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ekston

Good things are always there

ekston.com

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

Saiba mais online
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Melody  
97957

Beatdrum  
97956

HEADPHONES

103133

Os BEATDRUM são auscultadores wireless em ABS e tecido 
com ligação bluetooth 5.0. O acabamento dos BEATDRUM 
destaca-se por ser emborrachado, completado com detalhes 
em tecido. Ideais para complementar qualquer estilo e ouvir 
música sem parar, graças às 16h de autonomia e tempo 
de carregamento de 3h. Incluem, ainda, função mãos livres 
e microfone. A potência é de 32Ω e a frequência 20Hz-20kHz. 
Fornecidos em caixa oferta preta com cabo de carregamento 
USB/micro USB.

 95 x 155 x 52 mm
 TRS – Ø40 mm

Un. 1 10 25

€ 58,59 56,84 55,08

Os MELODY são auscultadores wireless em PU com ligação 
bluetooth 5.0. Modernos e originais, os MELODY são perfeitos 
para ouvir a sua música favorita, já que têm uma autonomia 
de 10h e tempo de carregamento de 2h. Incluem, ainda, 
uma entrada para cartão de memória TF, função rádio e função 
mãos-livres. A potência é de 32Ω e frequência 20Hz-20kHz. 
Fornecidos em caixa oferta preta com cabo de carregamento.

 190 x 205 x 50 mm
 LSR – Ø40 mm

Un. 1 10 25

€ 69,98 67,88 65,78

 Dobrável
 Microfone
 Controle de volume
 Conexão à playlist do dispositivo móvel
 Inclui cabo

 Dobrável
 Microfone
 Controle de volume
 Conexão à playlist do dispositivo móvel
 Inclui cabo

CARACTERÍSTICAS: CARACTERÍSTICAS:

Dobráveis Dobráveis
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Thunder  
97258

Hearkeen  
97919

Vibration  
97923

103 107 133

EARPHONES SPEAKER

A THUNDER é uma coluna com microfone em tecido texturado 
e ABS de design elegante e acabamentos pormenorizados. A coluna 
por transmissão bluetooth 5.0 com um alcance até 10 m, é um objeto 
que se enquadra na perfeição num ambiente elegante e so�sticado. 
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. Fornecido em caixa de oferta.

 73 x 196 x 54 mm | Caixa: 275 x 123 x 74 mm
 SCR – 40 x 15 mm

Un. 1 10 25

€ 58,00 56,26 54,52

Os HEARKEEN são auriculares versáteis em ABS e silicone, perfeitos 
para diversos momentos do dia-a-dia. Devido ao seu design versátil, 
podem ser usados em ambientes mais pro�ssionais ou na prática 
de desporto. A transmissão por bluetooth 5.0, eleva a praticidade destes 
auriculares, com um alcance sem �os até 10 m. Têm uma frequência 
de 20Hz-20kHz e potência de 5mW(16Ω). As suas funcionalidades 
incluem botão para atender chamadas, controlo de volume e conexão 
à playlist do dispositivo móvel. A capacidade da bateria é de 90mAh, 
a autonomia em uso é até 8h e em standby é até 6 dias. Inclui cabo. 
Fornecido em caixa de oferta.

 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
Un. 1 10 25

€ 34,14 33,12 32,09

Os VIBRATION são uns auriculares, com �os, 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, botão para atender chamadas e conexão à playlist 
do dispositivo móvel. Inclui cabo de 1,3 m (Jack 3,5 mm). Fornecidos 
em caixa de oferta.

 20 x 18 x 20 mm | Caixa: 88 x 97 x 45 mm
 LSR – 14 x 3 mm

Un. 1 10 25

€ 21,98 21,32 20,66

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

 Microfone
 Botão para atender chamadas
 Conexão à playlist do dispositivo móvel

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

CARACTERÍSTICAS: CARACTERÍSTICAS: CARACTERÍSTICAS:
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Descry  
97922

Bass  
97955

Vibe  
97954

13

107

EARBUDS

103

103

Os VIBE são auriculares true wireless 
em ABS com bluetooth 5.0. Perfeitos para levar para qualquer lugar, 
já que a caixa de armazenamento serve também como carregador, 
com capacidade de 800 mAh e indicador LED. Nunca �que sem música 
no seu dia a dia, nem se preocupe com a chuva, pois são resistentes 
à água. Têm, ainda, um microfone incorporado e controlo touch. 
Fornecidos em caixa oferta preta com cabo de carregamento.

 69 x 42 x 25 mm
 PDP – 30 x 5 mm

Un. 1 10 25

€ 63,60 61,69 59,78

 Microfone
 Controlo touch
 Indicador de carga LED
 Conexão à playlist do dispositivo móvel
 Caixa de carregamento

CARACTERÍSTICAS:

Os DESCRY são uns elegantes auriculares wireless em metal e ABS. As suas 
características técnicas elevam-no a um objeto de elevada funcionalidade. 
Contêm uma transmissão por bluetooth 5.0 e têm um alcance até 10 m. 
As suas funcionalidades incluem: microfone, botão para atender chamadas 
e conexão à playlist do dispositivo móvel. A caixa de carregamento está 
incluída, é compatível com conector micro USB e tem uma capacidade 
de 500mAh. Os auriculares 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 de oferta.

 31 x 78 x 38 mm | Caixa de carregamento: 79 x 40 x 32 mm | 
Caixa: 128 x 110 x 58 mm

 PDP – 50 x 10 mm
Un. 1 10 25

€ 70,56 68,44 66,33

Os BASS são auriculares wireless com bluetooth 5.0. A caixa 
de armazenamento serve também como carregador (300 mAh), o que torna 
os BASS práticos e fáceis de levar para todo o lado. Com autonomia até 6h 
e tempo de carregamento de 2h. Fornecidos em caixa oferta preta com cabo 
de carregamento USB/USB-C.

 68 x 39 x 28 mm
 

Un. 1 10 25

€ 35,84 34,76 33,69

 Conexão à playlist do dispositivo móvel
 Caixa de carregamento

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

CARACTERÍSTICAS:CARACTERÍSTICAS:

Indicador de carga 
LED
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Magnet  
97920

Horde  
97921

Think  
97916

107

103 133

WIRELESS 
CHARGERS 
+ 
PORTABLE 
BATTERIES

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 �os, ideal para usar 
comodamente em casa ou no escritório. Inclui indicador de carga 
LED e tem uma potência de carregamento máxima de 10W. Fornecido 
em caixa de oferta, com cabo USB-C de 1 metro incluído.

 108 x 96 x 15 mm | Caixa: 157 x 179 x 34 mm
 LSR – 20 x 5 mm

Un. 1 10 25

€ 41,20 39,96 38,73

O HORDE é um carregador wireless que funde liga de zinco e tecido 
num cruzamento perfeito que culmina num objeto de design elegante 
e so�sticado. O HORDE é compatível com smartphones que têm tecnologia 
de carregamentos sem �os, 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 de oferta, com cabo USB-C de 1 metro incluído.

 101 x 87 x 16 mm | Caixa: 169 x 154 x 34 mm
 LSR – 30 x 3 mm

Un. 1 10 25

€ 42,76 41,48 40,19

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 de oferta, com cabo de 1 m incluído.

 145 x 90 x 97 mm | Caixa: 212 x 195 x 58 mm
 SCR – 50 x 60 mm

Un. 1 10 25

€ 63,16 61,27 59,37

 Compatível com smartphones que têm tecnologia de carregamentos sem 	os  Carrega 2 dispositivos em simultâneo
 Indicador de carga LED
 Compatibilidade universal
 Bateria polímero de lítio

 Compatível com smartphones que têm tecnologia de carregamentos sem 	os
CARACTERÍSTICAS: CARACTERÍSTICAS:CARACTERÍSTICAS:



16 17

Impera II  
97428

16

Blasty  
97960

SMART 
WATCHES

4 in 1
+ SPEAKER
+ WIRELESS CHARGER
+ LED LIGHT
+ MOBILE PHONE HOLDER

103

Impera  
97427

101

103

O IMPERA é um relógio inteligente com bracelete em PU e ecrã 
tátil. Compatível com os principais sistemas operativos, este relógio 
vai ajudá-lo a gerir o seu dia a dia: alerta de chamadas e mensagens, 
alarme, menu desporto, medição do batimento cardíaco, tensão arterial 
e temperatura corporal. Para além disto, o IMPERA é resistente à água 
(IP67) e tem uma autonomia até 7 dias, para que possa usá-lo toda 
a semana. Fornecido em caixa oferta com cabo de carregamento 
por pontos magnéticos.

 Ø48 x 260 x 22 mm
 LSR – 15 x 4 mm

Un. 1 10 25

€ 90,16 87,46 84,75

 Menu desporto
 Noti�cações do dispositivo móvel
 Sensor batimento cardíaco
 Monitorização do sono
 Conexão à playlist do dispositivo móvel

 Menu desporto
 Noti�cações do dispositivo móvel
 Sensor batimento cardíaco
 Monitorização do sono
 Conexão à playlist do dispositivo móvel

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

 Botão touch
 Luz LED
 3 níveis de intensidade
 Inclui cabo

CARACTERÍSTICAS:

O IMPERA 2 é um relógio inteligente com bracelete em silicone e ecrã 
tátil. Compatível com os principais sistemas operativos, este relógio 
vai ajudá-lo a gerir o seu dia a dia: alerta de chamadas e mensagens, alarme, 
menu desporto, medição do batimento cardíaco, tensão arterial e temperatura 
corporal. Para além disto, o IMPERA 2 é resistente à água (IP67) e tem 
uma autonomia até 7 dias, para que possa usá-lo toda a semana. Fornecido 
em caixa oferta com cabo de carregamento por pontos magnéticos.

 Ø48 x 250 x 21 mm
 LSR – 15 x 4 mm

Un. 1 10 25

€ 83,44 80,94 78,43

A BLASTY é uma coluna de som 4 em 1 em ABS, PP, 
bambu e tecido. Com um design irreverente e arrojado, 
esta coluna pode também servir como suporte para 
telemóvel, candeeiro com 3 níveis de intensidade 
e carregador sem �os 10W com uma capacidade 
de 1200 mAh, entradas 5V/2.1A e 9V/1.67A e saídas 
5V/1A e 9V/1.2A. Fornecida em caixa oferta preta 
com cabo de carregamento.

 Ø205 x 50 mm
 PDP – 50 x 20 mm

Un. 1 10 25

€ 93,64 90,83 88,02
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Soleil  
97958

Burmy  
97959

106 103

O SOLEIL é um relógio despertador com painel frontal touch. Para além 
da função de rádio, tem uma luz que simula o nascer do sol que vai 
aumentando gradualmente até atingir uma luz amarela brilhante. 
SOLEIL incluí ainda 6 sons naturais, para um acordar tranquilo 
e agradável, 15 níveis de volume, um suporte antideslizante para maior 
estabilidade e função automática de mudança de cor. Fornecido 
em caixa de oferta preta, com cabo micro USB e adaptador de corrente.

 Ø170 x 40 mm
 PDP – 50 x 20 mm

Un. 1 10 25

€ 58,22 56,47 54,73

O BURMY é um difusor de aromas com luz interior em PP, ABS e metal. 
BURMY tem um reservatório de 120 ml e pode pulverizar até 6h. A sua 
fácil utilização e e�cácia na distribuição do aroma, faz com que seja 
uma opção excecional para qualquer espaço, criando um ambiente 
agradável e perfumado (aroma não incluído). Uma ótima forma 
de combinar a aromaterapia e a humidi�cação. Fornecido em caixa 
de oferta preta com cabo de carregamento USB.

 98 x 175 x 98 mm
 SCR – 55 x 15 mm

Un. 1 10 25

€ 61,04 59,21 57,38

 6 sons naturais
 15 níveis de volume
 Várias opções de luz colorida
 Luz LED
 Painel frontal touch
 Inclui cabo micro USB e adaptador

 Aromaterapia
 Luz LED
 Inclui cabo de carregamento

CARACTERÍSTICAS: CARACTERÍSTICAS:

Desenho panorâmico 
nas 4 faces

Simulação luminosa do nascer do sol

Painel frontal touch
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160

160

160
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Bromley — 97099

Leavitt — 97940 Mott — 97911 Morey — 97122

A

B

B

A

Estação de secretária em ABS e bambu, 
com as seguintes funções: relógio, alarme, 
medidor de humidade e termómetro. Inclui 
duas pilhas AAA. Fornecido em caixa oferta 
de papel cra�.

 130 x 130 x 21 mm
 PDP – 25 x 50 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 15,00 14,85 14,62 14,40 14,10

Estação 
de secretária 
em bambu 
Com estação metereológica, 
medidor de humidade, 
termómetro e alarme.

Carregador wireless de bobina dupla em bambu com suporte 
para esferográ�cas. Potência de carregamento rápida de 10W 
e com entradas 5V/2A e 9V/1.67A. Inclui cabo de carregamento 
USB tipo C de 1m. Fornecido em caixa oferta de papel cra�.

 77 x 71 x 118 mm
 LSR – 60 x 80 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 24,28 24,04 23,67 23,31 22,82

Organizador de secretária em bambu e ABS. Inclui carregador wireless, hub 
USB e suporte para telemóvel. Entrada 5V/1.5A. Potência de saída, no máximo, 
de 5W. 1 porta USB e 1 porta USB tipo C. Inclui cabo USB/tipo C, de 90 cm, para 
carregar. Compatível com smartphones com tecnologia de carregamento sem 
�os. Fornecido em caixa oferta de papel cra�.

 255 x 135 x 14 mm
 LSR – 120 x 60 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 21,14 20,93 20,61 20,29 19,87

Candeeiro de mesa dobrável em bambu com carregador 
wireless, com 16 LEDS brancos e 9 amarelos. O carregador 
sem �os é de carregamento rápido, tenho uma potência 
até 10W, com entradas 5V/2A, 9V/2A. Inclui cabo 
de carregamento de 1 metro. Fornecido em caixa cra�.

 432 x 110 x 37 mm
 LSR – 190 x 35 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 50,20 49,70 48,95 48,19 47,19

Suporte para 
esferográ�cas

Com 16 LEDS brancos 
e 9 amarelos

Candeeiro 
dobrável 
em bambu com 
carregador 
wireless

Carregador wireless

Carregador 
wireless

Hub USB e suporte 
para telemóvel
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Mayer — 97098 Tilly — 97095

113

103

Gerst — 97089Kilby — 97088

106

106

106

103

Kandel — 97912 Klebs — 97085
Coluna de som portátil em ABS reciclado e bambu. Com 
potência de 3W e transmissão por bluetooth 5.0 e função 
de rádio. Tempo de reprodução até 4h com uma bateria 
de 500 mAh. Fornecido em caixa oferta de papel cra�.

 70 x 70 x 37 mm
 DUV – 50 x 12 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 18,74 18,55 18,27 17,99 17,62

Coluna de som portátil em ABS reciclado 
e bambu. Com potência de 3W e transmissão 
por bluetooth 5.0 e função de rádio. Tempo 
de reprodução até 5h com uma bateria 
de 1200 mAh. Fornecido em caixa oferta 
de papel cra�.

 135 x 40 x 65 mm
 DUV – 60 x 40 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 23,96 23,72 23,36 23,00 22,52

Função de rádio

Função de rádio

Autonomia até 5h
Autonomia até 4h

Suporte para auscultadores em ABS com 
carregador wireless embutido. 10W de potência, 
cabo de 1 m USB para USB-C. Entrada USB-C com 
5V/2A ou 9V/1.1A e saída wireless com 5V/1A ou 
9V/1.1A. Fornecido em caixa oferta preta.

 Ø160 x 257 mm | Caixa: 175 x 47 x 344 mm
 PDP – 30 x 15 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 23,24 23,01 22,66 22,31 21,85

Auscultadores ajustáveis com microfone 
em ABS e PP. Inclui um controlo de som com 4 botões: 
aumentar/diminuir volume, desligar microfone 
e sem som. Frequência de resposta de 20Hz-20KHz, 
impedância 32Ω, cabo de 1,85 m e conexão por USB A. 
Fornecidos em caixa de oferta preta.

 170 x 185 x 75 mm
 DOM – Ø21 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 18,38 18,10 17,83 17,37 16,91

Controlo de volume

Conexão USB A

Auriculares wireless stereo em ABS. Transmissão por bluetooth 
com autonomia até 6 horas. Função para atender chamadas, 
controlo de volume e conexão à playlist do dispositivo móvel. 
Inclui cabo USB/micro USB para carregar. Fornecidos em caixa 
com função de carregador.

 71 x 55 x 28 mm | Auricular: 47 x 21 x 21 mm
 PDP – 25 x 20 mm

Un. 1 10 25 50 250
€ 28,82 28,53 28,10 27,67 27,09

Auriculares True Wireless em ABS com microfone e caixa 
de carregamento de 250mah. Autonomia até 1.5h, frequência 
20Hz-20KHz, 98 dB e impedância de 32Ω. Cada auricular tem 
um botão multifunções e a caixa tem uma porta microUSB para 
ser carregada. Fornecidos em caixa oferta branca.

 Auricular: 47 x 19 x 8 mm | Caixa: 55 x 64 x 26 mm
 PDP – 20 x 20 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 16,22 16,06 15,81 15,57 15,25

Coleção 
Bambu 
O melhor 
da tecnologia 
aliada ao bambu, 
um material natural 
e amigo do ambiente.
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Rubins — 97091
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Power — 97910
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Fitch — 97909 Kohn — 97915

C

C

B
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A

A D

Venter 16GB — 97569

Cabo retrátil 5 em 1 em ABS e bambu. Uma das extremidades 
é USB-C com adaptador para USB-A, enquanto que na outra 
extremidade existe uma ponta especial 2 em 1 micro-usb e iOS com 
adaptador para USB-C. Entrada/saída: 5V/1A. Fornecido em caixa 
oferta de papel cra�.

 40 x 130 mm | Cabo esticado: 40 x 850 mm | 
Caixa: 175 x 47 x 344 mm

 LSR – Ø30 mm
Un. 1 25 100 250 1000
€ 5,88 5,79 5,70 5,56 5,41

Micro USB 
e iOS

Adaptador 
5 em 1  
Para que nunca lhe falte 
nenhuma ligação.

Carregador wireless em bambu. Entrada 5V/2A e potência 
de saída, no máximo, de 5W. Inclui cabo USB/micro USB, 
de 1m, para carregar. Compatível com smartphones com 
tecnologia de carregamento sem �os. Fornecido em caixa 
oferta de papel cra�.

 92 x 92 x 9 mm
 LSR – 70 x 70 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 10,08 9,98 9,83 9,68 9,48

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. 
Inclui cabo USB/micro USB para carregar. Compatível com smartphones 
com tecnologia de carregamento sem �os. Fornecido em caixa oferta 
de papel cra�.

 140 x 70 x 12 mm
 LSR – 120 x 50 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 21,20 20,99 20,67 20,35 19,93

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.

 120 x 51 x 15 mm
 LSR – 80 x 30 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 16,70 16,53 16,28 16,03 15,70

Tipo A

Pen Drive USB com 16GB em bambu. Fornecido 
em caixa de papel cra�.

 60 x 19 x 10 mm | Caixa: 90 x 40 x 22 mm
 LSR – 35 x 14 mm

PREÇOS SOB CONSULTA
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Teds — 97208

Renewal Charger — 97093

Renewal Battery — 97094 Touring — 97097Sovery — 97096

113

106

106
103

103

113

rP
E
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E
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E
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A

B

B

C

C

A

Coluna com microfone em ABS, em tecido em poliéster 
e acabamento em borracha. A coluna tem transmissão por 
bluetooth, ligação stereo 3,5 mm e leitura de cartões TF. Contém 
2 x 3W/4Ω e autonomia até 4 h. Permite ainda a função para 
atender chamadas, controlar o volume e conectar à playlist 
do dispositivo móvel. Inclui cabo USB para carregar. Fornecida 
em caixa oferta de papel cra�.

 160 x 120 x 50 mm | Caixa: 180 x 180 x 66 mm
 PDP – 45 x 10 mm

Un. 1 10 25 50 250
€ 26,34 26,08 25,68 25,29 24,76

Carregador wireless 100% rPET. A potência de carregamento 
é de 10W, com entradas 5V/1.6A e 9V/1.5A. Inclui cabo de 1 m. 
Fornecido em caixa oferta de papel cra�.

 100 x 62 x 10 mm
 TRS – 80 x 40 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 18,50 18,32 18,04 17,76 17,39

Bateria portátil 100% rPET, com bateria de lítio, capacidade 
de 5.000 mAh e entrada/saída de 5V/2A. Inclui uma porta para 
microUSB, uma porta USB-C e duas portas USB. Inclui cabo 
de 1m. Fornecido em caixa oferta de papel cra�.

 65 x 98 x 10 mm
 TRS – 80 x 40 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 22,42 22,20 21,86 21,53 21,08

Coluna de som portátil em ABS reciclado com faixa LED exterior, 
com transmissão bluetooth 5.0. Tem potência de 3W (4Ω) 
e autonomia até 4 horas. Permite ainda a função para atender 
chamadas e conectar à playlist do dispositivo móvel. Fornecido 
em caixa oferta de papel cra�.

 Ø55 x 63 mm
 PDP – 25 x 30 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 12,92 12,73 12,53 12,21 11,89

Carregador Wireless em ABS reciclado com potência máxima 
até 10W. Inclui cabo de 1 m. O carregador tem entradas 5V/2A, 
9V/1,67A. Fornecido em caixa oferta de papel cra�.

 Ø99 x 7,5 mm
 PDP – 50 x 25 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 12,00 11,82 11,64 11,34 11,04

Renewal 
Collection 
A melhor tecnologia, aliada 
ao material mais sustentável 
do momento.

Autonomia até 4h

Tecnologia 
sustentável
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BRANVE O�ce in

3130

THE BRAND THAT MATCHES

EUROPEAN DESIGN

branve.com
Saiba mais online

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

Todos produtos BRANVE® têm 
as melhores certificações, como 
garantia de qualidade: 

- Papel FSC 
- Cumprimento REACH
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Dynamic Notebook  
93597

Empire Notebook  
93598

DYNAMIC COLLECTION EMPIRE COLLECTION

 .88  .85

104 103

O DYNAMIC é um bloco de notas 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 íman 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, texturado e plano. Possui 256 páginas, 
em papel proveniente de gestão florestal sustentável, que se dividem 
proporcionalmente em páginas pautadas e não 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 de oferta.

 Bloco: 150 x 210 mm | Caixa: 200 x 30 x 265 mm
 LSR – 35 x 10 mm

Un. 1 10 25
€ 31,60 30,65 29,70

O EMPIRE é um bloco de notas A5 de design moderno, minimalista 
e com toque business. A capa rígida em polipele 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 
240 páginas, em papel proveniente de gestão florestal sustentável, 
dividem-se proporcionalmente por páginas pautadas, não 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 incluída) e em caixa de oferta.

 Bloco: 150 x 210 mm | Caixa: 197 x 28 x 262 mm
 LSR – 15 x 15 mm

Un. 1 10 25
€ 24,98 24,23 23,48

Para os dinâmicos 
com mais estilo

Exclusiva para 
personalidades 
sofisticadas.

Encontre mais produtos DYNAMIC Encontre mais produtos EMPIRE

Fecho metálico 
personalizável

2 blocos em 1 3 tipos de páginasFaixa personalizável
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Geometric Notebook  
93596

Tiles Notebook  
93737

INKUOTE COLLECTION INKUOTE 
COLLECTION

103 103

O GEOMETRIC é um bloco de notas A5 com capa rígida em imitação 
de pele com 256 páginas pautadas em papel proveniente de gestão 
florestal sustentável. O design da sua capa foi inspirado em figuras 
geométricas baseadas em padrões de ilusão ótica. A banda elástica, 
que permite fechar o bloco de notas, o marcador de livros e o suporte 
de esferográfica (não incluída) reforçam a utilidade deste bloco de notas. 
Mais do que um bloco de notas, é um suporte para comunicação 
de emoções. Algo muito pessoal e único. Fornecido em caixa de oferta.

 Bloco: 140 x 210 mm | Caixa: 175 x 25 x 265 mm
 SCR – 45 x 25 mm

Un. 1 10 25
€ 13,68 13,27 12,86

Para aqueles que não 
dispensam escrever 
em papel

O TILES é um bloco de notas A5 com capa rígida em imitação de pele 
com 256 páginas pautadas, em papel proveniente de gestão florestal 
sustentável, 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 bloco de notas, o marcador 
de livros e o suporte de esferográfica (não incluída) reforçam a utilidade 
deste bloco de notas. Mais do que um bloco de notas, é um suporte para 
comunicação elegante e único. Fornecido em caixa de oferta.

 Bloco: 140 x 210 mm | Caixa: 175 x 25 x 265 mm
 SCR – 50 x 30 mm

Un. 1 10 25
€ 14,24 13,81 13,39
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Tordo — 93593

Klee — 93277

Matisse — 93087

Freud — 93578

Bloco de notas A5 com capa rígida 
em cortiça e PU com 192 páginas 
pautadas em cor mar�m. Contém 
elástico, �ta separadora e suporte 
para esferográ�ca (não incluída). 
Fornecido em bolsa de non-woven.

 140 x 210 mm
 LSR – 30 x 180 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 7,24 7,13 7,02 6,84 6,66

Bloco de notas A5 com capa rígida em cortiça e linho na parte 
inferior da capa. Contém 192 páginas pautadas em papel cor 
mar�m proveniente de gestão �orestal sustentável e suporte 
para esferográ�ca (não incluída). Fornecido em envelope 
de papel cra� com autocolante.

 140 x 210 mm
 TRS – 95 x 40 mm

Un. 1 25 100 500 2500
€ 4,96 4,89 4,81 4,69 4,56

Bloco de notas A5 em pele reciclada com 192 páginas 
pautadas cor mar�m, em papel proveniente de gestão �orestal 
sustentável. Suporte para esferográ�ca (não incluída), elástico 
e �ta separadora em preto. Contém bolso interior. Fornecido 
em envelope preto em cartão.

 140 x 210 mm
 SCR – 85 x 120 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 6,38 6,28 6,19 6,03 5,87

Conjunto de bloco de notas A5 e esferográ�ca em cortiça. Bloco 
com 192 páginas com linhas pautadas cor mar�m, em papel 
proveniente de gestão �orestal sustentável. Esferográ�ca 
de escrita a azul. Fornecido em caixa oferta de papel cra�.

 140 x 210 mm
 SCR – 150 x 150 mm

Un. 1 50 100 250 1000
€ 6,38 6,28 6,19 6,03 5,87

Cortiça 
A combinação 
de materiais naturais 
permite criar blocos 
únicos e sustentáveis.

Papel proveniente 
de uma gestão 

�orestal sustentável

Papel proveniente 
de uma gestão 

�orestal sustentável

Papel proveniente 
de uma gestão 

�orestal sustentável

Pele reciclada 
A pele reciclada pode ser feita a partir 
de móveis, roupa ou sapatos usados, bem 
como de sobras de pele de outros produtos.
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Emerge Folder II — 93580

Emerge Folder — 93579
6,5”

Emerge A5 Folder — 93581
6,5”

A

A

Emerge 
Collection 
Uma coleção que alia 
sustentabilidade a tecnologia.

Papel proveniente 
de uma gestão 
�orestal sustentável

Com carregador 
wireless

Pasta A4 em rPET 300D com elástico para 
fecho. Interior em rPET 210D com vários 
bolsos, suporte para esferográ�ca (não incluída) 
e um bloco de notas com 40 páginas pautadas 
brancas, em papel proveniente de gestão 
�orestal sustentável. Fornecida em bolsa 
non-woven.

 230 x 330 x 50 mm
 TRS – 150 x 190 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 15,54 15,38 15,15 14,92 14,61

Pasta A4 em rPET 300D com fecho. 
Interior em rPET 210D com vários bolsos, 
compartimento para smartphone até 6.5’’, 
suporte para esferográ�cas(não incluída) 
e um bloco de notas com 40 páginas pautadas 
brancas, em papel proveniente de gestão 
�orestal sustentável. Fornecida em bolsa 
non-woven.

 250 x 340 x 40 mm
 TRS – 190 x 230 mm

Un. 1 10 50 100 250
€ 21,82 21,60 21,27 20,95 20,51

Pasta A5 em 300D rPET com carregador wireless embutido. 
A bateria tem capacidade para 5.000 mAh, potência de 10W, 
entrada/saída 5V/2.1A e cabo USB tipo C para carregar a bateria. 
A pasta contém no seu interior um bolso para smartphone até 
6.5’’, três ranhuras para cartões, quatro luzes LED, botão on/o¢, 
suportes para esferográ�ca (não incluída), smartphone e cabo 
USB, um bloco de notas com capa em cartão preto e 128 páginas 
pautadas de cor mar�m, em papel proveniente de gestão 
�orestal sustentável. Na frente existe ainda uma impressão oval 
em preto para indicar a área de carga do wireless. Fornecido 
em caixa preta.

 165 x 225 x 25 mm
 PDP – 40 x 15 mm

Un. 1 10 25 50 250
€ 49,50 49,01 48,26 47,52 46,53
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e Canecas
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48H

16H

57H
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24H
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8H

Norre Bottle — 94662

Norre Tumbler — 94661 Lavine 600 — 94262Lavine 350 — 94263A

A

B  

B  

600

Garrafa em aço inoxidável com parede dupla isolada 
a vácuo, parede interna revestida de cobre e tampa 
em bambu com vedante de silicone para proteção 
extra. A garrafa tem capacidade até 640 ml e mantém 
as bebidas quentes por 16 h e frias por 48 h. Esta garrafa 
tem um revestimento em pó que lhe confere mais 
durabilidade e resistência. Fornecido em caixa oferta 
de papel cra�.

 Ø72 x 233 mm
 LSR – 20 x 140 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 17,86 17,68 17,41 17,15 16,79

Copo em aço inoxidável com parede dupla isolada a vácuo, 
parede interna revestida de cobre e tampa em bambu com 
vedante de silicone para proteção extra. O copo tem capacidade 
até 370 ml e mantém as bebidas quentes por 5 h e frias por 
24 h. Este copo tem um revestimento em pó que lhe confere 
mais durabilidade e resistência. Fornecido em caixa oferta 
de papel cra�.

 Ø80 x 106 mm
 LSR – 30 x 55 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 15,40 15,25 15,02 14,78 14,48

Garrafa térmica em aço inoxidável com parede dupla isolada 
a vácuo e parede interna revestida de cobre e tampa em cortiça. 
Garrafa com capacidade até 600 ml e mantém as bebidas 
quentes por 16h e frias por 57h. Fornecido em caixa oferta 
de papel cra�.

 Ø73 x 197 mm
 LAS – 210 x 70 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 19,00 18,81 18,52 18,24 17,86

Copo térmico em aço inoxidável com parede dupla isolada 
a vácuo, parede interna revestida de cobre e tampa em cortiça. 
Copo com capacidade até 350 ml e mantém as bebidas quentes 
por 8h e frias por 48h. Fornecido em caixa oferta de papel cra�.

 Ø73 x 125 mm
 LAS – 210 x 120 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 15,98 15,82 15,58 15,34 15,02

Tampa com isolante 
em silicone

Isolamento a vácuo 
em cobre

Isolamento a vácuo 
em cobre

Tampa à prova 
de fugas

As garrafas e copos 
ideais para manter 
a temperatura 
da sua bebida
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Solberg — 94240

Show Satin — 94771

105104167103Garrafa térmica em aço inoxidável com acabamentos em mate 
e isolamento a vácuo. Inclui termómetro digital e infusor 
no interior. Capacidade até 470 ml e retenção de bebidas 
quentes até 8 horas e 24 horas nas bebidas frias. Fornecido 
em caixa branca.

 Ø65 x 229 mm
 SCR – 130 x 80 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 14,34 14,12 13,91 13,55 13,19

Garrafa com 
termómetro 
Permite um maior controlo 
da temperatura da sua bebida, 
deixando-a ao seu gosto.

Parede dupla 
isolada a vácuo

Tampa com 
termómetro digital

Parede dupla 
isolada a vácuo

Parede dupla isolada 
a vácuo

Garrafa com parede dupla com isolamento 
a vácuo, em aço inoxidável e base em cortiça. 
Mantém as bebidas quentes por 8h e frias por 24h. 
Tem capacidade até 560 ml. Fornecido em caixa 
oferta de papel cra�.

 Ø66 x 258 mm
 LAS – 217 x 96 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 11,12 10,95 10,79 10,51 10,23

Garrafa em aço inoxidável com 
parede dupla isolada a vácuo, 
capacidade até 540 ml e tampa 
à prova de fugas. Fornecido 
em caixa de oferta branca.

 Ø71 x 255 mm
 LAS – 201 x 104 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 10,36 10,20 10,05 9,79 9,53

Base 
de cortiça
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Laver — 94257

Sow — 94239Naturel — 94683Ceylon — 94254
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Lycka — 94761Pietro — 94241
Garrafa em bambu em aço inoxidável e PP 
com corpo duplo e isolamento a vácuo. Tem 
capacidade até 440 ml. Fornecido em caixa 
oferta de papel cra.

 Ø70 x 222 mm
 DUV – 15 x 140 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 17,58 17,40 17,14 16,88 16,53

Garrafa térmica em bambu e aço inoxidável 
com parede dupla e isolamento a vácuo. 
Capacidade até 440 ml. Fornecido em caixa 
oferta de papel cra.

 Ø70 x 215 mm
 DUV – 15 x 140 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 18,68 18,49 18,21 17,93 17,56

Garrafa térmica em bambu e aço inoxidável, 
com parede dupla isolada a vácuo e infusor 
para chá. Capacidade até 430 ml. Fornecido 
em caixa de oferta.

 Ø69 x 207 mm | Caixa: 72 x 210 x 72 mm
 LSR – 20 x 130 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 15,30 15,15 14,92 14,69 14,38

Garrafa térmica em bambu e aço inoxidável com 
parede dupla e isolamento a vácuo. A garrafa tem uma 
capacidade até 450 ml e preserva as bebidas quentes 
por 12 horas e as bebidas frias por 24 horas. Fornecido 
em caixa oferta de papel cra.

 Ø63 x 251 mm
 SCR – 130 x 130 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 20,98 20,77 20,46 20,14 19,72

Materiais duráveis 
e sustentáveis 
O modo como transportamos a nossa bebida 
também pode ser mais sustentável. Materiais 
como o bambu conferem resistência 
e originalidade, tornando cada garrafa única.

Copo de bambu e aço inoxidável de parede dupla isolada 
a ar e tampa AS com fecho deslizante. Capacidade até 
350 ml. Fornecido em caixa oferta de papel cra.

 Ø80 x 108 mm
 SCR – 100 x 50 mm

Un. 1 10 50 100 500
€ 11,24 11,13 10,96 10,79 10,57

Copo de viagem em bambu e aço inox com sistema 
de abertura deslizante e parede dupla de isolamento. 
Tem capacidade até 500ml. Fornecido em caixa oferta 
de papel cra.

 Ø82 x 158 mm
 PDP – 20 x 50 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 11,40 11,23 11,06 10,77 10,49

Tampa deslizante

Parede dupla 
isolada a vácuo Parede dupla 

isolada a vácuo
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Slider — 94242

Parede dupla 
isolada a vácuo

Garrafa para sublimação em alumínio com 
tampa em aço inoxidável. Com capacidade até 
500 ml. Fornecido em caixa branca.

 Ø67 x 205 mm
 SUB – 130 x 80 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 5,88 5,79 5,70 5,56 5,41

Garrafa de desporto para sublimação 
em alumínio com mosquetão. Capacidade 
até 400 ml. Fornecido em caixa branca.

 Ø66 x 176 mm
 SUB – 130 x 80 mm

Un. 1 50 250 1000 2500
€ 3,50 3,45 3,40 3,31 3,22

Garrafa térmica para sublimação em aço inoxidável com 
parede dupla isolada a vácuo e tampa com sistema de vácuo. 
Capacidade até 510 ml. Fornecido em caixa branca.

 Ø67 x 255 mm
 SUB – 140 x 80 mm

Un. 1 50 100 250 1000
€ 10,20 10,04 9,89 9,64 9,38

Garrafa para sublimação em aço inoxidável com 
parede dupla e tampa com sistema de vácuo. 
Capacidade até 500ml. Mantém as bebidas 
quentes por 12h e frias por 24h. Fornecido 
em caixa branca.

 Ø70 x 245 mm
 SUB – 210 x 175 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 11,66 11,49 11,31 11,02 10,73

Ideais para 
sublimação

Abertura 
deslizante

Parede 
dupla isolada 
a vácuo

Copo de viagem para sublimação com parede dupla em aço 
inoxidável. Inclui tampa transparente com abertura deslizante. 
Tem capacidade até 380ml. Fornecido em caixa branca.

 Ø77 x 120 mm
 SUB – 246 x 120 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 10,90 10,74 10,57 10,30 10,03
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Odin — 94603

Buffon — 94078

Garrafa em aço inoxidável com acabamento 
em borracha, parede dupla isolada 
a vácuo e capacidade até 550 ml. Fornecido 
em caixa de oferta preta.

 Ø70 x 220 mm
 SCR – 180 x 120 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 12,66 12,53 12,34 12,15 11,90

Garrafa térmica em aço inoxidável com 
parede dupla isolada a vácuo e tampa com 
sistema de vácuo. Capacidade até 530 ml. 
Fornecido em caixa branca.

 Ø67 x 255 mm | Caixa: 75 x 75 x 275 mm
 LSR – 20 x 100 mm

Un. 1 50 100 250 1000
€ 10,28 10,18 10,02 9,87 9,66

Parede dupla 
isolada a vácuo

Parede dupla 
isolada a vácuo

Um toque 
diferente 
Para quem procura uma 
alternativa moderna 
e original às tradicionais 
garrafas, o acabamento 
em borracha irá 
surpreendê-lo.

Tampa à prova 
de fugas
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Panthony — 94044

Panthony Mat — 94045

Panthony Own — 94046

+550

Garrafa em aço inoxidável com parede 
dupla isolada a vácuo e capacidade 
até 570 ml. Tampa em bambu 
e alça de transporte em aço inoxidável. 
Fornecido em caixa oferta de papel cra�.

 Ø70 x 220 mm
 LSR – Ø40 mm

Un. 1 50 100 250 1000
€ 10,38 10,28 10,12 9,96 9,76

Parede dupla 
isolada a vácuo

Revestimento em pó para 
mais durabilidade

Copo de viagem em aço inoxidável e PP com parede dupla 
e isolamento a vácuo. Acabamento mate e revestimento em pó 
que lhe confere mais durabilidade e resistência. Tem capacidade 
até 470ml. Fornecido em caixa preta.

 Ø90 mm x 150 mm
 LSR – 15 x 50 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 11,12 10,95 10,79 10,51 10,23

Com tampa personalizável

Caneca em porcelana com hidroglaze e capacidade até 450 ml. 
Fornecido em caixa. Produto para uso não pro�ssional.

 Ø95 x 100 mm | Caixa: 130 x 101 x 107 mm
 PDP – 30 x 30 mm

Un. 1 25 100 500 1000
€ 8,12 8,00 7,87 7,67 7,47

Caneca em porcelana com hidroglaze, acabamento 
mate e capacidade até 450 ml. Fornecido em caixa. 
Produto para uso não pro�ssional.

 Ø95 x 100 mm | Caixa: 130 x 101 x 107 mm
 PDP – 30 x 30 mm

Un. 1 25 100 500 1000
€ 8,19 8,07 7,95 7,74 7,54

Caneca em porcelana com capacidade até 450 ml. 
Fornecido em caixa. Produto para uso não pro�ssional.

 Ø95 x 100 mm | Caixa: 130 x 101 x 107 mm
 PDP – 30 x 30 mm

Un. 1 25 100 500 1000
€ 8,00 7,88 7,76 7,56 7,36

Parede dupla 
isolada a vácuo
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Owens — 94253 Glogg — 94255

700

Caneca em cerâmica, com tampa e base em bambu. 
Capacidade até 250 ml. Fornecido em caixa oferta 
de papel cra�.

 Ø84 x 68 mm
 SCR – 150 x 35 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 5,56 5,48 5,39 5,25 5,12

Caneca de cerâmica com acabamento em mate 
e exterior com efeito rústico. Capacidade até 370 ml. 
Fornecido em caixa oferta de papel cra�.

 85 x 85 mm
 SCR – 150 x 40 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 4,39 4,32 4,26 4,15 4,04

Com acabamento 
mate no exterior 
e brilhante no interior

Conjunto de dois copos de cerâmica com 
acabamentos em mate. Capacidade até 280 ml. 
Fornecido em caixa oferta de papel cra�.

 Ø74 x 85 mm
 PDP – 50 x 25 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 6,84 6,74 6,63 6,46 6,29

Bule em cerâmica com tampa e pega 
em bambu. Capacidade até 700 ml. Fornecido 
em caixa oferta de papel cra�.

 Ø164 x 115 mm
 LSR – Ø75 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 30,90 30,44 29,97 29,20 28,43

Bule em cerâmica 
e bambu 
Opte por produtos com materiais 
sustentáveis, sem abdicar do requinte 
indispensável ao servir as suas bebidas 
quentes.
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Makarova — 94765

Hibiscus  
93978

 .46

Caixa de chás em bambu, com 4 compartimentos e fecho com 
íman. A caixa de chá inclui 40 doses individuais de chá açoriano 
“Gorreana” (20 de chá preto e 20 de chá verde). Fornecido 
em caixa oferta de papel cra�.

 160 x 160 x 78 mm | Caixa cra�: 166 x 166 x 85 mm
 LSR – 140 x 140 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 24,56 24,31 23,95 23,58 23,09

Caixa de chás em bambu, com 2 compartimentos e fecho com 
íman. A caixa de chá inclui 20 doses individuais de chá açoriano 
“Gorreana” (10 de chá preto e 10 de chá verde). Fornecido 
em caixa oferta de papel cra�.

 160 x 87 x 78 mm | Caixa cra�: 166 x 91 x 87 mm
 LSR – 140 x 70 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 17,60 17,42 17,16 16,90 16,54

Bule de vidro borossilicato com tampa em bambu. 
Inclui infusor em aço inoxidável. Capacidade até 
750 ml. Fornecido em caixa oferta de papel cra�.

 200 x 85 mm
 LSR – Ø70 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 13,68 13,54 13,34 13,13 12,86

Infusor em aço 
inoxidável

Sirva o seu chá 
com elegância 
O bule em vidro borossilicato 
com tampa em bambu alia 
a sustentabilidade dos materiais 
à graciosidade da peça.

Garrafa em vidro de borossilicato com parede dupla 
isolada a ar e tampa em bambu. Inclui 2 infusores 
em aço inoxidável. A garrafa tem uma capacidade 
até 490 ml. Apta para ir a máquina de lavar loiça, 
removendo a tampa. Fornecido em caixa oferta 
de papel cra�.

 Ø72 x 234 mm
 LSR – Ø50 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 14,40 14,26 14,04 13,83 13,54

2 infusores 
em aço 

inoxidável
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Ecuador 350 — 94767

Expresso — 93873

Ecuador 250 — 94766

Americano — 94785 Jenson — 94237Machiato — 93895
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Copo de viagem em vidro borossilicato com parede dupla isolada 
a ar e tampa em bambu. Copo com capacidade até 350 ml, ideal 
para líquidos frios ou quentes, tendo uma tampa com isolante 
em silicone que facilita o transporte do copo evitando salpicos. 
Apto para ir ao microondas e à máquina de lavar, retirando 
a tampa. Fornecido em caixa oferta de papel cra�.

 Ø91 x 119 mm
 LSR – Ø60 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 10,38 10,28 10,12 9,96 9,76

Conjunto de café em vidro isotérmico com 2 copos com 
parede dupla isolada a ar e capacidade até 75 ml. Fornecido 
em caixa de oferta personalizável.

 Caixa: 133 x 65 x 65 mm
 PDP – 25 x 10 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 10,38 10,28 10,12 9,96 9,76

Copo de viagem em vidro borossilicato com parede dupla isolada 
a ar e tampa em bambu. Copo com capacidade até 250 ml, ideal 
para líquidos frios ou quentes, tendo uma tampa com isolante 
em silicone que facilita o transporte do copo evitando salpicos. 
Apto para ir ao microondas e à máquina de lavar, retirando 
a tampa. Fornecido em caixa oferta de papel cra�.

 Ø89 x 91 mm
 LSR – Ø60 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 10,64 10,53 10,37 10,21 10,00

Copo de vidro isotérmico com parede dupla 
isolada a ar e capacidade até 220 ml. Fornecido 
em caixa de oferta personalizável.

 Ø80 x 86 mm
 PDP – 25 x 20 mm

Un. 1 50 100 250 1000
€ 7,54 7,43 7,31 7,13 6,94

Cafeteira em vidro borossilicato e aço inoxidável. Tem 
capacidade até 600ml. Fornecido em caixa oferta 
de papel cra�.

 Ø95 x 170 mm
 LSR – Ø25 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 14,74 14,59 14,37 14,15 13,86

Conjunto de 2 copos de vidro isotérmico e com parede 
dupla isolada a ar. Os copos têm capacidade até 350 ml. 
Fornecido em caixa de oferta personalizável.

 Caixa: 195 x 125 x 95 mm
 PDP – 25 x 20 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 19,76 19,56 19,27 18,97 18,57

Torne os seus 
hábitos diários 
mais sustentáveis 
Utilize copos de vidro para tomar o seu 
café matinal.

Prensa 
francesa
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Merlot — 94249

Winery — 94248

Blend — 94247
Saca rolhas elétrico. Com pilhas incluídas. 
Fornecido em caixa de oferta.

 Saca rolhas: Ø48 x 230 mm | 
Caixa: 54 x 54 x 250 mm

 PDP – 30 x 15 mm
Un. 1 25 50 100 250
€ 19,00 18,81 18,53 18,24 17,86

Conjunto de saca rolhas elétrico e acessórios em ABS e TPE. 
Inclui corta cápsulas, rolha de vácuo e salva-gotas. Com pilhas 
incluídas. Fornecido com caixa oferta.

 Saca rolhas: 45 x 227 mm | Caixa: 241 x 90 x 54 mm
 PDP – 20 x 15 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 36,00 35,64 35,10 34,56 33,84

Conjunto 
de saca-rolhas 
elétrico 
Torne os momentos em festa, e em 
família, mais simples e so�sticados!

Saca rolhas elétrico

Manga refrigeradora em nylon 
com elástico nas laterais. 
Fornecido em caixa oferta.

 160 x 230 mm
 TRS – 140 x 90 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 9,38 9,29 9,15 9,00 8,82

Ideal para garrafas 
mais largas
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A Bramble — 94043

Glacier — 94252

Set de cocktail com 6 peças em aço inoxidável: um shaker (600 
+ 450 ml), um copo doseador (30 ml), uma colher, um pilão 
e um coador. Inclui uma bolsa em non-woven. Fornecido 
em caixa de oferta.

 Caixa: 98 x 98 x 290 mm
 LSR – 225 x 30 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 31,54 31,22 30,75 30,28 29,65

Conjunto de quatro cubos em aço 
inoxidável reutilizáveis. Fornecido 
em caixa de PP com invólucro 
em papel para proteção adicional.

 60 x 60 x 30 mm
 PDP – 40 x 30 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 6,00 5,91 5,82 5,67 5,52
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Basil — 93278 Gauthier — 93967 Borba — 92819

Moreto — 94119Cabernet — 94190Syrah — 94189

160

160

Conjunto de 4 bases para copos 
em contraplacado com formato de �oco 
de neve. Fornecido em caixa oferta 
de papel cra�.

 100 x 100 x 5 mm | 
Caixa: 105 x 105 x 20 mm

 LSR – Ø30 mm
Un. 1 100 500 2500 5000
€ 3,18 3,14 3,09 3,01 2,93

Conjunto de 4 bases para copos em bambu. Fornecido 
em caixa de papel cra�.

 115 x 115 x 35 mm | Base para copos: 100 x 100 x 6 mm | 
Caixa: 119 x 121 x 56 mm

 LSR – 80 x 80 mm
Un. 1 25 100 250 1000
€ 6,14 6,05 5,96 5,80 5,65

Saco em cortiça para 1 garrafa. Saco 
amigo do ambiente com 2 alças e janela 
na parte frontal, ideal para oferta.

 100 x 330 x 100 mm
 LSR – 60 x 80 mm

Un. 1 10 50 100 500
€ 9,02 8,93 8,79 8,66 8,48

Conjunto para vinho com 4 peças em madeira e metal: 
saca-rolhas com canivete de escanção, gargantilha, salva-gotas 
com tampa e rolha. Fornecido em caixa de oferta em cortiça.

 Ø144 x 42 mm
 LSR – Ø90 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 15,92 15,76 15,52 15,28 14,96

Conjunto para vinho em bambu e zinco. Inclui 
dentro da caixa: saca-rolhas com canivete 
de escanção, termómetro, rolha e gargantilha.

 147 x 167 x 54 mm
 LSR – 120 x 90 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 17,10 16,93 16,67 16,42 16,07

Conjunto para vinho em bambu e zinco. Inclui 
dentro da caixa: saca-rolhas com canivete 
de escanção, gargantilha, salva-gotas com 
tampa e rolha.

 363 x 112 x 119 mm
 LSR – 140 x 90 mm

Un. 1 10 25 50 250
€ 27,94 27,66 27,24 26,82 26,26

4 bases para copos

4 bases para copos
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Spice 700 — 94079

Spice 380 — 94099

Jasmin 1000 — 94236

Jasmin 800 — 94235

Frasco em vidro borossilicato e tampa 
de cortiça. Capacidade até 700 ml. 
Fornecido em caixa cra�.

 Ø95 x 110 mm
 LSR – Ø70 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 5,14 5,06 4,99 4,86 4,73

Frasco em vidro borossilicato e tampa 
de cortiça. Capacidade até 380 ml. 
Fornecido em caixa cra�.

 Ø95 x 60 mm
 LSR – Ø70 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 3,84 3,78 3,72 3,63 3,53

Garrafa em vidro borossilicato com tampa 
de cortiça. Capacidade até 1L. Fornecida 
em caixa.

 Ø83 x 215 mm
 LSR – Ø55 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 9,58 9,44 9,29 9,05 8,81

Garrafa em vidro borossilicato com tampa 
de cortiça. Capacidade até 800 ml. Fornecida 
em caixa.

 Ø80 x 190 mm
 LSR – Ø50 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 8,10 7,98 7,86 7,65 7,45



7170

Jacquin — 94955

Marjoram — 94261

B

B

A

A

160

160

C

C

D

D

E

E

160

160

160

Caraway Long — 94258Caraway — 94260Caraway Round — 94259

Tábua em bambu com formato 
de árvore.

 280 x 200 x 10 mm
 LSR – 100 x 40 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 5,63 5,55 5,46 5,32 5,18

Tábua de corte em bambu. Fornecido 
com caixa de oferta em cra�.

 400 x 300 x 15 mm
 LSR – 70 x 9 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 19,40 19,11 18,82 18,33 17,85

Tábua de servir em bambu com pega, de grande 
dimensão e de utilização versátil. Fornecido 
com caixa presente em cra�.

 155 x 600 x 12 mm
 LSR – 70 x 9 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 14,70 14,48 14,26 13,89 13,52

Tábua de servir em bambu com pega, de grande 
dimensão e de utilização versátil. Fornecido 
com caixa oferta em cra�.

 240 x 450 x 12 mm
 LSR – 70 x 9 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 16,74 16,49 16,24 15,82 15,40

Tábua de servir em bambu com pega, de grande 
dimensão e de utilização versátil. Ideal para pizza. 
Fornecido com caixa oferta em cra�.

 310 x 408 x 12 mm
 LSR – 70 x 9 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 16,06 15,82 15,58 15,18 14,78

Elegância 
nos jantares 
de família 
De diferentes tamanhos e formatos, 
tábuas de bambu, um material 
ECOlogic e de qualidade para 
associar à sua marca.
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Holm — 99815

Vesper — 99816
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Moussaka II — 54107

Kabsa — 53844

Poke — 54143

Avental em 100% algodão canvas (320 g/m²) com 
detalhes em metal. Com 3 bolsos multifuncionais 
e uma tira lateral (para suporte de um pano 
de cozinha). Tira do pescoço facilmente ajustável. 
Fornecido com caixa de oferta em cra�

 680 x 900 mm
 

Un. 1 25 50 100 250
€ 16,10 15,86 15,62 15,21 14,81

Avental em 100% algodão canvas (300 g/m²) com 
detalhes em metal. Com 3 bolsos multifuncionais 
e uma tira lateral (para suporte de um pano 
de cozinha). Tira do pescoço facilmente ajustável. 
Fornecido com caixade oferta em cra�.

 680 x 900 mm
 

Un. 1 25 50 100 250
€ 17,17 16,91 16,66 16,23 15,80

Avental 100% 
algodão com 
design elegante 
e funcional

Com 3 bolsos multifuncionais 
e uma tira lateral para suporte 

de pano de cozinha
Tira do pescoço 

facilmente 
ajustável

Tira lateral para suporte 
de pano de cozinha

Conjunto de utensílios em estojo de 210D. Composto por 
tábua em bambu e 3 utensílios em aço inoxidável e madeira 
de Seringueira: faca japonesa, garfo e a�ador.

 Tábua: 300 x 200 x 11 mm | Estojo: 220 x 345 x 30 mm
 TRS – 200 x 120 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 19,90 19,70 19,40 19,10 18,71

Conjunto de utensílios em estojo de bambu. 
Composto por 6 peças em aço inoxidável 
e bambu: faca chefe, faca média, faca japonesa, 
pinça, garfo e a�ador.

 Estojo: 160 x 455 x 65 mm
 SCR – 280 x 90 mm

Un. 1 10 25 50 100
€ 58,64 58,05 57,17 56,29 55,12

Conjunto de utensílios em caixa cra�. Composto por 
tábua em bambu e 2 utensílios em aço inoxidável 
e bambu: faca chefe e garfo.

 Tábua: 200 x 300 x 12 mm | Caixa: 360 x 210 x 40 mm
 LSR – 140 x 90 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 15,06 14,91 14,68 14,46 14,16
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Cappero — 94028

Malvia — 93975 Woods — 93830 Heisenberg — 94312

Conjunto com tábua de corte e pequena faca de queijo 
em bambu. Fornecido em caixa de papel cra�.

 143 x 200 x 10 mm | Caixa: 150 x 205 x 32 mm
 LSR – 50 x 6 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 8,72 8,59 8,46 8,24 8,02

Tábua de queijos em bambu com faca incluída. 
Fornecido em caixa oferta de papel cra�.

 300 x 260 x 15 mm | Caixa: 307 x 267 x 21 mm
 LSR – 150 x 50 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 18,74 18,55 18,27 17,99 17,62

Tábua de queijos em bambu com 2 utensílios em bambu 
e aço inoxidável. Fornecido em caixa oferta de papel cra�.

 310 x 180 x 15 mm | Caixa: 316 x 186 x 25 mm
 LSR – 90 x 90 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 14,87 14,73 14,50 14,28 13,98

Convívios em casa 
Leve a sua marca para os almoços de família 
ou jantares de amigos.

Balança de cozinha digital em bambu, função de Tara incluída. 
Capacidade de pesagem até 5kg. Inclui duas pilhas AAA . 
Fornecido em caixa cra�.

 145 x 200 x 17 mm
 SCR – 100 x 100 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 12,72 12,59 12,40 12,21 11,96

Balança 
de cozinha 
digital 
em bambu

Capacidade 
até 5kg
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Portobello — 94781 Shino — 94025
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Termo alimentar em aço inoxidável com parede dupla 
e isolamento a vácuo. Inclui uma colher dobrável que 
está armazenada no interior da tampa. Apresenta uma 
capacidade até 550 ml. Fornecida em caixa cra.

 Ø95 x 154 mm
 LAS – 35 x 130 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 22,56 22,22 21,88 21,32 20,76

Com colher dobrável 
incluída armazenada 
na tampa interior

Com elástico para 
um transporte seguro

Parede dupla 
isolada a vácuo

Caixa hermética em vidro borossilicato e tampa em bambu com 
vedante em silicone. Apto para o microondas e máquina de lavar, 
retirando a tampa. Capacidade até 1L. Fornecido em caixa oferta 
de papel cra.

 196 x 145 x 64 mm | Caixa: 202 x 150 x 66 mm
 LSR – 120 x 80 mm

Un. 1 50 100 250 1000
€ 13,34 13,21 13,01 12,81 12,54

Caixa hermética em aço inoxidável e tampa em bambu com 
banda elástica para um transporte mais seguro. Capacidade até 
800 ml. Fornecido em caixa de papel cra.

 165 x 115 x 52 mm
 LSR – 140 x 90 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 11,56 11,44 11,27 11,10 10,87

Vedante em silicone

Recipiente térmico para 
comida com parede dupla 
e isolamento a vácuo
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Pyrus — 94265 Bocuse — 93853

Samoura — 93851

Caixa hermética em PP com a capacidade até 1000 ml. 
A tampa tem um compartimento para talheres (incluídos). 
A caixa é apta para microondas, sendo necessário retirar 
a tampa. Não aconselhável para líquidos

 210 x 145 x 80 mm
 PDP – 50 x 25 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 7,56 7,45 7,33 7,14 6,96

Caixa hermética em PP e PS com 2 compartimentos 
(680 ml cada) e 1 divisória removível. Incluí 3 talheres: 
garfo, faca e colher. Fecha com banda elástica e está apta 
para microondas (retirar a tampa).

 180 x 100 x 100 mm
 PDP – 55 x 30 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 7,76 7,64 7,53 7,33 7,14

Recipiente térmico em PP com parede dupla. Com pega para 
transporte em silicone, ideal para refeições. Capacidade até 
380 ml.

 90 x 105 mm
 PDP – Ø40 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 6,30 6,21 6,11 5,95 5,80

Pega para transporte 
em silicone
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Dyleaf — 99075 Laponia — 99031

Heiden — 99078
A

A

A
A

Smooth — 99044
Manta em tecido polar (240 g/m²) com acabamento aveludado 
e tratamento anti-pilling. A manta inclui uma �ta acetinada 
e cartão para personalização.

 1500 x 1200 mm | Cartão: 160 x 130 mm
 SCR – 100 x 100 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 17,44 17,27 17,00 16,74 16,39

Manta polar (240 g/m²) com acabamento aveludado 
e tratamento anti-pilling. A manta inclui um saco 
no mesmo material, com motivos natalícios, que 
se fecha na parte superior com cordão. Etiqueta para 
personalização incluída.

 Manta: 1200 x 1500 mm | Saco: 310 x 435 mm | 
Etiqueta: 30 x 50 mm

 TRS – 40 x 15 mm
Un. 1 25 50 100 250
€ 19,13 18,94 18,65 18,36 17,98

Tratamento 
antiborboto

Manta 
reversível

Manta reversível em tecido polar 190 g/m² acetinado com forro sherpa 
(225 g/m²), para um maior conforto. Inclui na parte do forro um fecho 
de correr para permitir facilmente a impressão. É fornecida com uma 
�ta em cetim com velcro e um cartão personalizável.

 Manta: 1500 x 1200 mm | Fita de cetim: 750 x 40 mm | 
Cartão: 160 x 130 mm

 SCR – 100 x 100 mm
Un. 1 25 50 100 500
€ 26,36 26,10 25,70 25,31 24,78

Manta 100% acrílico 
com toque suave

Com �ta acetinada 
e cartão para 

personalização

Manta 100% acrílico (270 g/m²), com toque suave. Fornecida 
com �ta acetinada e cartão para personalização.

 1300 x 1500 mm
 EDB – 280 x 200 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 31,80 31,48 31,00 30,53 29,89

Etiqueta para 
personalização
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EMPIRE 
COLLECTION

 .33

Empire Backpack  
92680

10,5”

14”

103

A mochila EMPIRE é citadina e sofisticada em polipele texturada 
de elevada qualidade. A sua pala oculta o bolso frontal e o compartimento 
principal. Compartimento principal com fecho, interior composto 
por 2 divisórias almofadadas, compatíveis com portátil até 14’’ e tablet 
até 10.5’’ e diversos bolsos que facilitam a arrumação. Os fechos laterais 
têm ímanes resistentes 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 saco em non-woven.

 Mochila: 290 x 370 x 90 mm | Saco em non-woven: 500 x 500 x 80 mm
 LSR – 15 x 15 mm

Un. 1 10 25
€ 147,56 143,13 138,71

Exclusiva para 
personalidades 
sofisticadas.

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

Encontre o bloco de notas EMPIRE 93598

Sistema de fechos 
inovador

Base resistente 
e duradoura
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EMPIRE 
COLLECTION

Empire Suitcase I  
92360

10,5”

14”Empire Suitcase II  
92359

10,5”

15,6”

A EMPIRE I é uma pasta executiva moderna com toque de sofisticação 
em polipele texturado de elevada qualidade. Possui 2 bolsos exteriores 
escondidos e um compartimento principal que fecha com pala. 
O compartimento principal é composto por 2 divisórias almofadadas, 
compatíveis com portátil até 14’’ e tablet até 10.5’’ e diversos bolsos 
que facilitam a arrumação. 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 íman 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 num saco 
em non-woven.

 Empire Suitcase I: 370 x 270 x 80 mm | Saco: 500 x 500 x 80 mm
 LSR – 15 x 15 mm

Un. 1 10 25
€ 157,22 152,50 147,79

A EMPIRE II é uma pasta clássica e sofisticada, em polipele texturada 
de elevada qualidade. Possui 2 bolsos exteriores com fecho escondido, 
contendo o frontal diversos bolsos interiores que facilitam a arrumação. 
O compartimento principal com fecho é composto por 2 divisórias 
almofadadas, compatíveis com portátil até 15.6” e tablet até 10”. O seu 
design, tal como todos os produtos desta linha, foi pensado ao mais 
ínfimo pormenor e todos os detalhes fazem com que a pasta EMPIRE 
II seja o objeto ideal para o dia-a-dia, que não passa despercebido. 
A versatilidade que se denota nas diferentes formas de transporte, 
é igualmente percetível no seu encaixe para trolley. Fornecida num saco 
em non-woven.

 Empire Suitcase II: 380 x 280 x 80 mm | Saco: 500 x 500 x 80 mm
 LSR – 15 x 15 mm

Un. 1 10 25
€ 153,94 149,32 144,70

Base resistente 
e duradoura

Base resistente 
e duradoura

Encaixe para trolley Encaixe para trolley
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DYNAMIC 
COLLECTION

 .32

Dynamic Backpack II  
92187

10,5”

14”

104

Dynamic Backpack I  
92682

10,5”

15,6”

104

Mochila versátil 2 em 1, composta por duas partes: mochila + bolsa térmica. Caracterizada 
pela sua funcionalidade e pela facilidade de transporte graças às duas partes com funções 
diferentes num só produto. Ideal para usar no dia-a-dia para levar a sua refeição 
juntamente com os objetos do trabalho. Para além disto, as duas partes podem ser usadas 
separadamente, o que a torna ainda mais versátil. A mochila é composta maioritariamente 
por 1680D em poliéster e nylon, um material resistente e durável. Os pormenores 
em imitação de pele contrastantes, duas texturas e duas cores, quebram a robustez 
do material principal, conferindo-lhe um look citadino e subtil. Interior com design díspar, 
com dois bolsos interiores almofadados para portátil de 14’’ e tablet 10.5’’ e com faixa 
organizadora para cabos e esferográficas. A bolsa térmica tem interior em PEVA e fecho 
à prova de água para manter a temperatura. O bolso antirroubo nas costas e o bolso frontal 
com fecho escondido tornam-na perfeita para andar na cidade. Inclui ainda uma banda para 
trolley para facilitar as viagens. Fornecida em saco em non-woven.

 Mochila: 300 x 380 x 150 mm | Bolsa térmica: 300 x 120 x 150 mm | Conjunto: 300 x 500 x 150 mm | 
Saco em non-woven: 550 x 580 x 210 mm

 LSR – 25 x 60 mm
Un. 1 10 25
€ 147,86 143,42 138,99

Para os dinâmicos 
com mais estilo

A DYNAMIC 2 in 1 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 num saco de viagem. O material 1680D confere à mochila robustez 
e os detalhes em polipele conferem-lhe um look citadino e moderno. 
A mochila é composta por um bolso frontal com fecho escondido, 
um bolso traseiro antirroubo e um compartimento principal com dois 
bolsos almofadados no seu interior, que permitem proteger o portátil 
até 15.6’’ e o tablet até 10.5’’. A DYNAMIC 2 in 1 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 saco em non-woven.

 300 x 420 x 200 mm | 
Mochila: 300 x 420 x 75 mm | Saco de viagem: 300 x 420 x 130 mm | 
Saco em Non-woven: 550 x 580 x 210 mm

 LSR – 40 x 10 mm
Un. 1 10 25
€ 196,84 190,93 185,03

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 multiplicam-se, mas são, 
simultaneamente, unos: é energia 
em movimento.

Encontre o bloco de notas DYNAMIC 93597

Compartimento para 
portátil e tablet

Compartimento para 
portátil e tablet

Mochila 2 em 1

Mochila 2 em 1
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COLLECTION

Rover Backpack  
92146

103 174

174

Rover Backpack II  
92188

A coleção 
descomplicada

Mochila versátil e adaptável a qualquer look graças ao seu 
material moderno e leve: a microfibra. Ideal para transportar 
os objetos pessoais durante um passeio ou em viagem. Para 
além disto, pode ser usada com dois tamanhos: com o topo 
dobrado ou aberta. O fundo em imitação de pele permite 
que seja limpo facilmente. No interior existe um compartimento 
e uma bolsa acessória com uma alça destacável que permite 
diversas formas de uso: à tiracolo, ao ombro ou à cintura, 
perfeita para um dia-a-dia agitado e para levar o essencial. 
Fornecida num saco de non-woven.

 Mochila aberta: 300 x 415 x 110 mm | 
Mochila fechada: 300 x 330 x 110 mm | Bolsa: 225 x 135 x 20 mm | 
Saco non-woven: 500 x 500 x 80 mm

 LSR – 50 x 20 mm
Un. 1 10 25
€ 87,40 84,78 82,16

Uma linha que complementa 
e enaltece qualquer que seja o seu 
look de forma simples e descontraída. 
Esteja sempre pronto para os desafios 
da vida com a gama Rover.

Material 
impermeável

Alças ajustáveis

Possibilidade 
de dobrar o topo

Possibilidade 
de dobrar o topo

A Rover Backpack II é uma mochila versátil e adaptável a qualquer 
look sendo a escolha ideal para um passeio ou uma viagem, 
devido ao seu tecido moderno, leve e prático. Os detalhes 
em imitação de pele, bem como os pequenos acessórios de metal 
tornam-na num produto elegante e atrativo. O fundo em imitação 
de pele permite que esta seja limpa facilmente. A mochila 
é composta por dois bolsos externos e um compartimento 
principal, com bolso interior. A parte traseira e a parte dianteira 
são iguais, apenas com cores diferentes, em preto ou azul, e com 
as alças destacáveis, podendo ser usada de ambos os lados. 
Esta mochila pode ser utilizada em dois tamanhos: topo dobrado 
ou aberto e em diversas formas: mochila, tiracolo ou ombro, 
perfeita para um dia-a-dia agitado e para levar o essencial. 
Fornecida num saco de non-woven.

 Mochila totalmente aberta: 300 x 420 x 110 mm | 
Mochila parcialmente fechada: 300 x 330 x 110 mm | 
Saco non-woven: 500 x 500 x 80 mm

 TRS – 140 x 140 mm
Un. 1 10 25
€ 75,72 73,45 71,18
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DIVERGENT 
COLLECTION

134 131

Divergent Backpack I  
92189

15,6” Divergent Backpack II  
92147

15,6”

A forma que se adapta 
a qualquer estilo

Mochila com mistura de materiais contemporâneos, com um toque jovem 
e irreverente proveniente do contraste da ganga com a elegância do preto 
e textura irregular da imitação de pele. O seu fecho de alta qualidade, 
com acabamento em borracha, juntamente com o topo em imitação de pele, 
confere à mochila alguma resistência à água. O fundo em imitação de pele 
permite que seja facilmente limpo. Compartimento interior com design 
elegante e detalhes em imitação de pele, composto por um bolso 
almofadado para portátil até 15.6’’ e com dois bolsos com fecho. Um dos 
bolsos é de material elástico, conferindo-lhe uma maior possibilidade 
de arrumação. As faixas ajustáveis laterais, estéticas, podem servir de apoio 
à colocação de elementos, como pendurar um casaco ou como suporte para 
um fio de auriculares. Alças almofadadas e pega com reforço para mão para 
maior conforto, um bolso traseiro antirroubo e um bolso frontal escondido. 
Inclui ainda uma banda para trolley. Fornecida num saco de non-woven.

 Mochila: 320 x 430 x 125 mm | Saco non-woven: 500 x 550 x 130 mm
 LSR – 40 x 20 mm

Un. 1 10 25
€ 119,96 116,36 112,76

Mochila com mistura de materiais contemporâneos e irreverentes, 
com um toque de elegância proveniente dos dois tons do seu tecido 
e do contraste com o preto da imitação de pele. Os acessórios 
e o fecho de metal de alta qualidade, reforçam a sua elegância 
e conferem brilho ao produto. Compartimento interior com design 
elegante e detalhes em imitação de pele, composto por um bolso 
almofadado para portátil até 15.6’’ e com dois bolsos com fecho. 
Um dos bolsos é de material elástico, conferindo-lhe uma maior 
possibilidade de arrumação. As faixas ajustáveis laterais, estéticas, 
podem servir de apoio à colocação de elementos, como pendurar 
um casaco ou como suporte para um fio de auriculares. Alças 
almofadadas e pega com reforço para mão para maior conforto, 
um bolso traseiro antirroubo e um bolso frontal escondido. Inclui 
ainda uma banda para trolley. Fornecida num saco de non-woven.

 Mochila: 320 x 430 x 125 mm | Saco non-woven: 500 x 550 x 130 mm
 TRS – 100 x 40 mm

Un. 1 10 25
€ 118,16 114,62 111,07

Ser DIVERGENT é ser arrojado, 
mas prático. Uma linha que 
se adapta à sua essência 
e estilo, permitindo que 
se destaque em qualquer lugar.

Bolso oculto para 
maior segurança

Fechos de alta 
qualidade
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Motion Backpack  
92681

10,5”

15,6” Motion Bag  
92521

MOTION 
COLLECTION

URBAN 
COLLECTION

104 133 Urban Backpack  
92683

10,5”

14”

104 133

A MOTION BACKPACK é uma mochila com design irreverente 
e único em 600D e polipele de alta qualidade. A mochila tem diversos 
compartimentos, bolsos no seu interior e dois bolsos almofadados 
desenhados propositadamente para proteger um portátil 
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 discreto bolso na lateral que permite guardar uma garrafa 
de água. Fornecida em saco em non-woven.

 Motion Backpack: 410 x 330 x 150 mm | 
Saco em non-woven: 500 x 500 x 80 mm

 LSR – 40 x 10 mm
Un. 1 10 25
€ 78,96 76,59 74,22

O MOTION BAG é um saco de viagem prático e elegante 
em 600D catiónico e polipele 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. A praticidade 
deste saco 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 o saco quando pousado, o desenho do fecho 
que permite ser controlado por cadeado (não incluído). 
As alças são desenhadas para serem ajustáveis 
e confortáveis. Fornecido em saco em non-woven.

 Motion Bag: 500 x 300 x 250 mm | Saco: 700 x 450 x 75 mm
 LSR – 40 x 10 mm

Un. 1 10 25
€ 78,06 75,72 73,38

Bolso extra Alças ajustáveis

A linha que se adapta 
à diversidade urbana

A URBAN é uma mochila versátil e citadina em soft shell 
de alta densidade e tarpaulin. Desenhada para guardar 
um portátil 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 dos fechos que protegem 
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 saco 
em non-woven.

 Mochila 400 x 300 x 70 mm | 
Saco em non-woven: 500 x 500 x 80 mm

 TRS – 200 x 200 mm
Un. 1 10 25
€ 43,70 42,39 41,08

A rotina citadina 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.

Material impermeável 
e fechos protetores
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Repurpose Backpack — 92080

10,5”

15,6”

Repurpose Sports — 92079

Repurpose Cooler — 98427 Repurpose Bag — 92078

Mochila para portátil em rPET 600D com alças almofadadas. 
O compartimento principal tem 2 divisórias almofadadas para 
portátil até 15.6’’ e tablet até 10.5’’. Contém dois bolsos com 
fecho na parte frontal e um bolso lateral em rede com elástico. 
Parte posterior almofadada com banda para transporte 
em trolley.

 300 x 420 x 110 mm
 TRS – 140 x 60 mm

Un. 1 50 250 500 5000
€ 31,90 31,58 31,10 30,62 29,99

Saco de desporto em rPET 600D com interior forrado e fundo 
com placa semi-rígida. Compartimento principal e bolso frontal 
com fecho e dois bolsos laterais, um em rede e outro com fecho. 
O saco tem alça de ombro removível e ajustável em webbing com 
reforço almofadado.

 500 x 300 x 230 mm
 TRS – 280 x 50 mm

Un. 1 10 50 100 250
€ 25,40 24,89 24,38 23,75 22,86

Nécessaire em rPET 600D com interior forrado. Bolso frontal 
com fecho e pega lateral em webbing.

 220 x 120 x 110 mm
 TRS – 140 x 35 mm

Un. 1 50 100 250 1000
€ 6,30 6,17 6,05 5,89 5,67

Bolsa térmica em rPET 600D com interior em PEVA. 
Alça ajustável em webbing, bolso frontal e fecho duplo. 
Capacidade até 7 L.

 240 x 170 x 170 mm
 TRS – 140 x 60 mm

Un. 1 25 50 100 1000
€ 9,40 9,26 9,12 8,88 8,65

Repurpose 
Collection  
A coleção que dá uma nova 
vida aos resíduos plásticos, 
transformando-os em produtos 
de qualidade e práticos.
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Brooklyn — 92081

10,5”

17”

Aveiro — 92176

10,5”

15,6”

Bruges — 92159

104

113

33

Spacio — 52675

17”

Boston — 92675

17”

Mochila para portátil em Nylon 2Tone impermeável com 
2 compartimentos e alças almofadadas. O compartimento 
posterior tem 2 divisórias almofadadas com fecho em velcro para 
portátil até 17’’ e tablet até 10.5’’. Compartimento frontal com 
diversos bolsos interiores. Contém dois bolsos na parte frontal, 
tendo um deles bloqueio RFID. Nas laterais existe um bolso 
para garrafas em elastano e outro para o chapéu de chuva, com 
ilhós perfurados para evitar acumulação de água. A parte detrás 
almofadada tem um bolso oculto e uma banda para transporte 
em trolley.

 320 x 450 x 140 mm
 TRS – 150 x 50 mm

Un. 1 10 25 50 100
€ 55,84 55,28 54,44 53,61 52,49

Mochila para portátil em Nylon 2Tone impermeável com 
2 compartimentos forrados. O compartimento posterior tem bolso 
interior com fecho e divisória almofadada para portátil 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 incluída). 
Parte posterior almofadada, com sistema de apoio acolchoado para 
as costas e alças almofadadas. Placa metálica removível com iman, para 
fácil gravação.

 310 x 470 x 200 mm
 LSR – 40 x 12 mm

Un. 1 10 25 50 100
€ 58,76 58,17 57,29 56,41 55,23

Mochila para portátil em Nylon 2Tone impermeável com 
2 compartimentos. Compartimento posterior forrado com bolso interior 
com fecho e divisória almofadada para portátil até 17’’. Compartimento 
frontal forrado e 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. Parte posterior almofadada e tem um sistema 
de apoio acolchoado para as costas e alças almofadadas. Acessórios 
não incluídos.

 310 x 470 x 200 mm
 TRS – 150 x 100 mm

Un. 1 10 25 50 100
€ 55,76 55,20 54,37 53,53 52,41

Mochila para portátil em 900D de alta densidade e tarpaulin. Sistema 
antirroubo: compartimento principal com fecho oculto e parte posterior 
com 2 bolsos ocultos com fecho metálico, para maior segurança. 
Compartimento principal forrado e almofadado, com 2 divisórias 
almofadadas para portátil até 15.6’’ e tablet até 10.5’’. A mochila 
tem diversos bolsos interiores, incluindo o bolso almofadado para 
smartphone, com acesso a saída de auriculares. No interior, tem 
presilhas para organização de cabos. Na lateral, a mochila tem um bolso 
exterior com fecho e acesso a 1 bolso interior. O bolso interior é ideal 
para transportar bateria portátil, facilitando o carregamento de diversos 
dispositivos móveis. Parte posterior almofadada com sistema de apoio 
acolchoado para as costas, com 1 bolso com fecho. As suas alças são 
almofadadas. Acessórios não incluídos.

 320 x 440 x 200 mm
 TRS – 150 x 200 mm

Un. 1 10 25 50 100
€ 52,40 51,88 51,09 50,30 49,26

Bolsa lateral para 
guarda-chuva

Material 
impermeável

Bolso oculto nas 
costas

Placa para 
personalização

Trolley de viagem em ABS e material PET com 
interior forrado e divisória. Contém 4 rodas 
duplas giratórias e pega extensível em alumínio 
com mola. Fecho de segurança com código 
na lateral. Placa metálica amovível para fácil 
personalização na parte frontal. Trolley com 
capacidade até 33 L e peso de 2,70kg. Placa 
gravada a laser fornecida à parte do trolley.

 335 x 540 x 225 mm | Placa: 60 x 30 mm
 LSR – 50 x 22 mm

Un. 1 10 25 50 100
€ 117,80 116,62 114,86 113,09 110,73

Fecho oculto para 
maior segurança

Bolso lateral para 
carregamento 
de equipamentos 
eletrónicos

Sistema anti-roubo

Placa para 
personalização
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Conjunto de esferográ	ca com 
mecanismo twist e roller em metal, 
ambos com clipe. Fornecido em estojo 
de oferta almofadado. Escrita a azul.

 Esferográ	ca: Ø13 x 137 mm | 
Roller: Ø13 x 137 mm | 
Caixa: 180 x 30 x 56 mm

 LSR – 30 x 35 mm
Un. 1 25 50 100 500
€ 18,12 17,94 17,67 17,40 17,03

Conjunto de esferográ	ca e roller em metal 
com clipe. Fornecido em estojo de oferta 
almofadado com fecho de íman. Escrita a azul.

 Esferográ	ca: Ø13 x 136 mm | 
Roller: Ø13 x 135 mm | Caixa: 192 x 34 x 85 mm

 LSR – 40 x 6 mm
Un. 1 25 50 100 500
€ 19,68 19,48 19,19 18,89 18,50

Conjunto de roller e esferográ	ca 
em metal e 	bra de carbono, ambos com clipe. 
Esferográ	ca com mecanismo twist. Fornecido 
em estojo de imitação de pele almofadado. 
Escrita a preto.

 Ø13 x 139 mm | Estojo: 195 x 100 x 47 mm
 LSR – 35 x 6 mm

Un. 1 10 50 100 250
€ 30,40 30,10 29,64 29,18 28,58

Elegante roller em metal com tampa com clipe 
e corpo com detalhes em imitação de pele. 
Fornecido em estojo de oferta almofadado. 
Escrita a preto.

 Ø13 x 141 mm | Estojo: 180 x 78 x 35 mm
 LAS – 15 x 30 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 20,72 20,51 20,20 19,89 19,48

Conjunto de roller e esferográ	ca 
em metal, ambos com clipe. O roller escreve 
a preto e a esferográ	ca escreve a azul e tem 
mecanismo twist. Fornecido em estojo 
de oferta almofadado.

 Ø13 x 135 mm | Estojo: 185 x 75 x 31 mm
 LSR – 27 x 5 mm

Un. 1 10 50 100 250
€ 23,60 23,36 23,01 22,66 22,18

Fibra 
de carbono
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Versailles — 81146

Louvre — 91489
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Barrymore — 93222

Kutcher — 93316Affleck — 93317

Conjunto de roller e esferográ�ca em metal 
com elementos banhados a ouro de 18 quilates. 
Fornecido em estojo de oferta almofadado. 
Escrita a preto.

 Ø12 x 136 mm | Estojo: 185 x 75 x 31 mm
 LSR – 35 x 5 mm

Un. 1 10 50 100 250
€ 25,52 25,26 24,88 24,50 23,99

Esferográ�ca em metal com elegantes elementos 
banhados a ouro de 18 quilates. Esferográ�ca com 
mecanismo twist e clipe. Escrita a preto. Fornecida 
em estojo de oferta almofadado.

 Ø12 x 139 mm | Estojo: 179 x 56 x 30 mm
 LSR – 35 x 5 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 16,16 16,00 15,76 15,51 15,19

Banho de ouro 
de 18 quilates

Banho de ouro 
de 18 quilates

Carteiras mais 
seguras 
Incorporadas com sistema de bloqueio RFID 
para evitar o roubo de dados dos seus cartões.

Carteira em pele com bloqueio de RFID, bolso para moedas, 
notas e com capacidade para 9 cartões. Carteira fornecida 
em caixa de oferta.

 125 x 98 x 20 mm | Caixa: 140 x 113 x 30 mm
 SCR – 80 x 50 mm

Un. 1 25 50 100 250
€ 23,00 22,77 22,43 22,08 21,62

Para 
9 cartões

Para 
9 cartões

Para 
4 cartões

Porta-cartões em pele com bloqueio de RFID, capacidade 
para 4 cartões e um compartimento para notas. Fornecido 
em caixa de oferta.

 65 x 106 mm | Caixa: 80 x 115 x 15 mm
 HTS – 40 x 40 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 11,74 11,62 11,45 11,27 11,04

Carteira em pele com bloqueio de RFID, bolso para 
moedas, notas e com capacidade para 9 cartões. Carteira 
fornecida em caixa de oferta.

 110 x 92 x 13 mm | Caixa: 130 x 109 x 24 mm
 SCR – 50 x 50 mm

Un. 1 25 50 100 500
€ 20,42 20,22 19,91 19,60 19,19
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Carl — 99038

Hawk — 99039
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Kolkata — 99080 Cimone — 99041River — 99040

A

A

Gorro Unissexo em rPET, com camada dupla, 
macio ao toque e possibilidade de dobra.

 Gorro: 180 x 235 mm (dobrado) | Dobra: 70 mm
 EDB – 80 x 35 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 4,24 4,16 4,07 3,96 3,82

Gorro Unissexo em rPET, com camada dupla 
e macio ao toque.

 180 x 220 mm
 EDB – Ø65 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 3,96 3,88 3,80 3,70 3,56

Proteja-se 
do frio 
Os gorros unissexo em rPET são 
macios ao toque e possuem uma 
camada dupla de tecido, ideal para 
as baixas temperaturas.

Bandana multifunções em rPET (120 g/m²).
 250 x 500 mm
 TRS – 180 x 150 mm

Un. 1 50 250 1000 5000
€ 1,70 1,67 1,64 1,59 1,53

Guarda-chuva rPET em 190T pongee, com varetas em �bra 
de vidro e pega em PP. Guarda-chuva dobravél em 3 secções com 
abertura automática e à prova de vento. Fornecido em bolsa.

 Guarda-chuva: Ø990 x 290 mm | Bolsa: Ø55 x 240 mm
 TRS – 200 x 120 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 12,16 11,98 11,80 11,49 11,19

Guarda-chuva rPET 190T pongee, com varetas em �bra 
de vidro e pega em madeira. Guarda-chuva dobravél 
em 3 secções, com abertura e fecho automático e à prova 
de vento. Fornecido em bolsa.

 Guarda-Chuva: Ø990 x 285 mm | Bolsa: Ø55 x 240 mm
 TRS – 200 x 120 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 13,98 13,77 13,56 13,21 12,86

Guarda-chuvas 
à prova de vento 
Mais �exíveis que os tradicionais 
graças à sua estrutura.

Abertura e fecho 
automático

Com dobra
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Caneca em cerâmica com impressão natalícia com 
capacidade até 390 ml. Fornecida em caixa de oferta.

 Ø83 x 105 mm | Caixa: 112 x 114 x 87 mm
 PDP – 35 x 20 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 4,30 4,24 4,17 4,07 3,96

Caneca em cerâmica com impressão natalícia com 
capacidade até 340 ml. Fornecida em caixa de oferta.

 Ø81 x 97 mm | Caixa: 100 x 115 x 86 mm
 PDP – 35 x 20 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 4,50 4,43 4,37 4,25 4,14

Caneca em cerâmica com impressão natalícia com 
capacidade até 350 ml. Fornecida em caixa de oferta.

 Ø82 x 97 mm | Caixa: 102 x 118 x 88 mm
 PDP – 25 x 25 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 4,86 4,79 4,71 4,59 4,47

Caneca em cerâmica com impressão natalícia com 
capacidade até 350 ml. Fornecida em caixa de oferta.

 Ø82 x 97 mm | Caixa: 102 x 118 x 88 mm
 PDP – 20 x 30 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 3,91 3,85 3,79 3,69 3,60

Caneca em cerâmica com impressão natalícia com 
capacidade até 360 ml. Fornecida em caixa de oferta.

 Ø88 x 84 mm | Caixa: 115 x 95 x 93 mm
 PDP – Ø35 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 5,20 5,12 5,04 4,91 4,78

Copo de viagem em porcelana com impressão 
natalícia. Com parede dupla, tampa 
de silicone e capacidade até 280 ml. Fornecido 
em caixa personalizada.

 Ø86 x 122 mm
 PDP – Ø25 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 7,37 7,26 7,15 6,96 6,78

Parede dupla

Canecas 
de Natal 
Dê as boas-vindas à época 
natalícia com estas canecas 
alusivas à quadra!
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Caneca em cerâmica com impressão natalícia 
com capacidade até 350 ml. Fornecida 
em caixa de oferta.

 Ø81 x 97 mm | Caixa: 100 x 115 x 86 mm
 PDP – 35 x 20 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 4,38 4,31 4,25 4,14 4,03

Caneca em cerâmica com impressão natalícia 
com capacidade até 310 ml. Fornecida 
em caixa de oferta.

 Ø78 x 103 mm | Caixa: 109 x 110 x 82 mm
 PDP – 20 x 30 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 4,58 4,52 4,45 4,33 4,22

Caneca em cerâmica com impressão natalícia 
com capacidade até 350 ml. Fornecida 
em caixa de oferta.

 Ø81 x 97 mm | Caixa: 102 x 115 x 86 mm
 PDP – 35 x 20 mm

Un. 1 25 100 250 1000
€ 4,58 4,52 4,45 4,33 4,22

Conjunto de 4 bases para copos em contraplacado com formato 
de �oco de neve. Fornecido em caixa oferta de papel cra�.

 100 x 100 x 5 mm | Caixa: 105 x 105 x 20 mm
 LSR – Ø30 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 3,18 3,14 3,09 3,01 2,93

Luva de cozinha com motivos natalícios 100% algodão. 
Tamanho único.

 155 x 295 mm
 TRS – 100 x 30 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 3,24 3,19 3,14 3,06 2,98

Conjunto de chá em porcelana com impressão natalícia. O bule 
tem capacidade até 430 ml e a chávena até 220 ml. Fornecido 
em caixa personalizada.

 147 x 113 x 143 mm
 PDP – 40 x 40 mm

Un. 1 50 100 250 500
€ 12,96 12,83 12,63 12,44 12,18

4 bases 
para copos
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Flake — 99032

Morzine — 99334 Aspen — 99332

Suporte para vela em MDF disponível em dois modelos diferentes 
vendidos em separado. Incluí vela com fragância. Fornecido 
em caixa oferta de papel cra.

 65 x 89 x 65 mm | Caixa: 70 x 68 x 94 mm
 LSR – 50 x 70 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 2,58 2,55 2,51 2,44 2,38

Vela com base de vidro em formato de �oco de neve. 
Incluída caixa de oferta.

 Caixa: 123 x 123 x 30 mm
 

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 2,28 2,23 2,19 2,13 2,05

Vela e base de vidro em formato de coração. 
Incluída caixa de oferta.

 Caixa: 93 x 93 x 25 mm
 STI – 40 x 20 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 2,30 2,25 2,21 2,15 2,07

Conjunto de 3 decorações de Natal em contraplacado 
com diferentes motivos.

 Rena: 85 x 80 x 2 mm | Floco de neve: Ø78 x 2 mm | 
Árvore de natal: 80 x 79 x 2 mm

 LSR – 20 x 45 mm
Un. 1 100 500 2500 5000
€ 0,68 0,66 0,65 0,63 0,61

Decoração de Natal em madeira 
em formato de pinheiro.

 65 x 78 x 2,5 mm
 SCR – 25 x 25 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44

Decoração de Natal em madeira 
em formato de estrela.

 75 x 78 x 2,5 mm
 SCR – 30 x 15 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44
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Conjunto de 5 decorações de Natal em feltro. 
5 motivos diferentes.

 80 x 80 x 3 mm
 

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 1,08 1,06 1,04 1,01 0,97

Conjunto de 3 decorações de Natal em feltro 
com diferentes motivos.

 Pai Natal: 73 x 82 x 1,5 mm | 
Boneco de neve: 70 x 87 x 1,5 mm | 
Rena: 70 x 90 x 1,5 mm

 TRS – 35 x 35 mm
Un. 1 100 500 2500 5000
€ 1,11 1,09 1,06 1,04 1,00

Conjunto de 3 decorações de Natal em feltro. 
3 motivos diferentes.

 65 x 70 x 3 mm
 

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 0,78 0,76 0,74 0,73 0,70

Conjunto de 3 decorações de Natal em feltro. 
3 motivos diferentes.

 65 x 70 x 3 mm
 

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 0,67 0,66 0,65 0,63 0,61

Conjunto de 3 decorações de Natal em feltro. 
3 motivos diferentes.

 80 x 90 x 3 mm
 

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 0,77 0,76 0,74 0,72 0,70
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Lynx — 99035

Manta em tecido polar (180 g/m²) com peluche 
em formato de rena.

 Manta: 1200 x 800 mm | Peluche: 200 x 245 mm
 TRS – 200 x 280 mm

Un. 1 10 25 100 500
€ 16,50 16,34 16,09 15,84 15,51

Jogo da memória de 20 peças com �guras natalícias, 
leve e fácil de transportar. A caixa é personalizada 
e serve para guardar o jogo.

 Peças: 50 x 50 x 1,5 mm | Caixa: 56 x 54 x 35 mm
 STI – 40 x 40 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 1,36 1,34 1,31 1,28 1,23

Meias natalícias para crianças. Disponíveis em vários tamanhos. 
Fornecidas com etiqueta em cra� para personalização. 
Composição: Algodão (78%), poliéster (17%) e elastano (5%).

 Tamanhos: S (23-26); M (27-30); L (31-34)
 STI – 45 x 50 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 1,50 1,47 1,44 1,41 1,35

Meias natalícias para crianças. Disponíveis em vários tamanhos. 
Fornecidas com etiqueta em cra� para personalização. 
Composição: Algodão (78%), poliéster (17%) e elastano (5%).

 Tamanhos: S (23-26); M (27-30); L (31-34)
 STI – 45 x 50 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 1,50 1,47 1,44 1,41 1,35

Casa decorativa em contraplacado fornecida com cordão para 
pendurar na árvore de Natal. Pode servir como caixa de oferta. 
Vendida desmontada.

 93 x 114 x 119 mm
 LSR – 70 x 45 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 1,58 1,54 1,51 1,47 1,42

Um jogo da memória 
simples e educativo 
que pode ser levado 
para qualquer lado.
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Windham — 99335

Erzu — 93443 Humboldt — 91943

Momentos criativos 
em família

Conjunto para pintar: 8 cartões com desenhos 
para colorir, 6 lápis de cera e �tas para pendurar.

 92 x 140 x 10 mm
 SCR – 60 x 40 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 1,08 1,06 1,04 1,01 0,98

Saco tipo mochila em non-woven (80 g/m²) 
com desenho para colorir e bolso interior com 
4 marcadores incluídos.

 300 x 350 mm
 TRS – 200 x 40 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 1,26 1,24 1,21 1,18 1,14

Conjunto para pintar em madeira. Inclui 3 decorações de Natal 
com desenhos para pintar, com �tas para pendurar e 4 lápis 
de cor.

 122 x 94 x 14 mm
 DUV – 60 x 25 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 3,78 3,70 3,63 3,53 3,40

Bloco em cartão com 25 desenhos para colorir. 
Lápis não incluídos.

 90 x 90 mm
 SCR – 70 x 40 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 0,50 0,49 0,48 0,47 0,45

Lápis de carvão a�ado com �guras 
natalícias em borracha. Disponível 
em 3 �guras diferentes.

 Ø7 x 188 mm
 PDP – 50 x 5 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 0,33 0,32 0,32 0,31 0,30
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Zwiesel — 99325

Lofoten — 99314

Albiez — 99316

Isaac — 99312
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Saco tipo mochila em non-woven (80 g/m²) 
com Pai Natal impresso.

 300 x 350 mm
 TXP – 200 x 50 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 1,10 1,08 1,05 1,03 0,99

Bola anti-stress em formato de Pai Natal.
 Ø70 mm
 PDP – 20 x 10 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 1,50 1,47 1,44 1,41 1,35

Bandolete de Natal em poliéster.
 230 x 250 mm
 TRS – 30 x 20 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 1,50 1,47 1,44 1,41 1,35

Barrete de Pai Natal em poliéster.
 300 x 400 mm
 

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 2,68 2,63 2,57 2,51 2,41

Bandolete de Natal em poliéster.
 370 x 345 mm
 

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 1,38 1,35 1,33 1,29 1,24

Barrete de Pai Natal em poliéster.
 300 x 450 mm
 TRS – 120 x 25 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 0,55 0,54 0,53 0,52 0,50
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Sacos com etiqueta 
para escrever a sua 

mensagem de Natal

Saco em papel couché com plasti�cação 
brilhante (170 g/m²). Com base em cartolina 
e cartão para personalização.

 250 x 250 x 80 mm | Cordão: Ø6 x 350 mm
 SCR – 50 x 30 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 1,74 1,71 1,67 1,63 1,57

Saco médio em papel couché com plasti�cação 
brilhante (170 g/m²). Com base em cartolina 
e cartão para personalização.

 230 x 320 x 100 mm | Cordão: Ø6 x 300 mm
 SCR – 50 x 30 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 1,80 1,76 1,73 1,68 1,62

Saco pequeno em papel couché com 
plasti�cação brilhante (170 g/m²). Com base 
em cartolina e cartão para personalização.

 180 x 230 x 80 mm | Cordão: Ø6 x 300 mm
 SCR – 50 x 30 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 1,55 1,52 1,49 1,45 1,40

Saco em non-woven laminado (90 g/m²) com 
alças de 50 cm e com laminação brilhante.

 340 x 350 x 80 mm
 TXP – 220 x 250 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 1,30 1,27 1,25 1,21 1,17

Saco de oferta em algodão reciclado (140 g/m²) 
e com cordão em algodão. Saco reutilizável ideal 
para pequenos presentes.

 140 x 200 mm
 TRS – 120 x 120 mm

Un. 1 100 500 2500 5000
€ 1,18 1,15 1,13 1,10 1,06
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As dimensões dos produtos e respetivas áreas de personalização recomendadas 
são meramente indicativas, podendo sofrer alterações sem aviso prévio.

Advertimos para o facto da reprodução grá ca das fotogra as poder 
causar diferenças de tonalidades em relação à cor dos produtos.

Os preços apresentados não incluem personalização/impressão, 
salvo nos casos expressamente indicados.

Uv Circular

Serigrafia Têxtil

Transfer

Sublimação

Autocolantes

Serigrafia Circular

Sandblasting

Serigrafia

Tampografia

Laser

Laser Circular

Cunho

Hydroglaze

Firing

Bordado

Uv Digital

Transfer Digital

Direct To Garment

Doming

À prova de água 

Aço inoxidável 

Apropriado para bebidas frias 

Apropriado para bebidas frias/quentes (horas) 

Apropriado para bebidas quentes 

Apropriado para comida 

Apropriado para congelador 

Apropriado para máquina de lavar 

Apropriado para microondas 

Cabo de 90cm 

Cabo de 1 m 

Cabo de mais de 1 m 

Capacidade L 

Capacidade mL 

Carregador wireless 

Do It Yourself 

Escrita a azul 

Escrita a preto 

Folhas lisas 

Folhas pautadas 

Folhas pautadas cor marfim 

Folhas pontilhadas cor marfim 

Fornecido em caixa de oferta 

Íman 

LED 

LED COB 

Leitor TF 

Made in EU 

Papel proveniente de uma gestão florestal sustentável 

Pega com mola 

Pele 

Pele reciclada 

Polegadas para tablet 

Polegadas para portátil 

Produto amigo do ambiente 

ECOlogic 

Proteção térmica 

rPET 

Tamanho A4 

Tamanho A5 

Transmissão por bluetooth

Sortido 
Castanho 
Rosa 
Preto 
Azul 
Vermelho 
Branco 
Cromado 
Amarelo 
Verde 
Transparente 
Castanho claro 

Cinzento 
Azul royal 
Bordeaux 
Branco pastel 
Dourado 
Verde claro 
Rosa escuro 
Cinzento claro 
Azul claro 
Cromado satinado 
Laranja 
Verde escuro 

Bege 
Roxo 
Cinzento escuro 
Azul marinho 
Verde lima 
Azul turquesa 
Gun metal 
Natural claro 
Natural 
Champanhe 
Azul petróleo

Serviços de personalização de qualidade

Códigos de cor

Legenda de ícones
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