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É uma lógica de mudança de atitude
em prol de uma vida mais sustentável. Na sua
base estão 3 fundamentos a considerar
em qualquer escolha:

Assumimos a qualidade como fator chave para
o sucesso da nossa estratégia, incentivando
uma cultura de melhoria contínua a todos
os níveis.

Da reutilização, para o qual podemos
contribuir evitando a compra de produtos
de utilização única.

Acreditamos num ambiente de trabalho
positivo e inspirador, baseado em princípios
Éticos, com respeito pelos Direitos Humanos
e Laborais, pelo Ambiente e pela Segurança
e Saúde no trabalho.

Da reciclagem, onde o princípio é que o fim
de um produto é o início de outro e que, cada
um de nós, pode iniciar esse ciclo.
Do consumo responsável, que podemos
praticar evitando a aquisição de produtos
de materiais nocivos, de origem duvidosa
ou em quantidade excessiva.

A cultura de sustentabilidade é cimentada por
um sistema de gestão integrado, incorporando
os seus princípios e valores nas suas políticas,
estratégias, processos, projetos e decisões.
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you're growing
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Promovemos a incorporação de materiais com
menor impacto ambiental nos seus produtos,
desde a fase de conceção, utilizando materiais
com um maior potencial de vida útil, reciclados
e recicláveis.

@hideagifts
© All rights reserved, 2022.

Toalhas de desporto
Bicicleta, acessórios

02.

Incluímos nesta coleção produtos
de papel ou cartão com origem em florestas
sustentáveis, contribuindo para a preservação
do ambiente.

hideagifts.com

Garrafas de desporto
Garrafas térmicas
Óculos de sol
Guarda-chuvas

NO ESCRITÓRIO

EM CASA

NAS COMPRAS

EM VIAGEM

Esferográficas
Escrita, conjuntos
Blocos de notas
Pastas
Baterias portáteis
Memórias USB
Carregadores wireless
Colunas de som
Organizador de secretária
Telemóveis, acessórios
Computadores, acessórios
Caixas herméticas

Candeeiros de secretária
Auriculares
Auscultadores
Caixas de chá
Copos de viagem
Aventais
Conjuntos de barbecue
Vinho, acessórios
Cozinha, acessórios
Tábuas de queijo

Sacos de compras
Sacos tipo mochila
Sacos em juta
Sacos dobráveis

Mochilas
Óculos de sol
Bolsas de higiene pessoal
Manicura, conjuntos
Porta-chaves
Lanyards

Materiais

Escolhas simples, grandes mudanças.

Fibra de bambu

Cortiça

É feita a partir da polpa de bambu. Natural e
biodegradável.

Material de origem vegetal proveniente da casca
dos sobreiros, a cortiça é muito resistente à
humidade e por isso duradoura e ecológica.

Algodão reciclado

Papel pedra

Papel reciclado

Algodão proveniente de um cultivo sustentável,
sem produtos químicos ou pesticidas.

Reciclagem de algodão descartado, quer na
tecelagem, na confecção ou mesmo no pósconsumo.

Papel que tem na sua composição pedra de
desperdícios da indústria, construção ou
pedreiras e por isso não precisa de água nem de
madeira para a sua elaboração.

Papel produzido através do reaproveitamento
de papel já utilizado, reduzindo assim as
emissões de CO2 e poupando água e energia.

Juta

Juco

Papel proveniente de uma gestão
florestal sustentável

Pele reciclada

A juta é uma fibra têxtil vegetal. É 100%
biodegradável e reciclável, portanto, amiga do
ambiente.

Mistura de juta (75%) e algodão (25%). O
resultado final é um artigo sustentável de ponto
de vista ecológico, com uma malha suave o
suficiente para permitir conforto.

Este tipo de papel é proveniente de florestas que são
geridas de forma sustentável assegurando, assim, uma
correta utilização das mesmas no fabrico de papel.

Pode ser feita a partir de móveis, roupa ou sapatos usados,
bem como de sobras de pele de outros produtos.

Fibra de palha de trigo

Fibra de palha natural

PET reciclado

Vidro

O excedente da colheita de grão de trigo pode
ser aproveitado para criar objetos resistentes e
com muito menos plástico na sua composição.

Produzida a partir de um substrato do algodão,
que é transformado em fibra longa. Semelhante
ao tecido, a palha natural, possui grande
maleabilidade, permitindo dobras e curvas.

Material feito a partir da reutilização de PET, o
plástico mais utilizado na criação de garrafas e
outros recipientes.

É o único material 100% reciclável, podendo ser reutilizado inúmeras
vezes, sendo o mais adequado para armazenamento de comida e
líquidos por não conter químicos na sua composição.

rPET

Algodão orgânico

01.
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You can
be green
in every
colour

Interior
em papel
reciclado

124

134

119

105

128

103

Papel proveniente
de uma gestão florestal
sustentável

.OHH

0DJULWWH

— 93481

Bloco de notas A5 com 160 páginas
pautadas de papel reciclado e capa
rígida em cartão. Contém elástico
e fita separadora na mesma cor.
 137 x 210 mm
 TRS – 80 x 150 mm

Esferográfica
incluída
124

119

— 93277

119

Bloco de notas A5 com capa rígida
em cortiça e linho na parte inferior
da capa. Contém 192 páginas
pautadas em papel cor marfim
proveniente de gestão florestal
sustentável e suporte para
esferográfica (não incluída). Fornecido
em envelope de papel kraft
com autocolante.
 140 x 210 mm
 TRS – 95 x 40 mm

124

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

105

150

4,14 ڡ

2,12 ڡ

119

104

113

105

104

119

124

105

119

103

119

124

7RUGR
5LQJRUG

— 93427

Bloco de notas de bolso espiral com
120 páginas lisas de papel reciclado e capa
rígida em cartão. O bloco de notas inclui
suporte para esferográfica (incluída).
 105 x 145 mm
 SCR – 80 x 90 mm
PVP
a partir de:

1,11 ڡ

• 08

0DUORZH

— 93707

Bloco de notas de bolso espiral com
120 páginas pautadas de papel reciclado
e capa rígida em cartão com elástico.
 100 x 140 mm
 SCR – 50 x 120 mm
PVP
a partir de:

1,02 ڡ

:LOGH

— 93711

Bloco de notas B7 com 120 páginas lisas
de papel reciclado e capa em cartão.
 85 x 125 mm
 PDP – 30 x 50 mm
PVP
a partir de:

0,64 ڡ

— 93593

Bloco de notas A5 com capa rígida
em cortiça e PU com 192 páginas
pautadas em cor marfim. Contém
elástico, fita separadora e suporte
para esferográfica (não incluída).
Fornecido em bolsa de non-woven.
 140 x 210 mm
 SCR – 80 x 180 mm
PVP
a partir de:

5,83 ڡ

09 •

Com bolso
interior

Papel proveniente
de uma gestão florestal
sustentável

Sabia que
o papel pode
ser reciclado
4 a 5 vezes?

rPET
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Pet Reciclado
Substitui o plástico comum por ser mais
sustentável.

133

104

103

105

128

133

129

123

104

105

rPET

104

Raysse

— 93462

Bloco de notas B7 com 60 páginas
pautadas de papel reciclado e capa
em cartão.
 93 x 125 mm
 SCR – 70 x 80 mm
PVP
a partir de:

0,49 ڡ

%R\G

— 93276

Bloco de notas A5 com capa rígida em rPET.
Contém 192 páginas pautadas em papel cor
marfim proveniente de gestão florestal
sustentável, fita separadora, elástico e bolso
em papel na parte traseira da capa.
 140 x 210 mm
 TRS – 80 x 120 mm
PVP
a partir de:

3,92 ڡ

• 10
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124

Ajudar o ambiente, uma
esferográﬁca de cada vez
A nossa gama de esferográficas ECOlogic apresenta uma grande
variedade de materiais sustentáveis, combinando o respeito pelo
ambiente com a funcionalidade.

A

150

119
114
128
119

150
119

114

150

128

114

103

119

A
%HQMDPLQ

— 81012

Esferográfica em bambu com ponteira
touch e clipe em metal. Os elementos
coloridos são em fibra de trigo e ABS.
Escrita a azul.
 Ø11 x 139 mm
 PDP – 60 x 6 mm
PVP
a partir de:

0,49 ڡ

• 12

.XPD

— 81013

*R\D

— 91795

Esferográfica em bambu com clipe,
antideslizante e elementos coloridos
em fibra de trigo e ABS. Escrita a azul.
 Ø11 x 142 mm
 PDP – 50 x 6 mm

Esferográfica em cortiça com clipe
e elementos coloridos em fibra de trigo
e PP. Escrita a azul.
 Ø11 x 140 mm
 LSR – 85 x 5 mm

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

0,47 ڡ

0,33 ڡ
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124

104

105

119

150

103

123

Fibra
de palha
de trigo

Terry

Esferográﬁca
em pedra

— 81204

Esferográfica em fibra de palha
de trigo e ABS com clipe. Esferográfica
amiga do ambiente. Escrita a azul.
 Ø12 x 140 mm
 PDP – 40 x 7 mm

Clipe de grandes
dimensões para
personalização

PVP
a partir de:

103

0,27 ڡ

O excedente da colheita
de grão de trigo pode ser
aproveitado para criar
objetos resistentes e com
muito menos plástico
na sua composição.

106

150

119

124

150

150

'HYLQ

— 81203

Esferográfica em fibra de palha
de trigo e ABS com mecanismo twist
e clipe em metal. Escrita a preto.
 Ø8 x 126 mm
 PDP – 35 x 5 mm
PVP
a partir de:

0,27 ڡ

• 14

&DPLOD

119

124

114

105

128

— 81168

Esferográfica em fibra de palha
de trigo e ABS com clipe, disponível
em várias cores. Esferográfica amiga
do ambiente. Escrita azul.
 Ø10 x 141 mm
 PDP – 60 x 6 mm
PVP
a partir de:

0,18 ڡ

103

Composta por
45% de carbonato
de cálcio
.OLPW

— 91769

Esferográfica em carbonato de cálcio
(45%) e PP (55%). Esferográfica amiga
do ambiente. Escrita a preto. Devido
à natureza do material, podem
ocorrer variações de cor.
 Ø11 x 140 mm
 PDP – 50 x 6 mm
PVP
a partir de:

0,37 ڡ

15 •

if you're green, you can be any colour

104

105
105

128

109

110

103

105

A

Harlan

128

119

124

110

103

Bolsa em algodão
reciclado

rPET

rPET

104

+\GUD

— 91794

Esferográfica em PET reciclado
transparente com botão colorido.
Escrita a preto.
 Ø11 x 142 mm
 PDP – 40 x 6 mm

— 91482

Prática e leve, ideal para levar os objetos
do seu dia a dia.

Esferográfica em material PET
reciclado translúcido. Escrita a azul.
 Ø11 x 139 mm
 PDP – 50 x 7 mm
PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

0,33 ڡ

0,39 ڡ

B

104
104

B
160

0LOOLH

— 92077

Bolsa multifunções com algodão
reciclado (140 g/m²) e fecho de correr.
 225 x 120 mm
 TRS – 180 x 80 mm
103

A

PVP
a partir de:

1,23 ڡ

9HQWHU
*E
97436
 .54

• 16
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104

108
108

105

A
0DUDFD\
124

134

Rissani

— 92082

Saco com algodão reciclado
(140 g/m²) com alças de 68 cm.
 380 x 410 x 100 mm
 TRS – 280 x 200 mm
PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

2,37 ڡ
119

— 92936

Saco tipo mochila com algodão
reciclado (140 g/m²), alças de 30 cm e
cordões em algodão para fechar.
 370 x 410 mm
 TRS – 280 x 200 mm
104

105

160

103

2,39 ڡ

123

160

A
119

5\QHN

— 92920

119

160

104

124

105

108

Saco com algodão reciclado
(140 g/m²) e alças de 65 cm.
 375 x 415 mm
 TRS – 280 x 200 mm

103

123

105

104

103

— 92928

Saco tipo mochila com algodão
reciclado (140 g/m²), bolso frontal
com fecho discreto e alças
em algodão.
 370 x 410 mm
 TRS – 200 x 280 mm

PVP
a partir de:

1,65 ڡ

&KDQFHU\

160

PVP
a partir de:

2,91 ڡ

• 18
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rPET: material 100%
reciclado
114

124

A

105
103

106

128

114

124

105

109

119

106

103

119

106

103

105

128

114

105

128

109

A

119

3HPED

— 92931

Saco tipo mochila em rPET 190T.
Produzido 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
PVP
a partir de:

1,20 ڡ

• 20

rPET

rPET

rPET

119

0DSXWR

— 92929

Beira

— 92930

Saco em rPET 190T. Produzido 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

Saco dobrável em rPET 190T. Produzido
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

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

1,14 ڡ

1,79 ڡ
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Aço inoxidável
e Bambu

A

Tampa com
isolante
em silicone

133

Isolamento a vácuo
em cobre

133

106

103

134

133

A
1RUUH%RWWOH

Tampa à prova
de fugas

106

134

B
— 94662

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. Fornecida em caixa
de cartão.
 Ø72 x 233 mm
 LSR – 20 x 140 mm
PVP
a partir de:

103

1RUUH7XPEOHU

— 94661

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
de cartão.
 Ø80 x 106 mm
 LAS – 180 x 50 mm

B

PVP
a partir de:

13,54 ڡ

15,70 ڡ

• 22
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105
119

Vidro borossilicato
e Bambu

103

114
106

/LOODUG

— 94770

Garrafa de vidro borossilicato fosco
com tampa em bambu e capacidade
até 500 ml. Fornecida em caixa
de papel kraft.
 Ø65 x 190 mm
 SCR – 120 x 120 mm
PVP
a partir de:

119

124

106

103

6,66 ڡ

Apta para bebidas
quentes e frias

A
'DNDU

— 94699

Garrafa em vidro borossilicato com
tampa em bambu e revestimento com
bolsa em silicone. Garrafa com
capacidade até 600 ml. Fornecida
em caixa.
 Ø68 x 231 mm
 LSR – 20 x 30 mm
PVP
a partir de:

9,98 ڡ

A
• 24
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103

Pega para
facilitar
o transporte

103

110

124

114

128

105

108

119

C

Com tampa
personalizável

A

9DUDGHUR
rPET

98324
 .74

Senna

A

Parede dupla
isolada a vácuo

— 94782

Garrafa de desporto produzida a partir
de plástico reciclado, rPET. Com alça
de silicone para facilitar o transporte.
Tampa em PP e aço inoxidável com
isolante em silicone. Capacidade até
590 ml.
 Ø66 x 230 mm
 SCR – 120 x 100 mm
PVP
a partir de:

127

4,10 ڡ

106

103

127

104

105

106

103

103
106

rPET

B
B

6DOHPD
103

106

104

105

C
— 98349

Oasis

— 94064

Ragnar

— 94602

Óculos de sol em rPET com lentes
de categoria 3 com
UV400 de proteção, em conformidade
com as normas EN ISO 12312-1.
Fornecidos em bolsa de papel natural.
 146 x 49 x 145 mm
 PDP – 30 x 6 mm

Garrafa em aço inoxidável de parede
única com capacidade até 540 ml.
Inclui tampa à prova de fugas com
pega em bambu e aço inoxidável.
Fornecida em caixa.
 Ø68 x 192 mm
 LSR – 25 x 100 mm

Garrafa em aço inoxidável com parede
dupla isolada a vácuo e capacidade até
500 ml. Tampa em bambu e alça
de transporte em aço inoxidável.
Fornecida em caixa de papel kraft.
 Ø70 x 220 mm
 PDP – Ø40 mm

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

1,59 ڡ

7,89 ڡ

8,99 ڡ

128

• 26
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134

134

A

rPET

106

Bartali

103

— 99009

Capa para selim de bicicleta
em rPET (210D).
 265 x 240 mm
 TRS – 40 x 30 mm
PVP
a partir de:

0,97 ڡ

104

105

A
104

114

106

Bernal

• 28

.RONDWD

— 99969

Toalha de desporto refrescante
em rPET. Fornecida numa bolsa preta
em non-woven. Toalha reutilizável,
lavável na máquina de lavar roupa.
 Toalha: 300 x 800 mm |
Bolsa: 100 x 200 mm
 TRS – 100 x 60 mm
PVP
a partir de:

103

rPET

rPET

119

106

— 99080

Bandana multifunções
em rPET (120 g/m²).
 250 x 500 mm
 TRS – 180 x 150 mm
PVP
a partir de:

1,44 ڡ
113

2,26 ڡ

29 •
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129

104

106

103

rPET

129

$SROR

— 99149

Guarda-chuva em rPET pongee com
abertura automática, cabo e estrutura
em metal e pega em madeira.
 Ø1050 x 850 mm
 TRS – 200 x 120 mm
PVP
a partir de:

7,64 ڡ

• 30

31 •

02.

you're growing
anywhere.

you're growing anywhere

104

(PHUJH)ROGHU

A conjugação ideal
entre tecnologia
e sustentabilidade.

rPET

rPET

104

(PHUJH)ROGHUII

— 93579

Pasta A4 em rPET 300D com fecho. Interior em rPET 210D com
vários bolsos, compartimento para smartphone até 6.5'',
suporte para esferográficas(não incluída) e um bloco de notas
com 20 folhas pautadas brancas, em papel proveniente
de gestão florestal sustentável. Fornecida em bolsa
non-woven.
 250 x 340 x 40 mm
 TRS – 190 x 230 mm
PVP
a partir de:

Com carregador
wireless

— 93580

Pasta A4 em rPET 300D com elástico para fecho. Interior
em rPET 210D com vários bolsos, suporte para esferográfica (não
incluída) e um bloco de notas com 20 folhas pautadas brancas,
em papel proveniente de gestão florestal sustentável. Fornecida
em bolsa non-woven.
 230 x 330 x 50 mm
 TRS – 150 x 190 mm
PVP
a partir de:

13,95 ڡ

rPET

19,55 ڡ

(PHUJH$)ROGHU

5HQHZDO%DWWHU\

— 97094

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. Fornecida em caixa de papel kraft.
 65 x 98 x 10 mm
 TRS – 80 x 40 mm
PVP
a partir de:

15,98 ڡ

• 34

113

rPET

rPET

113

5HQHZDO&KDUJHU

— 97093

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 de papel kraft.
 100 x 62 x 10 mm
 TRS – 80 x 40 mm
PVP
a partir de:

103

— 93581

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/off, suportes para
esferográfica (não incluída), smartphone e cabo USB,
um bloco de notas com capa em cartão preto e 64 folhas
pautadas de cor marfim, em papel proveniente de gestão
florestal sustentável. Na frente existe ainda uma impressão
oval em preto para indicar a área de carga do wireless.
Fornecido em caixa oferta de cartão.
 165 x 225 x 25 mm
 PDP – 40 x 15 mm
PVP
a partir de:

39,10 ڡ

14,98 ڡ
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rPET

123

Papel proveniente de uma
gestão florestal sustentável

0RQGULDQ

rPET +
Tratamento
Antibacteriano

— 93577

Bloco de notas A5 em PET reciclado
com tratamento antibacteriano,
segundo a certificação ISO 20743.
Contém 160 páginas pautadas cor
marfim, em papel proveniente
de gestão florestal sustentável,
elástico e fita separadora.
 140 x 210 mm
 TRS – 90 x 150 mm
PVP
a partir de:

3,66 ڡ

106

&DPLOD
81168

&REHQ

— 93474

 .14

Bloco de notas A5 em PP com
tratamento antibacteriano, segundo
a certificação ISO22196. Contém
160 páginas pautadas em papel
reciclado branco.
 140 x 213 mm
 SCR – 110 x 190 mm
PVP
a partir de:

2,50 ڡ

• 36
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NO ESCRITÓRIO
103

Papel proveniente de uma
gestão florestal sustentável

Pele reciclada

111

Pode ser feita a partir de móveis,
roupa ou sapatos usados, bem como
de sobras de pele de outros produtos.

0DWLVVH

Com bolso
interior

— 93087

Bloco de notas A5 em pele reciclada com 192 páginas pautadas
cor marfim, em papel proveniente de gestão florestal
sustentável. Suporte para esferográfica (não incluída), elástico
e fita separadora em preto. Contém bolso interior. Fornecido
em envelope preto em cartão.
 140 x 210 mm
 SCR – 85 x 120 mm
PVP
a partir de:

5,15 ڡ

• 38
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NO ESCRITÓRIO
103

Fibra de palha

160
104

A escolha amiga do ambiente, que
torna cada bloco original.

A

Placa em metal para
personalização a laser

A
1HUXGD

— 93275

Bloco de notas A5 com capa rígida em fibra de palha natural.
Inclui uma placa em metal, própria para personalização, para
adicionar à capa. Contém 192 páginas pautadas em papel cor
marfim proveniente de gestão florestal sustentável. Fornecido
em caixa de oferta em papel kraft.
 150 x 210 mm | Placa: 30 x 15 mm
 PDP – 50 x 30 mm
PVP
a partir de:

9,38 ڡ

• 40

5RXVVHDX

— 93268

Bloco de notas A5 com capa rígida e cantos redondos em fibra
de palha e algodão canvas. Contém 192 páginas pautadas
brancas, fita separadora, elástico e suporte para esferográfica
(não incluída).
 150 x 210 mm
 TRS – 110 x 110 mm
PVP
a partir de:

5,80 ڡ
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Cortiça

A

160

)UHXG

(FXDGRU


— 93578

Conjunto de bloco de notas A5 e esferográfica em cortiça. Bloco
com 192 linhas pautadas cor marfim, em papel proveniente
de gestão florestal sustentável. Esferográfica de escrita a azul.
Fornecido em caixa oferta de cartão.
 140 x 210 mm
 SCR – 150 x 150 mm

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

94766
 .62

PVP
a partir de:

5,34 ڡ

160

160

160

A

3RUWHO$

$GDPV$

— 93719

$GDPV$

— 93720

Bloco de notas A5 em cortiça, com
160 páginas lisas de cor marfim
e fita separadora.
 140 x 210 mm
 SCR – 110 x 180 mm

Bloco de notas A6 em cortiça, com
160 páginas lisas de cor marfim
e fita separadora.
 90 x 142 mm
 LSR – 60 x 90 mm

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

5,50 ڡ

• 42

— 93480

Bloco de notas A5 com capa rígida em cortiça, com
160 páginas lisas cor marfim, fita separadora
e elástico. Fornecido em bolsa de non-woven.
 137 x 215 mm | Bolsa: 185 x 240 mm
 LSR – 120 x 200 mm

3,04 ڡ

1,78 ڡ
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160

15,6”

Nisa

— 92274

Pasta para computador em cortiça. Compartimento forrado
e almofadado com divisória almofadada para computador até
15.6''. A pasta tem 1 bolso frontal e alça de ombro ajustável, com
reforço almofadado. Fornecido em saco de oferta em non-woven.
 410 x 310 x 75 mm | Saco: 490 x 378 mm
 TRS – 40 x 18 mm
PVP
a partir de:

33,82 ڡ

A

160
160

A
6HUSD

— 92069

Pasta A4 em cortiça, com um bloco
de 20 folhas lisas em cor marfim, suporte
para esferográfica (não incluída)
e elástico. Fornecida em bolsa
de non-woven.
 239 x 307 x 17 mm |
Bolsa: 285 x 350 mm
 TRS – 150 x 190 mm
PVP
a partir de:

12,48 ڡ

• 44

B
&RUN

B

— 81401

Esferográfica em cortiça e metal inspirada
no sobreiro. Esferográfica com mecanismo
twist e clipe. Fornecida em estojo de oferta
com detalhe em cortiça. Esferográfica amiga
do ambiente. Escrita a azul.
 Ø11 x 137 mm | Estojo: 180 x 56 x 30 mm
 LSR – 40 x 6 mm
PVP
a partir de:

8,41 ڡ
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NO ESCRITÓRIO
Paper Stone:

A

160

5RFN

— 93419

Blocos de notas B6 espiral com capa rígida em papel
kraft e 140 páginas lisas em papel pedra
de 120g/m². Íman na capa que funciona como
um suporte para esferográfica (não incluída).
 130 x 180 mm
 SCR – 70 x 160 mm
PVP
a partir de:

Textura suave
Impermeável
Resistente
Sustentável
Conjugue o seu bloco Rock com
a esferográfica Beta Bamboo.
 .51

3,24 ڡ

A

Com suporte
magnético para
esferográfica

160
160

'LFNHQV$

'LFNHQV$

— 93486

Bloco de notas espiral de bolso com capa rígida em bambu, com
140 páginas pautadas de papel reciclado e suporte para
esferográfica (incluída).
 105 x 148 mm
 LSR – 65 x 130 mm

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

6,77 ڡ

• 46

— 93485

Bloco de notas espiral A5 com capa rígida em bambu, com
140 páginas pautadas de papel reciclado e suporte para
esferográfica (incluída).
 135 x 180 mm
 LSR – 100 x 160 mm

4,14 ڡ
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NO ESCRITÓRIO
160

160

A
Poe

Recicla

— 92046

— 91290

Pasta A4 em cartão (450 g/m²) com
um bloco de 20 folhas lisas de papel reciclado
e suporte para cartão de visita.
Esferográfica incluída.
 230 x 320 x 15 mm
 PDP – 30 x 50 mm

Esferográfica com tampa em papel
kraft e interior em papel de jornal
reciclado. Esferográfica amiga
do ambiente. Escrita a azul.
 Ø6 x 145 mm
 PDP – 60 x 5 mm

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

2,72 ڡ

B

0,19 ڡ

C

160

Inclui um lápis
com borracha

160

160
160
160

160

A
$OFRWW$
.RVWRYD

— 93439

Bloco de notas A5 com 80 páginas
pautadas de papel reciclado e capa
em cartão com bolso interior.
 144 x 210 mm
 TRS – 85 x 160 mm
PVP
a partir de:

1,07 ڡ

• 48

Bronte

— 93422

Bloco de notas A7 com 140 páginas
lisas de papel reciclado, capa rígida
em cartão e elástico. Inclui um lápis
com borracha na ponta.
 82 x 105 mm
 SCR – 40 x 80 mm
PVP
a partir de:

0,92 ڡ

%XOࣅQFK

— 93461

Bloco de notas B7 com
60 páginas lisas de papel
reciclado e capa em cartão.
 93 x 125 mm
 SCR – 70 x 100 mm
PVP
a partir de:

0,44 ڡ

B
— 93274

$OFRWW$

C
— 93273

$OFRWW$

— 93272

Bloco de notas A6 com capa
em cartão (250 g/m²) e cantos
redondos. Contém 80 páginas lisas,
costuradas, em papel reciclado
proveniente de gestão
florestal sustentável.
 100 x 145 mm
 SCR – 70 x 100 mm

Bloco de notas A5 com capa
em cartão (250 g/m²) e cantos
redondos. Contém 80 páginas lisas,
costuradas, em papel reciclado
proveniente de gestão
florestal sustentável.
 140 x 210 mm
 SCR – 100 x 120 mm

Bloco de notas A4 com capa
em cartão (250 g/m²) e cantos
redondos. Contém 80 páginas lisas,
costuradas, em papel reciclado
proveniente de gestão
florestal sustentável.
 210 x 300 mm
 SCR – 130 x 180 mm

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

0,71 ڡ

1,10 ڡ

1,64 ڡ
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160

103

160

%DKLD

%DFK

— 91820

Esferográfica em bambu com
mecanismo twist e clipe em metal.
Fornecida em estojo de bambu.
Esferográfica amiga do ambiente.
Escrita a azul.
 Ø11 x 140 mm |
Estojo: 170 x 40 x 25 mm
 LSR – 35 x 6 mm

1DWXUD

— 91335

Esferográfica em bambu com
mecanismo twist, clipe em metal
e antideslizante. Esferográfica amiga
do ambiente. Escrita a azul. Fornecida
com estojo de oferta em cartão.
 Ø12 x 140 mm | Bolsa: 155 x 40 mm
 PDP – 50 x 7 mm

B

— 91647

Esferográfica em cortiça e alumínio
com clipe. Escrita a azul. Fornecida
com bolsa de oferta em cartão.
 Ø9 x 139 mm | Bolsa: 155 x 40 mm
 LSR – 85 x 5 mm

A

PVP
a partir de:

1,66 ڡ

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

Bambu:
material
resistente
e natural

2,06 ڡ

8,67 ڡ
160

160

160

160
160

160

A
*UHHQ\

— 81162

Conjunto de esferográfica e lapiseira, mina
de 0.7 mm, em bambu. Fornecido em estojo
de oferta em cartão. Escrita a azul.
 Ø11 x 138 mm | Estojo: 171 x 53 x 23 mm
 SCR – 60 x 20 mm
PVP
a partir de:

1,60 ڡ

• 50

Hera

— 81163

%DPEX

— 91378

%HWD%DPERR

B
— 81011

Nicole

— 81010

Esferográfica em bambu com clipe
em metal. Escrita a azul.
 Ø11 x 138 mm
 PDP – 50 x 7 mm

Esferográfica em bambu com clipe.
Escrita a azul.
 Ø11 x 142 mm
 PDP – 50 x 7 mm

Esferográfica em bambu com clipe
e detalhes em metal. Escrita a azul.
 Ø11 x 141 mm
 PDP – 50 x 6 mm

Esferográfica em bambu com clipe
e detalhes em metal. Escrita a preto.
 Ø13 x 143 mm
 PDP – 35 x 6 mm

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

0,35 ڡ

0,31 ڡ

0,74 ڡ

0,84 ڡ

/DNH

— 91339

Esferográfica em bambu com mecanismo
twist e clipe em metal. Esferográfica amiga
do ambiente. Escrita a azul. Fornecida com
estojo de oferta em cartão.
 Ø11 x 137 mm | Bolsa: 155 x 40 mm
 PDP – 40 x 7 mm
PVP
a partir de:

2,74 ڡ
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160

160

A
)LWFK

160

B
.RKQ

— 97909

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
fios. Fornecida em caixa de oferta.
 140 x 70 x 12 mm
 LSR – 120 x 50 mm

A
*ODVKRZ

— 97915

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
PVP
a partir de:

14,66 ڡ

— 97256

Coluna de som com microfone em bambu.
Transmissão por bluetooth 3.0, leitor
de cartões TF e potência de 3W (4Ω).
Bateria com capacidade até 300 mAh
e autonomia até 3 horas. Função para
atender chamadas, controlo de volume
e conexão à playlist do dispositivo móvel.
Inclui cabo USB/Micro-USB e cabo
de áudio (Jack/Jack). Fornecida em caixa
de oferta em papel kraft.
 Ø60 x 52 mm
 DUV – 20 x 20 mm

B

PVP
a partir de:

9,38 ڡ

PVP
a partir de:

18,99 ڡ

103

5XELQV
Tipo C e iOS

106

Micro USB

Tipo A

PVP
a partir de:

5,15 ڡ

• 52

— 97091

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
de papel kraft.
 40 x 130 mm | Cabo esticado: 40 x 850 mm
 PDP – Ø30 mm

Coleção Bambu
O melhor da tecnologia aliada ao bambu,
um material natural e amigo do ambiente.

53 •
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EM CASA
160

160

Power

160

A

— 97910

Carregador wireless em bambu.
Entrada 5V/2A e potência de saída,
no máximo, de 5W. Inclui cabo
USB/micro USB, de 1 metro, para
carregar. Compatível com
smartphones com tecnologia
de carregamento sem fios. Fornecido
em caixa de oferta.
 92 x 92 x 9 mm
 SCR – 70 x 70 mm
PVP
a partir de:

8,33 ڡ

0RWW

— 97911

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 fios.
Fornecido em caixa de oferta.
 255 x 135 x 14 mm
 LSR – 120 x 60 mm
PVP
a partir de:

17,86 ڡ

B
160

/HDYLWW

— 97940

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. Inclui
cabo de carregamento USB tipo C de
1m. Fornecido em caixa
de papel kraft.
 77 x 71 x 118 mm
 LSR – 60 x 80 mm
PVP
a partir de:

22,00 ڡ

9HQWHU*E

— 97436

Pen Drive USB com 8GB em bambu.
Fornecido em caixa de papel kraft.
 60 x 19 x 10 mm |
Caixa: 90 x 40 x 22 mm
 LSR – 35 x 14 mm
PREÇOS SOB CONSULTA

B
A

• 54

55 •

you're growing anywhere

EM CASA
160

Englert

— 97932

Suporte para telemóvel com
carregador wireless de bobina dupla
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. Inclui cabo
de carregamento micro USB de 1 m.
Fornecido em caixa de papel kraft.
 70 x 112 x 87 mm
 PDP – 40 x 30 mm

Flexível
e direcionável

Coleção
de palha
de trigo

PVP
a partir de:

12,41 ڡ

Produtos tecnológicos numa
versão mais sustentável.

160

160

160

2]]HO

&XYLHU

— 97929

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 deslocar
enquanto carrega. Inclui cabo micro USB de 1 m. Fornecido
em caixa de papel kraft.
 Ø70 x 10 mm
 PDP – Ø30 mm
PVP
a partir de:

6,16 ڡ

• 56

— 98517

Protetor de webcam em fibra de palha
de trigo e PP, com tampa deslizante
e autocolante no verso. O formato
é universal e adequado para
smartphone, tablet
e computador portátil.
 42 x 17 mm | Aberto: 65 x 17 mm
 PDP – 20 x 5 mm

Candeeiro de mesa em ABS e fibra de palha de trigo
com carregador wireless. O braço do candeeiro
é flexível para ajustar a direção da luz e contém
20 LEDs que permitem uma iluminação até 3 níveis
de intensidade. No topo do candeeiro 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 pousado tem um círculo com
silicone para evitar que se desloque. Inclui cabo micro
USB de 1 m. Fornecido em caixa de papel kraft.
 Candeeiro: 160 x 370 x 85 mm |
Caixa: 95 x 175 x 93 mm
 PDP – Ø40 mm

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

Townes

0,20 ڡ

— 97953

Com carregador
wireless

22,54 ڡ
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EM CASA

160

A
160

Pyon

— 97936

Coluna de som portátil em fibra de palha de trigo
e ABS com alça em silicone para facilitar
o transporte. Coluna sem fios com uma potência
de 3W e transmissão por bluetooth 5.0. Autonomia
até 4h30, com uma bateria de 500 mAh. Inclui cabo
micro USB. Fornecido em caixa de oferta
em papel kraft.
 70 x 70 x 34 mm
 PDP – 40 x 40 mm
PVP
a partir de:

16,17 ڡ

/LQHX
/LQH
HX

— 979
97930

Coluna de som portátil em fibra de palha de trigo
e ABS com microfone. Coluna com uma potência
de 3W e transmissão por bluetooth 5.0. Contém
uma autonomia até 2h e uma bateria de 300 mAh.
Inclui cabo micro USB. Fornecido em caixa de oferta
em papel kraft.
 Ø62 x 48 mm
 PDP – 15 x 20 mm

A

PVP
a partir de:

9,11 ڡ

Com
microfone

160
160

)H\QPDQ

— 97939

Auscultadores 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 autonomia até 13h. Inclui porta AUX, slot para cartão TF/SD
e cabo de carregamento micro USB. Botões de controlo
de volume e ligar/desligar. Fornececido em caixa de oferta
em papel kraft.
 Auscultadores (fechados): 185 x 185 x 74 mm |
Caixa: 120 x 90 x 160 mm
 PDP – 20 x 40 mm
PVP
a partir de:

22,94 ڡ

)RXULHU

— 97938

Auriculares True Wireless em fibra de palha de trigo e PP,
com transmissão por bluetooth 5.0 até 10m de distância
e autonomia até 3h (stand by até 10h). Cada auricular
tem um botão multifunções e microfone integrado,
facilitando atender chamadas em modo mãos-livres,
e indicador luminoso LED. A caixa de carregamento tem
uma bateria de 300 mAh e indicador de status
de carregamento e bateria. Inclui um cabo
de carregamento micro USB. Produto fornecido
em caixa de papel craft.
 80 x 38 x 32 mm
 PDP – 25 x 10 mm

Englert
97932
 .56

PVP
a partir de:

22,75 ڡ
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160

Parede dupla
isolada a vácuo
160

Vedante
em silicone

1DWXUHO

A
3RUWREHOOR

— 94683

Garrafa térmica em bambu e aço
inoxidável, com parede dupla isolada
a vácuo e infusor para chá. Esta
garrafa tem capacidade até 430 ml e
é fornecida em caixa de oferta.
 Ø69 x 207 mm |
Caixa: 72 x 210 x 72 mm
 LSR – 20 x 130 mm

— 94781

Caixa hermética em vidro borossilicato e tampa em bambu com
vedante em silicone. Apto para o microondas e máquina de lavar,
retirando a tampa. Fornecida em caixa de papel kraft.
 196 x 145 x 64 mm | Caixa: 202 x 150 x 66 mm
 LSR – 120 x 80 mm

Ainda que trabalhe a partir
de casa, preﬁra recipientes
reutilizáveis e ajude
a reduzir o desperdício.

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

13,44 ڡ

12,30 ڡ

160

B
160

6KLQR

— 94025

Caixa hermética em aço inoxidável e tampa
em bambu com banda elástica para um transporte
mais seguro. Capacidade até 800 ml. Fornecida
em caixa de papel kraft.
 165 x 115 x 52 mm
 SCR – 120 x 75 mm
PVP
a partir de:

/\FND

A

B

— 94761

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
de papel kraft.
 Ø80 x 108 mm
 SCR – 100 x 50 mm
PVP
a partir de:

9,87 ڡ

9,78 ڡ

• 60
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160

EM CASA

Materiais duráveis
e sustentáveis

Delicie-se com o chá
mais antigo da Europa

2 infusores em aço
inoxidável

A
(FXDGRU

Oferecer Gorreana é oferecer história com aroma.

— 94767

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 de papel kraft.
 Ø91 x 119 mm
 LSR – Ø60 mm

160

O modo como transportamos a nossa
bebida também pode ser mais sustentável.
Materiais como o bambu conferem resistência
e originalidade, tornando cada garrafa única.
160

PVP
a partir de:

160

11,00 ڡ

C

160

B
C
Arnica

— 93996

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 30 de chá verde). Fornecida em caixa
papel kraft.
 160 x 160 x 78 mm |
Caixa kraft: 166 x 166 x 85 mm
 LSR – 150 x 150 mm
PVP
a partir de:

18,46 ڡ

• 62

%XUGRFN

— 93995

(FXDGRU

— 94766

0DNDURYD

— 94765

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). Fornecida em caixa
de papel kraft.
 160 x 87 x 78 mm |
Caixa kraft: 166 x 91 x 87 mm
 LSR – 150 x 75 mm

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 de papel kraft.
 Ø89 x 91 mm
 LSR – Ø60 mm

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. Fornecida em caixa
em papel kraft.
 Ø72 x 234 mm
 LSR – Ø50 mm

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

14,72 ڡ

10,00 ڡ

A

B

13,54 ڡ
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EM CASA

Convívios
em casa

160

A
&DSSHUR

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

— 94028

Conjunto com tábua de corte
e pequena faca de queijo em bambu.
Fornecido em caixa de papel kraft.
 143 x 200 x 10 mm |
Caixa: 150 x 205 x 32 mm
 LSR – 50 x 6 mm
PVP
a partir de:

7,27 ڡ

A

160

160

3HSSHU

— 93968

Saladeira em bambu em formato
quadrado. Adicione o conjunto SALVY
de 2 talheres para salada em bambu
para compor este brinde ecológico.
 214 x 214 x 70 mm
 LSR – 110 x 110 mm
PVP
a partir de:

6DOY\

— 93969

Conjunto de 2 talheres para salada
em bambu.
 300 x 60 mm
 LSR – 200 x 10 mm
PVP
a partir de:

2,15 ڡ

8,56 ڡ

• 64
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160

160

0DOYLD

— 93975

Tábua de queijos em bambu com faca
incluída. Fornecida em caixa
de papel kraft.
 300 x 260 x 15 mm |
Caixa: 307 x 267 x 21 mm
 LSR – 180 x 120 mm
PVP
a partir de:

B
%RUED

15,96 ڡ

— 92819

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
 TRS – 60 x 80 mm

A

B

PVP
a partir de:

9,96 ڡ
160

A
:RRGV

— 93830

Tábua de queijos em bambu com
2 utensílios em bambu e aço
inoxidável. Fornecida em caixa
de papel kraft.
 310 x 180 x 15 mm |
Caixa: 316 x 186 x 25 mm
 LSR – 70 x 70 mm
PVP
a partir de:

160

13,14 ڡ
160

)DEULV

— 93829

Prato em bambu com suporte para
copo. Prato ideal para servir
aperitivos. Fornecido em manga
de cartão.
 200 x 147 x 13 mm |
Manga: 160 x 148 x 14 mm
 LSR – 70 x 70 mm
PVP
a partir de:

4,42 ڡ

• 66

*DXWKLHU

— 93967

Conjunto de 4 bases para copos em bambu.
Fornecido em caixa de papel kraft.
 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
PVP
a partir de:

4,78 ڡ
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EM CASA
103

Mestre
do churrasco

160
103

160

3RNH

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

— 54143

Conjunto de utensílios em caixa kraft.
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
PVP
a partir de:

12,84 ڡ

B

160

A
.DEVD

— 53844

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 afiador.
 Estojo: 160 x 455 x 65 mm
 SCR – 280 x 90 mm
PVP
a partir de:

49,93 ڡ

• 68

B
=LPEUR

— 99812

Avental com algodão reciclado
(140 g/m²) e bolso frontal.
 590 x 900 mm |
Bolso: 250 x 200 mm
 TRS – 200 x 240 mm
PVP
a partir de:

2,94 ڡ

A
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NAS COMPRAS
Bolso interior

160

A
3DGRYD

A
0DWROD

— 92937

Saco em juco (275 g/m²) com bolso
interior 100% algodão (120 g/m²) com
fecho e alças de 60 cm. Pegas
em webbing de algodão bicolor.
 370 x 410 x 90 mm
 TRS – 140 x 45 mm

160

— 92932

B

Saco 100% algodão orgânico
(120 g/m²) proveniente de um cultivo
sustentável, sem químicos
ou pesticidas. Alças de 60 cm e
etiqueta Label Organic.
 370 x 410 mm
 TRS – 280 x 200 mm

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

5,15 ڡ

2,06 ڡ

160

160
160

160

Dobrável

106
rPET

B

6KDQWL

— 92827

Saco de compras em juta (360 g/m²)
com laminado no interior e com alças
curtas acolchoadas.
 430 x 340 x 175 mm
 TRS – 230 x 160 mm
PVP
a partir de:

4,40 ڡ

• 70

Braga

— 92823

Saco em juta (240 g/m²) com alças de 65 cm e
um bolso frontal 100% algodão (140 gm²).
 370 x 410 x 100 mm | Bolso: 370 x 270 mm
 TXP – 200 x 150 mm
PVP
a partir de:

4,21 ڡ

7L]]\

— 92828

%RO]DQR

— 92934

1DPSXOD

— 92933

Saco de compras em juta (360 g/m²)
com laminado no interior e com alças
webbing com 60 cm.
 385 x 445 x 165 mm
 TRS – 270 x 200 mm

Saco dobrável em malha rPET com
bolsa em rPET 190T para dobrar
o saco. Ideial para as compras.
 320 x 400 mm
 TRS – 50 x 30 mm

Saco 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

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

4,14 ڡ

1,40 ڡ

2,15 ڡ
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5HSXUSRVH&RROHU

rPET

A

rPET

104

rPET

104

5HSXUSRVH%DJ

— 98427

— 92078

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

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

PVP
a partir de:

5,67 ڡ

PVP
a partir de:

7,34 ڡ

Pet Reciclado
O rPET é muito mais do que plástico
reciclado. As suas aplicabilidades são
muitas e podem estar presente em vários
objetos do dia a dia.

104

104

5HSXUSRVH6SRUWV

rPET

rPET

A

PVP
a partir de:

22,86 ڡ

• 72

5HSXUSRVH%DFNSDFN

— 92079

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

15,6”

10,5”

— 92080

Mochila para computador em rPET 600D com alças almofadadas.
O compartimento principal tem 2 divisórias almofadadas para
computador 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
PVP
a partir de:

29,99 ڡ
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150

B

160

A
0DUEHOOD

B
— 92938

%ODQFKHWW

— 92735

Mochila em juco (275 g/m²) com
um compartimento principal e bolso
frontal com fecho. Pega em webbing
de algodão no topo e alças ajustáveis
em algodão bicolor.
 270 x 350 x 70 mm
 TRS – 150 x 180 mm

Nécessaire 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 maquilhagem.
 220 x 130 x 80 mm
 TRS – 95 x 60 mm

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

10,32 ڡ

3,64 ڡ

160

160

A

103

9DUDGHUR

— 98324

Óculos de sol com armação em PP
e bambu. Lentes espelhadas
de categoria 3 e UV400 de proteção.
Em conformidade com as normas
EN ISO 12312-1.
 146 x 49 x 150 mm
 PDP – 40 x 6 mm
PVP
a partir de:

3,66 ڡ

• 74

7LOEXU\

— 94898

Espelho de bolsa duplo em cortiça
com fecho magnético. Fornecido
em bolsa de papel natural.
 Ø73 x 20 mm
 LSR – Ø40 mm
PVP
a partir de:

2,39 ڡ

=HQD

— 94897

Conjunto de manicura em cortiça com cinco
peças em aço inoxidável: lima, tesoura, corta
unhas, pinça e empurra cutículas. Fornecido
em bolsa de papel natural.
 104 x 61 x 17 mm
 LSR – 40 x 30 mm
PVP
a partir de:

2,93 ڡ
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Faça a diferença
em qualquer
lugar com
escolhas mais
sustentáveis.

/DYUH
160

93324
 .79

1DWXUHO
94683
 .60

A
160

A
6REUDO

Daniel

— 99141

Guarda-chuva em cortiça com cabo
e pega em madeira. Guarda-chuva
com abertura automática.
 Ø1050 mm | 890 mm
 LSR – 8 x 40 mm
PVP
a partir de:

39,89 ڡ

• 76

— 93319

Porta-cartões em cortiça com capacidade
para 4 cartões e compartimento lateral para
notas. Fornecido em caixa de oferta
em papel kraft.
 68 x 106 mm | Caixa: 75 x 115 x 15 mm
 LSR – 50 x 50 mm
Área plana para
personalização

PVP
a partir de:

5,41 ڡ
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160

EM VIAGEM
B
&RUNV

— 93145

Porta-chaves em cortiça e metal. Fornecido
em caixa de oferta em papel kraft.
 20 x 100 mm | Caixa: 54 x 125 x 16 mm
 LSR – 15 x 10 mm
PVP
a partir de:

2,74 ڡ

C
A
160

106

160

106

:LQGVRU

rPET

rPET

160

— 94974

Lanyard para sublimação em rPET
com mosquetão. A personalização
pode ser nos dois lados da fita.
 20 x 470 mm

PVP
a partir de:

0,66 ڡ

• 78

A

'RYHU

— 94973

0LOODX

— 95051

Lanyard para sublimação em rPET
com mosquetão e fecho de segurança
A personalização pode ser nos dois
lados da fita.
 20 x 470 mm


Porta-chaves em cortiça.
Fornecido com caixa
de cartão
kraft desmontada.
 35 x 55 x 3 mm
 LSR – Ø20 mm

PVP
a partir de:

PVP
a partir de:

0,91 ڡ

1,24 ڡ

B
Aloy

— 95050

Porta-chaves em cortiça em formato
rectangular. Fornecido com caixa
de cartão kraft desmontada.
 35 x 60 x 3 mm
 LSR – 35 x 20 mm
PVP
a partir de:

1,24 ڡ

C
/DYUH

— 93324

Conjunto de esferográfica e porta-chaves em metal com
acabamento em cortiça. Fornecido em caixa de oferta em papel
kraft. Esferográfica com escrita a azul.
 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
PVP
a partir de:

4,54 ڡ
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Legenda de ícones
Aço inoxidável

Lapiseira 0.7

Tamanho de bolso

Apropriado para comida

LED

Apropriado para bebidas frias

Transmissão por bluetooth

Made in EU

Apropriado para bebidas quentes

Pele

Apropriado para máquina de lavar

Polegadas para portátil

Apropriado para microondas

Folhas lisas

Produto amigo do ambiente

Carregador wireless

Folhas lisas cor marfim

Proteção térmica

Leitor TF

Folhas pautadas

Tamanho A4

Folhas pautadas cor marfim

Tamanho A5

Algodão reciclado

Fornecido em caixa de oferta

Tamanho A6

Cabo 1 metro

Guarda-chuva automático

Tamanho A7

Proveniente de gestão florestal sustentável

Íman

Tamanho B6

Lapiseira 0.5

Tamanho B7

Escrita a azul
15,6”

Escrita a preto

10,5”

Polegadas para tablet

Códigos de cor
103
104
105
106
108

Preto
Azul
Vermelho
Branco
Amarelo

109
110
111
113
114

119
123
124
127
128

Verde
Transparente
Castanho claro
Cinzento
Azul royal

Verde claro
Cinzento claro
Azul claro
Cromado satinado
Laranja

Serviços de personalização de qualidade
LSR

Laser

EDB

Bordado

FIR

Firing

HTS

Cunho

SCR

Serigrafia

TXP

Serigrafia Têxtil

Os preços apresentados não incluem personalização/impressão,

TRS

Transfer

PDP

Tampografia

salvo nos casos expressamente indicados.

SRC

Serigrafia Circular

DUV

Uv Digital

Advertimos para o facto da reprodução gráfica das fotografias poder

SUB

Sublimação

UVC

Uv Circular

causar diferenças de tonalidades em relação à cor dos produtos.
As dimensões dos produtos e respetivas áreas de personalização recomendadas são
Ed.#1 — 2022 / 03

meramente indicativas, podendo sofrer alterações sem aviso prévio.

129
133
134
150
160

Verde escuro
Cinzento escuro
Azul marinho
Natural claro
Natural
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