø80 x 170 mm
 PDP - 35 x 30 mm

 LSR - 15 x 70 mm

103

Werner — 94666

94654

Copo de viagem em PP e PS com corpo duplo
e capacidade até 520 ml. Tampa com sistema de abertura
e fecho fácil. Corpo removível para personalização
do interior. Food grade. Incluso caixa branca 94654.
 Ø86 x 168 mm

322

 SCR - 136 x 220 mm

103

106

DE

Monarda — 94681

94655

Copo de viagem em aço inox com corpo duplo,
tampa em PP com sistema anti derrame
e antideslizante na base. Capacidade
até 470 ml. Food grade. Fornecido
em caixa presente preta 94655.
 Ø80 x 198 mm | Caixa: 82 x 202 x 82 mm
 LSR - 20 x 70 mm

103
114

Batum — 94625

94654

103

Hassi — 94676

Copo de viagem em aço inox e PP com corpo
duplo. Tampa com sistema de abertura e fecho
fácil. Capacidade até 420 ml. Food grade.
Incluso caixa branca 94654.

Copo de viagem com corpo duplo em aço inox
e PP e capacidade até 510 ml. Food grade.
Fornecida em caixa presente branca.

 Ø81 x 167 mm

 PDP - 25 x 50 mm

 PDP - 20 x 30 mm

 Ø87 x 151 mm

323

147

DE
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103

127

128

106

114

105

119

105

105

103

106

Kobe — 94060

114

109

Korver — 94631

94656

Squeeze em alumínio com tira em silicone
e capacidade até 570 ml. Food grade. Caixa branca
94656 vendida opcionalmente.

94657

Squeeze em alumínio e com tampa flip
top em AS e alça para facilitar o transporte.
Capacidade até 650 ml. Food grade.
Caixa branca 94657 vendida opcionalmente.

 Ø66 x 205 mm

 Ø66 x 250 mm

 LSR - 25 x 120 mm

 SCR - 180 x 120 mm

Canudo flexível

114

114

127

103

106

127

Lemon — 94649

105

94652

Squeeze em alumínio com bico de canudo flexível
em PP (no interior) e capacidade até 670 ml. Food
grade. Caixa branca 94652 vendida opcionalmente.
 Ø73 x 217 mm
 LSR - 25 x 120 mm

324

Leve o seu squeeze
preferido para
qualquer lado.

DE

Sistema
de vácuo
103

106

Oasis — 94064
Squeeze em aço inox com tampa
em bambu com sistema de vácuo.
Capacidade até 540 ml. Food grade.
Fornecido em caixa.
 Ø68 x 192 mm
 LSR - 25 x 100 mm

325

Ideais para impressão em sublimação
106

127

106

127

DE

Amorti — 94958

Billy II — 54957

94657

Garrafa térmica para sublimação em aço inox com parede
dupla e tampa com sistema de vácuo. Capacidade
até 510 ml. Food grade. Fornecida em caixa branca 94657.

Garrafa para sublimação
em alumínio com tampa em aço
inox e capacidade até 500 ml.

 Ø67 x 255 mm

 Ø67 x 205 mm

 SUB - 140 x 80 mm

 SUB - 130 x 80 mm

137

119

137

127

119

128

105

114

106

147

Beane — 94063

94657

Squeeze em alumínio com tampa em aço
inox e capacidade até 500 ml. Food grade.
Caixa branca 94657 vendida opcionalmente.
 Ø67 x 205 mm
 LSR - 25 x 80 mm

326

103

Tampas com
isolamento a vácuo

DE

105

105

157

114

119

106

Show — 94550

127

167

147

167

94657

Buffon — 94078

114

106

127

103

Garrafa térmica em aço inox com parede
dupla e tampa com sistema de vácuo.
Capacidade até 510 ml. Food grade.
Com caixa branca 94657.

Garrafa térmica em aço inox com parede
dupla e tampa com sistema de vácuo.
Capacidade até 580 ml. Food grade.
Fornecida em caixa branca.

 Ø67 x 255 mm

 Ø67 x 255 mm | Caixa: 75 x 75 x 275 mm

 SCR - 160 x 100 mm

 SCR - 160 x 100 mm

327

106

127
103

570

147

DE

Rio — 94059

Slater — 94062

94651

94654

Squeeze em alumínio com tampa em PP
e tira em silicone para facilitar o transporte.
Capacidade até 660 ml. Food grade.
Caixa branca 94651 vendida opcionalmente.

Squeeze em alumínio com formato triangular
e tampa em PP. Capacidade até 570 ml. Food
grade. Caixa branca 94654 vendida opcionalmente.

 Ø65 x 228 mm

 LSR - 40 x 100 mm

 Ø75 x 158 mm

 LSR - 25 x 150 mm

105
114

105

104

119

106

Sporty — 94633

328

103

114

94657

106

127

147

Siderot — 94688

94657

Squeeze em alumínio com acabamento
matt e tampa em PP. Capacidade
até 800 ml e mosquetão. Food grade.
Caixa branca 94657 vendida opcionalmente.

Squeeze em alumínio com mosquetão
e capacidade até 750 ml. Food grade.
Caixa branca 94657 vendida opcionalmente.

 Ø73 x 259 mm

 SCR - 170 x 70 mm

 SCR - 118 x 80 mm

 Ø73 x 247 mm

—

Langford
94960
DE

—

Erald
94623

124

124

114

102

105

128

137

119

106

127

147

Erald — 94623

103

94656

Squeeze em alumínio com mosquetão e capacidade até 500 ml.
Food grade. Caixa branca 94656 vendida opcionalmente.
 Ø66 x 210 mm
 SCR - 170 x 70 mm

106

127

Alumínio para
sublimação

Langford — 94960

94656

Squeeze em alumínio para
sublimação com capacidade
até 500 ml e mosquetão. Food grade.
Caixa branca 94656 vendida opcionalmente.
 Ø66 x 210 mm
 SUB - 130 x 80 mm

329

—

Dakar
94699

—

Raise
94646

DE

124
112

112

109

144

106

124

104

105

108

119

106

103

Williams — 94669

Raise — 94646

Squeeze em vidro borossilicato com tampa
em PP e uma pega em silicone. Capacidade
até 470 ml. Food grade. Fornecida em caixa.

Squeeze em vidro e aço inox com alça na tampa
para facilitar o transporte e capacidade até 520 ml.
Fornecido com luva em soft shell. Food grade.
Caixa branca 94651 vendida opcionalmente.

 Ø60 x 210 mm
 SCR - 150 x 120 mm

330

114

 Ø65 x 225 mm
 TRS - 40 x 120 mm

94651

—

DhabI
94668

—

Williams
94669

DE

Vidro borossilicato
Muito mais resistente que o vidro convencional,
possui uma maior durabilidade. Além disso, suporta
melhor as temperaturas e mantém a sua bebida
da forma que mais gosta.
119

104

Quente
104

105

106

119

119

124

106

103

Frio

Dhabi — 94668

Dakar — 94699

Squeeze em vidro borossilicato com tampa
em PP e bolsa em silicone. Capacidade
até 380 ml. Food grade. Fornecida em caixa.

Squeeze em vidro borossilicato revestida
com luva em silicone e com tampa
em bambu. Capacidade até 600 ml.
Food grade. Fornecida em caixa.

 Ø58 x 191 mm
 PDP - 40 x 40 mm

 Ø68 x 231 mm
 PDP - 25 x 30 mm
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Fibra
de bambu

Fibra
de bambu

Canna — 94638

Cinnamon — 94626

Copo de viagem em fibra de bambu (50%)
e PP (50%), com tira de silicone no corpo para
facilitar o transporte. A tampa em silicone
no topo roda para tapar abertura e prevenir
salpicos. Capacidade até 500 ml. Food grade.

Copo de viagem em fibra de bambu, casca
de arroz e melamina. Tampa e tira em silicone
para facilitar o transporte de bebidas quentes.
Capacidade até 450 ml. Food grade.

Casca
de arroz

 Ø96 x 140 mm

 Ø95 x 140 mm

 PDP - 20 x 20 mm

 PDP - 20 x 20 mm

114
119

114
119

Fibra
de bambu
332

114

105

128

105

109

106

103

106

Davis — 94065

Latte — 94067

Copo de viagem em fibra de bambu
e PP com tampa e tira em silicone. Capacidade
até 390 ml. Food grade. Retirar tampa
antes de colocar no micro-ondas.

Copo de viagem em fibra de bambu (50%)
e PP (50%) com tira em silicone para
facilitar o transporte de bebidas quentes.
Capacidade até 380 ml. Food grade.

 Ø95 x 113 mm
 PDP - 25 x 25 mm

Fibra
de bambu

 Ø95 x 114 mm
 PDP - 25 x 25 mm

Copos dobráveis

DE

Práticos e fáceis de transportar,
aliam a simplicidade à funcionalidade.
105

105

119

124

123

108

108

119

109

114

104

142

Orton — 94696

Modric — 94694

Copo de viagem dobrável em silicone com tampa em PP.
Contém uma argola na base que serve como pega
ou para pendurar. Copo com capacidade até 240 ml.

Copo de viagem dobrável em silicone com tampa em PP.
Contém uma argola na base que serve como pega
ou para pendurar. Copo com capacidade até 240 ml.

 Ø57 x 87 x 81 mm

 Ø57 x 87 x 81 mm

 PDP - Ø 35 mm

 PDP - Ø 35 mm

112

105

124

124

109

123

114
114

105

104

119

Orton L — 94697

Modric L — 94695

Copo de viagem dobrável em silicone com tampa em PP.
Contém uma argola na base que serve como pega
ou para pendurar. Copo com capacidade até 400 ml.

Copo de viagem dobrável em silicone com tampa em PP.
Contém uma argola na base que serve como pega
ou para pendurar. Copo com capacidade até 400 ml.

 Ø66 x 117 x 96 mm

 Ø66 x 117 x 96 mm

 PDP - Ø 40 mm

 PDP - Ø 40 mm

333

150

DE

Toffa — 94066
Copo de viagem em fibra
de bambu e PP com tampa flip top. Capacidade
até 380 ml. Food grade.
 Ø95 x 113 mm
 PDP - 30 x 50 mm

Lynne
94056

150

•
Home
 .283

Valley — 94068

Tisana — 94636

Copo de viagem em fibra de bambu (50%) e PP
(50%) com canudo retrátil e capacidade até 450 ml.
Pode ocorrer transferência de calor. Food grade.

Copo de viagem em fibra de bambu (50%) e PP (50%)
com tampa. Capacidade até 450 ml. Food grade.

 Ø93 x 135 mm

 PDP - 20 x 40 mm

 PDP - 20 x 40 mm

334

150

 Ø93 x 134 mm

Fibra de arroz
Resultante da transformação da casca de arroz após a colheita,
a fibra de arroz permite a criação de produtos leves e resistentes,
aproveitando esta matéria natural e biodegradável.

150

108

119

119

124

104

108

150

123

DE

103

Cuppa — 94058

Fibra
de bambu

Copo de viagem com tampa em fibra
de bambu (50%) e PP (50%), com capacidade
até 380 ml e tira em silicone para facilitar
o transporte de bebidas quentes. Food grade.

104

 Ø95 x 114 mm
 PDP - 25 x 20 mm

108

150

150

Casca
de arroz

119

124

108

108

119

124

104

112

Petrelli — 94637

Bacuri — 94691

Copo em fibra de arroz (50%)
e PP (50%) com acabamento matt.
Capacidade até 400 ml. Food grade.

Copo de viagem em fibra de bambu (50%) e PP
(50%) e capacidade até 450 ml. Food grade.

 Ø88 x 102 mm
 PDP - 20 x 40 mm

Fibra
de bambu

 Ø93 x 134 mm
 PDP - 20 x 40 mm

335

Tritan™,
o plástico super resistente
Livre de BPA
113

Suporta altas temperaturas
Leve e cristalino
Não absorve cheiros

105

DE

113

103

105

106

Pepe — 94620

114

103

Dudley — 94628

94658

Squeeze em Tritan™ com tampa flip top em PP,
compartimento em ABS para cartões, chaves
e dinheiro. Capacidade até 800 ml. Food grade.
Caixa branca 94658 vendida opcionalmente.

94658

Squeeze em Tritan™ com tampa
em PP, canudo flexível (no interior)
e com sistema de abertura
e fecho fácil. Contém suporte
para celular e tem capacidade
até 750 ml. Food grade. Caixa branca
94658 vendida opcionalmente.

 Ø80 x 260 mm
 SCR - 70 x 70 mm

 Ø75 x 222 mm
 SCR - 100 x 150 mm

132
110

110

103

132

103

114

119

114

105

Rozier — 94648

94657

Squeeze em Tritan com capacidade
até 790 ml. Food grade. Caixa branca
94657 vendida opcionalmente.
™

 Ø71 x 246 mm
 SCR - 140 x 100 mm

336

Zanny — 94647

94658

Squeeze em Tritan e AS com capacidade
até 900 ml e com argola para
transporte. Food grade. Caixa branca
94658 vendida opcionalmente.
™

 Ø78 x 260 mm
 SCR - 100 x 150 mm

119

103

rPET

108

103

110

124

114

105

128

108

119

DE

105

Senna — 94782
Squeeze produzido a partir de plástico reciclado,
rPET. Com alça de silicone para facilitar
o transporte. Tampa em PP e aço inox com isolante
em silicone. Capacidade até 590 ml.
 Ø66 x 230 mm
 SCR - 120

x 100 mm

110

110

110

103

Ancer — 94687

104

105

119

94670

Squeeze em AS e aço inox com capacidade
até 700 ml. Food grade. Caixa branca
94670 vendida opcionalmente.
 Ø74 x 265 mm
 SCR - 160 x 90 mm

337

110

103

104

DE

Serena — 94618

94650

Squeeze em AS com tampa em aço inox
e capacidade até 600 ml. Food grade.
Caixa branca 94650 vendida opcionalmente.
 Ø71 x 215 mm
 PDP - 20 x 50 mm

114

105

114

105

109
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Othmer — 94644
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94658

105

114
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103

Conley — 94621

94651

Squeeze em AS com tampa em PE, porta
comprimidos em PP, com 7 divisórias
e capacidade até 740 ml. Food grade.
Caixa branca 94658 vendida opcionalmente.

Squeeze em PS com tampa em PE com bico
de canudo flexível (no interior) e de abertura
fácil. Capacidade até 500 ml. Food grade.
Caixa branca 94651 vendida opcionalmente.

 Ø75 x240 mm

 Ø70 x 230 mm

 PDP - 20 x 120 mm

 SCR - 100 x 160 mm

110

108

110

103
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105

108

109

114

102
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DE
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Town — 94629

103

Odret — 94622

94657

Squeeze em AS e com tampa flip top em
PP com infusor de frutas e capacidade
até 740 ml. Food grade. Caixa branca
94657 vendida opcionalmente.

94652

Squeeze em AS com tampa
em PP com boquilha de canudo flexível
(no interior) e de abertura fácil. Capacidade
até 650 ml. Food grade. Caixa branca
94652 vendida opcionalmente.

 Ø70 x 247 mm

 Ø73 x 214 mm

 SCR - 100 x 100 mm

 SCR - 190 x 55 mm

106

103

106

103

104

Clouds — 94632

94657

Squeeze em PS e tampa em ABS com bico
“push-pull”. Incluso vaporizador, alça
para facilitar o transporte e capacidade
até 600 ml. Food grade. Caixa branca
94657 vendida opcionalmente.
 Ø66 x 250 mm
 SCR - 190 x 100 mm

103

106

105

114

Jay — 94061

119

94651

Squeeze em AS com tampa em PP. Canudo
incluso e capacidade até 610 ml. Food grade.
Caixa branca 94651 vendida opcionalmente.
 Ø70 x 225 mm
 SCR - 50 x 120 mm

339

Torne seus squeezes
e suas marmitas
em presentes inesquecíveis!
Personalize seus squeezes e marmitas e coloque seu logo numa
caixa presente! Disponíveis em 12 tamanhos distintos, para
valorizar sua marca!

DE

Otao — 93852

Horus 1 — 94650

Horus 2 — 94651

Horus 3 — 94652

Caixa em cartão, indicada
para a referência: 93853.

Caixa em cartão, indicada
para a referência: 94618.

Caixa em cartão, indicada
para a referência: 94061.

Caixa em cartão, indicada para
as referências: 94622 e 94649.

 190 x 105 x 108 mm

 75 x 75 x 225 mm

 75 x 75 x 235 mm

 80 x 95 x 220 mm

 SCR - 165 x 80 mm

 SCR - 50 x 170 mm

 SCR - 50 x 170 mm

 SCR - 50 x 170 mm

Horus 4 — 94653

Horus 5 — 94654

Horus 6 — 94655

Titus 1 — 94656

Caixa em cartão.

Caixa em cartão, indicada para
as referências: 94614, 94619 e 94062.

Caixa em cartão, indicada
para as referência: 94646.

 95 x 95 x 170 mm

 82 x 82 x 233 mm

Caixa em cartão, indicada
para as referências: 94623,
94063 e 94060.

 SCR - 70 x 145 mm

 SCR - 60 x 180 mm

 70 x 70 x 215 mm

Titus 2 — 94657

Titus 3 — 94658

Titus 4 — 94659

Titus 5 — 94670

Caixa em cartão, indicada para
as referências: 94629, 94630, 94631,
94632, 94633, 94648 e 94688.

Caixa em cartão, indicada
para as referências: 94620,
94628, 94644 e 94647.

Caixa em cartão, indicada para
as referências: 53878 e 94608.

Caixa em cartão, indicada
para a referência: 94687.

 77 x 77 x 257 mm

 82 x 82 x 265 mm

 115 x 115 x 195 mm

 80 x 80 x 275 mm

 SCR - 55 x 180 mm

 SCR - 60 x 180 mm

 SCR - 85 x 160 mm

 SCR - 55 x 220 mm

 75 x 75 x 190 mm
 SCR - 50 x 165 mm

340

 SCR - 45 x 170 mm

119

103

114

105

DE

106

Launay — 94686

94656

Squeeze em AS com tampa em PP e capacidade
até 510 ml. Food grade. Caixa branca
94656 vendida opcionalmente.
 Ø68 x 203 mm
 SCR - 140 x 70 mm

113

103

Portis — 94630

114

105

128

119

94657

Squeeze em PP e com tampa em PS e capacidade
até 600 ml. Food grade. Caixa branca
94657 vendida opcionalmente.
 Ø67 x 245 mm
 SCR - 100 x 120 mm

341

DE

—

Gilded
94690

137

103

114

Gilded — 94690

Decnop — 94689

Squeeze dobrável com mosquetão e tampa,
com capacidade até 460 ml, disponível
em cores metalizadas. Food grade.

Squeeze dobrável em PE com capacidade
até 460 ml e acabamento matt. Food grade.

 110 x 218 x 64 mm

 SCR - 60 x 70 mm

 SCR - 75 x 60 mm

342

127

 110 x 218 x 64 mm

106

Squeezes dobráveis
com pega ou mosquetão
124

104

109
124

DE

102

105

128

Kwill — 94612
Squeze dobrável em PE com bico de sistema
“push-pull” e acabamento translúcido. Contém
uma tampa transparente e um mosquetão.
Capacidade até 460 ml. Food grade.

108

106

103

 110 x 218 x 64 mm
 SCR - 60 x 70 mm

Ready
94604

•
Kids & Escolar
 .360
105

105

109

114

106

103

Hike — 94685
Squeeze dobrável em PE, tampa em PP
e capacidade até 770 ml. Food grade.
 158 x 286 x 75 mm
 SCR - 60 x 60 mm

343

109

109

106

103

114

106

105

DE

Nurmi — 94619

94654

Shaker em HDPE com tampa flip
top em PP. Incluso misturadora em aço inox
e escala de medição até 400 ml. Capacidade
até 550 ml. Food grade. Caixa branca
94654 vendida opcionalmente.

Com escala
de medição

 Ø93 x 160 mm
 PDP - 25 x 40 mm

Bocuse
93853

133

•
Home
 .286

Turmeric
53878

•
Home
 .289

106
106

Matira — 99965
Toalha para esporte em microfibra (210 g/m²).
Toalha prática e leve que facilita o transporte,
de elevada absorção e rápida secagem.
Fornecida com bolsa em 190T.
124

 300 x 300 mm | Bolsa: 110 x 140 mm
 TRS - 60 x 50 mm

Travis — 99966
Toalha para esporte em microfibra (210 g/m²).
Toalha prática e leve que facilita o transporte,
de elevada absorção e rápida secagem.
Fornecida com bolsa em 190T.
 400 x 800 mm | Bolsa: 135 x 205 mm
 TRS - 80 x 80 mm

344

DE

Toalha de desporto
refrescante
Quando molhada, permanece fria durante horas!
É ideal para praticar o seu desporto favorito
nas melhores condições.

102

119

128

124

114

123

Artx Plus — 99967
Kit toalha e garrafa. Toalha para esporte em poliamida
e poliéster. Toalha refrescante, quando molhada
permanece fria durante horas. Se aquecer, basta
balançar reativando sua frescura. Reutilizável e lavável
à máquina. Garrafa em PP e PET com mosquetão
incluso (food grade). Capacidade até 440 ml.
 Toalha: 300 x 800 mm | Garrafa: Ø65 x 183 mm
 TRS - 200 x 280 mm

345

114
103

103

DE

Spirited — 97205
Braçadeira para celular em soft shell
com banda refletiva e fechamento ajustável.
Para smartphone 5.1’’.

Confor — 97207
Braçadeira para celular em soft shell
de alta densidade, com elementos refletivos
e fechamento ajustável. Para smartphone 6.5’’.

 450 x 165 mm
 SCR - 38 x 45 mm

 440 x 175 mm
 SCR - 25 x 40 mm

Wilkins
97341

Seccur
94970

•
Tecnologia
 .86

•
Chaveiros
& Lanternas
 .260

103
105

103

105

104

106

103

Picchu — 99023

Kov — 99022

Punho elástico em poliéster com bolso
com zíper, ideal para guardar bens de pequeno
tamanho e usar durante a prática esportiva.

Punho elástico em poliéster com área apropriada
para personalização, disponível em várias cores.

 100 x 100 mm

 TRS - Ø20 mm

 TRS - 50 x 50 mm

346

104

105

 75 x 78 mm

Zippers Sport
92516

•
Mochilas,
Malas
& Pastas
 .201

DE

Fit
92511

•
Mochilas,
Malas
& Pastas
 .211

103

Brady — 98086
Kit fitness composto por elástico e corda
de pular. Fornecido com bolsa em 190T.
 Bolsa: 210 x 270 mm
 TRS - 150 x 150 mm

Luz direcionável

Feito com material
eco-friendly

Com clipe para agarrar
em boné ou mochila.

103

106

106

Harrier — 94742

Labyr — 98511

Lanterna em ABS com LED COB
(luz direcionável) e clipe. Lanterna ideal
para usar em bonés. Inclui 3 pilhas LR44.

Luz refletora em ABS e PVC eco-friendly
com 2 LEDs e 2 modos de luz, ideal para
tênis. Incluso 2 pilhas CR2016.

 55 x 53 x 22 mm

 63 x 89 x 28 mm

 PDP - 30 x 20 mm

 PDP - 10 x 10 mm

347

Para os amantes
de desporto
Escolha o melhor utensílio para a sua bicicleta.

123

DE

Gabro — 94017
Conjunto de ferramentas em ABS
com clipe, 4 LEDs e 5 pontas diferentes
removíveis. Incluso 2 pilhas AAA.
 90 x 30 x 35 mm
 PDP - 25 x 7 mm

103

Lermen — 94015

123

Medidor de pressão de pneus
com LED. Unidades de medida: Bar, PSI,
Lbs e Kpa. Incluso 4 pilhas LR41.
 34 x 86 x 22 mm
 PDP - 50 x 10 mm

Yates — 92799
Bolsa para bicicleta em 600D,
com 3 fitas ajustáveis.
 230 x 200 x 60 mm
 TRS - 90 x 45 mm

348

128

108

Rules — 92835

DE

Sacola tipo mochila
em 210D, com elementos
refletores. Produto promocional.
 350 x 400 mm
 TXP - 200 x 150 mm

103

103

104

106

105

114

Chert — 94018
Conjunto de mini chave de parafusos
em PS com 4 pontas diferentes removíveis
com opção de guardar as peças no corpo.
 92 x 22 x 13 mm
 SCR - 55 x 10 mm

114

147

Basalt — 94020
Conjunto de mini chave de parafusos
em metal com 3 pontas diferentes removíveis
com opção de guardar as peças no topo
do corpo com tampa. Chaveiro incluído.
 Ø13 x 75 mm
 LSR - 30 x 6 mm

349

103

105
107

Close — 98824

DE
109

Mosquetão em alumínio com abridor de garrafas.
Não adequado para escalada esportiva.

114

 44 x 79 x 3 mm
 LSR - 40 x 5 mm

107

103

114

Bresset — 98823
Mosquetão em alumínio com área
plana para gravação.
 32 x 57 x 5 mm
 LSR - 30 x 3 mm

128

109

114

107

102

105

103

Limardo — 98822
Mosquetão em alumínio com área
plana para gravação.
 24 x 48 x 4 mm
 LSR - 25 x 3 mm

350

KE

Kids & Escolar

KE

Valorize a imaginação
das crianças e torne
os momentos de brincadeira
mais divertidos.
160
103

KE

CraftI — 51931

Merlim — 51767

Caixa de cartão
com 10 mini lápis de cor.

Caixa com 6 lápis pequenos
fluorescentes de madeira para colorir.

 40 x 90 x 15 mm

 48 x 90 x 10 mm

 SCR - 50 x 25 mm

 SCR - 35

x 30 mm

160

160

160

Bird — 51750

Coloured — 51747

Croco — 51746

Caixa de cartão com 6 mini lápis de cor.

Caixa de cartão com 12 lápis de cor.

Caixa de cartão com 12 lápis de cor.

 45 x 90 x 9 mm

 90 x 90 x 9 mm

 90 x 180 x 9 mm

 SCR - 35 x 45 mm

 SCR - 45 x 60 mm

 SCR - 90 x 60 mm

353

160

160

KE

Eagle — 51754
Caixa de cartão com 6 gizes de cera.
 53 x 92 x 9 mm
 SCR - 40 x 30 mm

Jaguar — 51755
Kit para pintar em caixa de cartão. Incluso 8 gizes
de cera e 8 cartões para pintar e pendurar.
 180 x 90 x 10 mm
 SCR - 55 x 60 mm

105

160

105

354

108

119

124

Anim — 51758

Cuckoo — 93466

Kit para pintar em caixa de cartão. Incluso 6 mini
lápis de cor, 1 apontador e 15 cartões para pintar.

Caderno para colorir com 25 desenhos. Capa
disponível em várias cores. Lápis não inclusos.

 73 x 89 x 12 mm

 90 x 90 mm

 SCR - 50 x 55 mm

 SCR - 70 x 60 mm

Preparados
para aprender!
150
160

KE

Rhombus — 51932

Poodle — 51756

Kit de escrita composto por régua de 16,5 cm,
2 lápis de grafite, 1 borracha e 1 apontador.
Fornecido com bolsa em cartão.

Conjunto de desenho fornecido em caixa
de madeira. Incluso uma régua de 20 cm, seis lápis
de cor, um lápis de grafite, um apontador e uma
borracha.

 Bolsa: 190 x 45 x 20 mm

 220 x 43 x 32 mm

 SCR - 35 x 140 mm

 LSR - 190

x 20 mm

105
103

128

160

104

Cricket — 51752

Rols — 51751

Caixa cilíndrica em cartão com 12 lápis
de cor para pintar.

Caixa cilíndrica em cartão com 6 mini lápis de cor.
Incluso apontador.

 Ø35 x 97 mm

 Ø26 x 103 mm

 PDP - 10

 PDP - 10 x 45 mm

x 45 mm

355
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106

104
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132

105

128
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119

109

Brentano
51737

•
Escrita
de Plástico
& Lápis
 .181

KE

Grau de dureza: HB

Ateneo — 51736
Lápis com borracha.
Grau de dureza: HB.
 Ø7 x 190 mm
 PDP - 40 x 5 mm

Austen
51917

•
Escrita
de Plástico
& Lápis
 .182

Ernster
51721

105

134

124

•
Escrita
de Plástico
& Lápis
 .180

103

Cornwell
51716

•
Escrita
de Plástico
& Lápis
 .182

Barter
51759

RizzolI — 51738
Lápis apontado. Grau de dureza: HB.
 Ø8 x 175 mm
 PDP - 40 x 5 mm

356

•
Escrita
de Plástico
& Lápis
 .182

119

106

108

124

128

104

KE

Beetle — 51904
Lápis apontado com boneco
de borracha. Grau de dureza: HB.
 Ø7 x 188 mm
 PDP - 40 x 5 mm

104
100
104

119

124

105

128

108

106
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Triton — 91934

Siza — 51935

Conjunto com 3 borrachas.

Borracha em TPR com capa protetora
em PP.

 Ø38 mm
 PDP - 15 x 15 mm

119

 55 x 33 x 13 mm
 PDP - 20 x 15 mm

357
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105

128
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Stephenie — 53565
Régua com escala de 15 cm impressa, cantos
redondos e com clipe.
 174 x 31 x 2 mm
 SCR - 55 x 8 mm

109

103

106

104

105

128

124
128

Gufo — 93566
Kit de escrita em PS. Incluso régua de 15 cm,
2 mini lápis, 1 borracha e 1 apontador.
 Régua: 157 x 42 x 15 mm
 PDP - 30 x 15 mm

124

119

128

114

105

106

103

108

124

106

119

Aguza — 53621
124

Apontador 2 em 1 em PS com depósito
transparente e borracha com tampa.
Disponível em várias cores.
 41 x 60 x 23 mm
 PDP - 20 x 10 mm

104
128

104

358

132

105

128

Parallel — 93571

Yglo — 93620

Régua com escala
de 15 cm impressa em PP flexível.

Apontador em PS com depósito.
Disponível em várias cores.

 200 x 41 mm

 41 x 40 x 30 mm

 SCR - 150 x 12 mm

 PDP - 15 x 6 mm

103

128

128

119

124

104

105

131

103

KE
128

Hummingbird — 93614
Estojo para lápis em 600D.
 210 x 85 x 65 mm
 TRS - 130 x 60 mm

150

SchoolI — 93607
Estojo para lápis em algodão.
 Ø70 x 220 mm
 TRS - 130 x 60 mm

119
119

124

104

105

128

Colorit — 93619
Estojo para lápis em non-woven (100 g/m²).
 210 x 110 mm
 TRS - 150 x 60 mm

359

KE

—

Bissaya
92617

—

Ready
94604

124

119
124
119

105

124

Bissaya — 92617

Lavender — 99826

Ready — 94604

Sacola tipo mochila em non-woven
(80 m/g²) com cantos triangulares
coloridos.

Avental para criança em non-woven
(80 g/m²) com bolso e alças ajustáveis.

Squeeze dobrável em PA e PE
com capacidade até 350 ml.
Food grade. BPA free.

 300 x 350 mm

 TRS - 150 x 100 mm

 TXP - 160 x 160 mm

360

105

124

 400 x 600 mm | Bolso: 200 x 150 mm

 120 x 210 mm
 SCR - 70 x 50 mm

KE

106
105
106

105

119

106

104

Giraffe — 54635

Gusteau — 59834

Baloo — 52619

Copo para viagem para crianças em PP
e PS com canudo flexível e capacidade
até 200 ml. Corpo com 3 desenhos para
colorir (6 mini lápis em cor inclusos).
Food grade.

Avental de criança para colorir
em non-woven (80 g/m²)
com desenho impresso e bolso
lateral. 6 gizes de cera inclusos.

Sacola tipo mochila para colorir
em non-woven (80 g/m²)
com desenho impresso e bolso
interior. 6 gizes de cera inclusos.

 Ø72 x 98 mm

 380 x 430 mm

 300 x 350 mm

 TRS - 120 x 120 mm

 TRS - 200 x 40 mm

 PDP - 25 x 30 mm

361

124
124

104

105

128

119
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Berna — 92667
Mochila em 600D com bolso frontal com fecho.
Parte posterior e alças almofadadas.
 310 x 410 x 120 mm
 TRS - 130 x 100 mm

124
105
105

105
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106

124

Sebastian — 98416

Turtle — 58412

Bolsa térmica para criança em 600D com bolso
frontal, fechamento em ziper e bolso lateral
em rede. Contém alça ajustável em webbing
e tem capacidade até 3 L. Food grade

Bolsa térmica em 600D com bolso interior em rede
e alça ajustável em webbing. Com capacidade
até 4,5 L, tem o tamanho ideal para levar refeições
para o trabalho ou escola. Food grade

 190 x 230 x 80 mm

 200 x 200 x 110 mm

 TRS - 150 x 90 mm

 TRS - 160 x 160 mm

KE

Geelong
92672

124

•
Mochilas,
Malas & Pastas
 .212

105

Rocket — 92614

Benny — 92615

Mochila em 600D com bolso frontal com zíper
e 2 bolsos laterais em tela.

Mochila em 600D com bolso frontal e bolsos
laterais com zíper.

 240 x 320 x 80 mm

 240 x 320 x 120 mm

 TRS - 140 x 90 mm

 TRS - 140 x 100 mm

363

KE

105
100

105
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BambI — 99133

Stork — 99123

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

Guarda-chuva para criança em poliéster 190T.

 Ø680 x 550 mm

 TXP - 150 x 120 mm

 TXP - 150 x 90 mm

364

123

 Ø870 mm | 660 mm

Nicholas
99143

•
Sol & Chuva
 .374

SC

Sol & Chuva

SC

—

Sobral
99141

Uma afirmação
de sustentabilidade!
Design diferenciador, útil mas sobretudo amigo
do meio ambiente. Prepare-se para o inverno
com opções mais responsáveis.
160

SC

Abertura
automática

Sobral — 99141
Guarda-chuva em cortiça com haste e pega
em madeira. Abertura automática.
 Ø1050 mm | 890 mm
 TRS - 200 x 120 mm

367

104

Guarda-chuva reversível
Modelo patenteado com uma tecnologia
de desempenho excecional, pensada para evitar
molhar-se sempre que fecha o guarda-chuva.
104

113

SC

Angela — 99146
Guarda-chuva reversível em pongee 190T
com capa dupla, cabo em metal e varetas em fibra
de vidro. O guarda-chuva de estrutura patenteada
tem abertura manual e fecho automático.

Fecho
automático

 Ø1050 mm | 790 mm
 TRS - 200 x 100 mm

105
103

105

Abertura
automática
368

119

114

103

Guil — 99126

Alberta — 99145

Guarda-chuva de 12 varetas
em poliéster 190T e pega revestida
a borracha com mecanismo
de abertura automática.

Guarda-chuva em pongee 190T com varetas
em fibra de vidro coloridas e pega revestida
a borracha. Abertura automática.

 Ø1100 mm | 900 mm
 TXP - 140 x 100 mm

 Ø1040 mm | 870 mm

Abertura
automática

 TXP - 220 x 140 mm

SC

Guarda-chuva à prova
de vento graças às suas
varetas em fibra de vidro

113

Abertura
automática

113

Varetas em fibra
de vidro

104

Silvan Stripe — 99153
Guarda-chuva em 190T pongee
com varetas em fibra de vidro e pega
em c. sintético. Guarda-chuva à prova
de vento com abertura automática.
 Ø1175 x 925 mm
 TXP - 200 x 150 mm

369

Efeito refletor
Em dias de chuva cinzentos, prefira
guarda-chuvas com efeito refletor
para uma maior segurança.

SC

—

Megan
99152

104

114

Pega revestida
a borracha

114

104

106

Pega
em alumínio

103

104

Megan — 99152

Karen — 99115

Guarda-chuva em poliéster com faixa
refletora. Pega revestida a borracha
e abertura automática.

Guarda-chuva em poliéster 190T. Haste e pega
em alumínio com mecanismo de abertura
automática.

 Ø960 x 815 mm

Abertura
automática
370

103

 TRS - 100 x 50 mm

 Ø1050 mm | 890 mm

Abertura
automática

 TXP - 220 x 140 mm

129
103

SC

129

104

103

Karl — 99122

Felipe — 99130

Guarda-chuva de golfe em poliéster 190T
com pega em EVA.

Guarda-chuva de golfe em pongee 190T
com haste e varetas em fibra de vidro e pega em PP.
O guarda-chuva é à prova de vento e tem abertura
automática. Fornecido em bolsa.

 Ø1220 mm | 975 mm
 TXP - 220 x 140 mm

 Ø1170 mm | 880 mm | Bolsa: 85 x 725 mm

Abertura
automática

 TXP - 220 x 140 mm

105

105

104

106
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Roberto — 99109
Guarda-chuva de golfe em poliéster 190T
e pega em madeira. Abertura manual.
 Ø1270 mm | 965 mm
 TXP - 220 x 140 mm

371

105
100

Pega revestida
a borracha
SC

Abertura
automática

105

108
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114

127

Duha — 99140

Hans — 99148

Guarda-chuva arco-íris em 190T pongee
com 16 varetas e pega em madeira.

Guarda-chuva em poliéster 190T com pega
revestida a borracha e abertura automática.

 Ø1020 x 875 mm

 Ø1040 mm | 830 mm

 LSR - 80 x 11 mm

 TXP - 220 x 140 mm

16 varetas
106

106
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Stuart — 99142

Jenna — 99137

Guarda-chuva em poliéster 190T com varetas
e haste em fibra de vidro. Pega em EVA e abertura
automática.

Guarda-chuva em poliéster 190T com pega
em EVA e abertura automática. Detalhe com linha
colorida no guarda-chuva e na pega.

 Ø1040 mm | 830 mm

 Ø1040 mm | 825 mm

 TXP - 220 x 140 mm

 TXP - 220 x 140 mm

SC

119

PattI — 99116
Guarda-chuva em poliéster 190T com haste
em metal e pega em madeira e abertura
automática.
 Ø1040 mm | 885 mm
 TXP - 220 x 140 mm

119
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104
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Betsey — 99100
Guarda-chuva em poliéster 190T com haste e pega
em madeira. Abertura manual.

SC

 Ø1040 mm | 885 mm
 TXP - 220 x 140 mm

119
106

106
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114

104
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Nicholas — 99143

Michael — 99134

Guarda-chuva transparente em POE com abertura
automática.

Guarda-chuva em poliéster 190T com pega
revestida a borracha e abertura automática.

 Ø1000 mm | 815 mm

 Ø1040 mm | 830 mm

 PDP - 50 x 7 mm

 TXP - 220 x 140 mm

Guarda-chuvas infantis
105
100

SC

105

123

124

BambI — 99133

Stork — 99123

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

Guarda-chuva para criança em poliéster 190T.

 Ø680 x 550 mm

 TXP - 150 x 120 mm

 Ø870 mm | 660 mm

 TXP - 150 x 90 mm

Mais proteção
contra a chuva

119

124
103

124

105

108

110

119

104

105

106

Sandra — 99213

Isabel — 99214

Pedro — 99215

Capa de chuva de tamanho único, disponível
em várias cores. Fornecida em polybag.

Capa de chuva de tamanho único, fornecida
dentro de embalagem em formato de bola
com chaveiro e mosquetão. Embalagem
disponível em várias cores.

Capa de chuva de tamanho único fornecida
dentro de embalagem em formato de bola
de futebol com chaveiro e mosquetão.

 Ø63 mm | 1200 x 900 mm

 PDP - 15 x 15 mm

 1200 x 900 mm


 DUV - 20 x 15 mm

 Ø63 mm | 1200 x 900 mm

375

105

Abertura
automática

SC

105

104

106

103

Tomas — 99139
Guarda-chuva dobrável em poliéster 190T
dobrável em 3 secções com abertura automática.
Fornecido em bolsa.
 Ø980 mm | 295 mm | Bolsa: Ø45 x 245 mm
 TXP - 200 x 120 mm
108

129

129

124

104

105

108

103

108

109

104

105

128

Maria — 99138

Tigot — 99135

Guarda-chuva em poliéster 190T dobrável
em 3 seções e de abertura manual. Guarda-chuva
prático e leve fornecido em bolsa.

Guarda-chuva em poliéster 190T dobrável
em 3 secções e de abertura manual. Disponível
em várias cores, com interior em cinza.
Guarda-chuva prático e leve fornecido em bolsa.

 Ø960 mm | 240 mm | Bolsa: Ø40 x 215 mm
 TRS - 110 x 30 mm

376

106

 Ø960 mm | 240 mm | Bolsa: Ø40 x 225 mm
 TXP - 200 x 120 mm

127

103

104

Pega revestida
a borracha

104

SC

Abertura automática

103

Campanela — 99151
Guarda-chuva dobrável em 190T pongee. Pega
revestida em borracha e abertura automática.
Fornecido em bolsa.
 Ø980 mm | 320 mm | Bolsa: Ø50 x 240 mm
 TXP - 200 x 100 mm

103

104

Abertura e fecho
automático

À prova
de vento
104

103

Com lanterna
na pega

Muriel — 39000

Stella — 99147

Guarda-chuva em poliéster dobrável em 3 seções
com lanterna na pega (incluso 2 pilhas CR2032).
Fornecido em bolsa.
 Ø940 mm | 310 mm | Bolsa: Ø50 x 230 mm

Guarda-chuva em Pongee 190T dobrável
em 3 secções e com abertura automática. Pega
revestida a borracha. Guarda-chuva à prova
de vento. Fornecido em bolsa.

 TXP - 200 x 120 mm

 Ø970 mm | 280 mm | Bolsa: Ø50 x 250 mm
 TXP - 220 x 120 mm

377

108

Quando a chuva passar
e o sol aparecer,
aproveite para
se equipar com o
essencial para a praia.
108

119

124

104

106

105

SC

Dering — 98332
Guarda-sol em poliéster 170T. Fornecido em bolsa.
 Ø1400 mm | 1600 mm | Bolsa: 1000 x 120 mm
 TXP - 220 x 140 mm

105

Forro prateado

105

119

104

Cabo direcionável

123

Parana — 98320
Guarda-sol reclinável em 210T com forro prateado.
Fornecido em bolsa com alça.
 Ø1400 mm | 1600 mm | Bolsa: 1010 x 110 mm
 TXP - 220 x 140 mm

378

Cabo direcionável

Grande formato

SC

129

129

106

104

Azur — 98329
Guarda-sol em 300D com interior prateado e cabo
direcionável. Fornecido em bolsa.
 1600 x 1600 mm | 1800 mm |

Bolsa: 1050 x 130 mm
 TRS - 280 x 200 mm

379

119

105

106

133
109
131

108

SC

124

104
109

124

104

105

113

Sardegna — 98375

California — 58377

Toalha de praia em veludo de algodão (320 g/m²),
disponível em várias cores. Fornecida com sacola
em non-woven (80 g/m²).

Toalha de praia em microfibra (250 g/m²).
Fornecida com sacola em non-woven (80 g/m²).

 1500 x 750 mm | Sacola: 330 x 415 x 100 mm

 TRS - 280 x 200 mm

 TRS - 280 x 200 mm

 1500 x 750 mm | Sacola: 330 x 415 x 100 mm

119

119

380

104

106

103

104

104

105

106
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Galapos — 98247

Timor — 98293

Sacola almofada inflável em PVC opaco.

Almofada de praia inflável em PVC brilhante.

 Vazio: 300 x 320 mm

 310 x 185 x 130 mm

 SCR - 160 x 160 mm

 SCR - 140 x 100 mm

109

Fecho
magnético

119

Alça em algodão

109
119

150
106

SC
104

104

Ville — 92824

Kenza — 98424

Sacola 100% algodão canvas (280 g/m²) com bolso
frontal e bolso interior com zíper. A sacola contém
fecho magnético e alças de 60 cm.

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

 530 x 380 x 170 mm

 510 x 440 x 140 mm
 TRS - 280 x 200 mm

 TRS - 120 x 150 mm

Edmonton
92822

•
Sacolas &
Bolsas Térmicas
 .299

Lolla
98417

•
Sacolas &
Bolsas Térmicas
 .314

104

106

104

Bolso interior
105

Maresia — 92513

106

Sacola de praia em 300D com bolso interior.
Alças em webbing de 70 cm.
 450 x 300 x 80 mm
 TRS - 240 x 200 mm

381

103

Permite utilização
touch

SC
103

106

Egeu — 98266
Bolsa para celular em PVC impermeável
(não aconselhável imersão). A parte frontal
é transparente e a parte dianteira é em branco
fosco. Permite interagir com o tela a partir
do exterior. A bolsa tem fechamento hermético
e aba em cor com fechamento em velcro.
 240 x 95 mm
 SCR - 60 x 120 mm

Permite utilização
touch
123

103

Mamore — 58315

Tobol — 92853

Bolsa para celular em PVC. Bolsa impermeável
(não aconselhável imersão) que permite utilização
touch. Para smartphone 5.5’’.

Bolsa para óculos em non-woven (80 g/m²)
com cordão.

 100 x 220 mm

 TRS - 50 x 100 mm

 SCR - 40 x 20 mm

382

 90 x 200 mm

102

108

—
108

119

114

Manolo
99427

102

SC
105

128

106

103

Manolo — 99427
Chapéu em PP, disponível em várias cores.
Fita não incluída.
 Tamanho: 58


Combine suas fitas
com os vários chapéus

160

Jean — 99419
Chapéu panamá em palha natural.
Fita não inclusa.
 Tamanho: 58


103
150

131

Bia — 99443

Edward — 99423

Fita para chapéu panamá em poliéster.

Chapéu panamá em palha natural.
Fita não inclusa.

 620 x 30 mm
 TRS - 380 x 18 mm

 Tamanho: 58


383

SC

Melville
98415

Rotterdam
98410

Medan
98411

Osaka
98413

Jeddah
98406

Izmir
98409

Guardsun
98192

Sunshade
98191

•
Sacolas &
Bolsas Térmicas
 .314

•
Sacolas &
Bolsas Térmicas
 .316

•
Personal & Travel
 .237
384

•
Sacolas &
Bolsas Térmicas
 .314

•
Sacolas &
Bolsas Térmicas
 .316

•
Personal & Travel
 .237

•
Sacolas &
Bolsas Térmicas
 .316

•
Sacolas &
Bolsas Térmicas
 .316

Legenda de ícones
100% algodão

570

Capacidade 570 ml

Imã

Produto térmico

Capacidade 770 ml

Lapiseira 0.5

Produto XXL

140 folhas

Elementos refletores

Lapiseira 0.7

Proteção térmica

95

95 folhas

Escrita a azul

Laser

rPET

À prova de água

Escrita a preto

LED

Tamanho A4

Aço inox

Escrita a preto, azul e vermelho

LED COB

Tamanho A5

Apropriado para bebidas frias

Folhas não pautadas

Painel solar

Tamanho A6

Apropriado para bebidas quentes

Folhas não pautadas cor marfim

Pega com mola

Tamanho A7

Apropriado para comida

Folhas pautadas

Polegadas para notebook

Tamanho B6

Apropriado para congelador

Folhas pautadas cor marfim

Produto amigo do ambiente

Tamanho B7

Apropriado para máquina de lavar

Folhas pontilhadas

Produto ECO

Tamanho de bolso

Apropriado para microondas

Folhas pontilhadas cor marfim

Produto patenteado

Transmissão por bluetooth

Cabo de 1 metro

Fornecido em caixa presente

Produto reutilizável

Tritan™

Cabo de 90 centímetros

Guarda-chuva com varetas de fibra

Produto sem BPA

FOLHAS

14”

rPET

100% algodão orgânico

140

ORGANIC
COTTON

FOLHAS

Códigos de cor
100 Sortido

112 Rosa claro

128 Laranja

149 Verde militar

101 Marron

113 Cinza

129 Verde escuro

150 Natural claro

102 Rosa

114 Azul royal

131 Bege

154 Azul aqua

103 Preto

115 Bordô

132 Roxo

157 Cobre

104 Azul

116 Branco pastel

133 Cinza escuro

160 Natural

105 Vermelho

117 Dourado

134 Azul marinho

164 Azul pastel

106 Branco

118 Amarelo escuro

137 Dourado satinado

167 Champanhe

107 Cromado

119 Verde claro

142 Lilás

168 Salmão

108 Amarelo

121 Marron escuro

143 Preto/Cromado satinado

170 Natural escuro

109 Verde

123 Cinza claro

144 Turquesa

177 Bronze

110 Transparente

124 Azul claro

147 Chumbo

183 Cinzento claro matizado

111 Marron claro

127 Cromado satinado

148 Amarelo limão

196 Branco matizado

Advertimos para o fato da reprodução gráfica das fotografias poder causar diferenças de tonalidades em relação à cor dos produtos.
As dimensões dos produtos e respetivas áreas de personalização recomendadas são meramente indicativas, podendo sofrer alterações sem aviso prévio.

