personalised gifts

MAKING IT
E A S Y. . .
TO S TA N D
OUT

UM PASSO À FRENTE NA
PERSONALIZAÇÃO DE
BRINDES PROMOCIONAIS
Oferecemos a si um nível a mais em termos
de personalização. Os programas do produto
YourChoice permitem criar um produto
exclusivo em algumas etapas. Produtos
essenciais em pequenas quantidades e prazos
de entrega curtos.

De fábrica produzido de acordo com
os seus desejos. Nesta apresentação
você pode encontra um resumo
das inúmeras opções para fabricar
produtos em (mix de) cores, em
forma própria e com as impressões
mais impressionantes.
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COLEÇÃO
RESPONSÁVEL
Essa coleção de artigos funcionais agradáveis
para uso diário é cuidadosamente avaliada para
aumentar o reconhecimento da marca e garantir o
uso respeitoso dos materiais e de um produto mais
durável. Garantir que nossas ações incorporem
essas crenças significa repensar todas as etapas do
processo de desenvolvimento de produtos e toda
a nossa operação. A integração da sustentabilidade
nos métodos de seleção, produção, customização
e embalagem de materiais é examinada e possíveis
melhorias são implementadas continuamente.
Temos o compromisso de conduzir os negócios de
maneira responsável e confiável.

Materiais mais sustentáveis. Sempre que possível, e embora
se concentre na funcionalidade e qualidade, o A coleção More
Than Gifts é, quando relevante, gradualmente atualizado ou
substituído por novos e mais sustentáveis materiais. Isso significa
selecionar materiais de alta qualidade que são reciclados ou se
prestam à reciclagem, materiais derivados de fontes renováveis
e eticamente de origem. A peça central disso é apoiar nossa
fornecedores na implementação de processos inovadores para
produzir materiais mais sustentáveis.
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Reduza o desperdício. Na maneira como interagimos com
nossos ambiente, resíduos desnecessários não são mais uma
opção. Substituição de produtos descartáveis feitos

de fontes
não renováveis recursos por produtos reutilizáveis ou
 materiais
biodegradáveis é um importante passo à frente. Também
repensando a maneira como embalar e distribuir mercadorias
oferecem oportunidades para reduzir desperdício. A partir
de 2018, começamos a simplificar os tamanhos das caixas e
métodos de embalagem para reduzir a quantidade de sacos de
polietileno e papelão usados. Item individual em andamento
embalagem está sendo avaliada e simplificada para oferecer uma
solução mais inteligente.
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PICTOGRAMS
Pedido quantidade mínima por cor pantone

Artigos com opção “greener”

Pedido quantidade
mínima por cor pantone

Material PET reciclado

Cor pantone

Carregador sem fio

Algodão Orgânico

Gramagem do papel GMS

Antibacteriano

Totalmente personalizado

2500
MOQ

Full colour

150
MOQ

Chapéu-de-chuva Storm

23”
23”

Tamanho do chapéu-de-chuva
Proteção do cartão
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GARRAFAS TOTALMENTE
PERSONALIZADAS
As garrafas de alumínio de parede simples
mais vendidas nas cores à sua escolha.
Prazo de entrega a partir de 8 semanas.

1000
MOQ

Escolha a cor do corpo, da tampa e do mosquetão e
adicione seu desenho impresso em cores em 360 graus.

YC8287

YC9805

YC9350

300ml. O mosquetão não é
adequado para escalada (não para
uso profissional).

400 ml. O mosquetão não é para
escalar (uso não profissional).

750 ml. O mosquetão não é para
escalada (uso não profissional).
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GARRAFAS DE
DESPORTO
PERSONALIZADAS
Projete sua própria garrafa de aço
inoxidável na cor que quiser!
Escolha entre uma parede ou
parede dupla, entre 500 ou 750ml e
coloque sua tampa favorita. “
Prazo de entrega a partir de 6 semanas.
100
MOQ

MS9450

MS9475

MS8450

MS8475

Uma garrafa
de parede
500ml..

Uma garrafa
de parede
750ml.

Garrafa de
parede dupla
500ml

Garrafa de
parede dupla
750ml

Escolha sua tampa favorita:

1

2

4

5

3

6
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AVENTAIS TOTALMENTE PERSONALIZÁVEIS
Escolha entre as cores padrão mais populares
ou tenha suas próprias cores de logotipo
correspondentes. Personalize-o ainda mais com
bordados ou todo o desenho impresso.
Prazo de entrega a partir de 6 semanas.

250

2500

MOQ

MOQ

MPAP04

230gr

Avental de lago unissex (2 bolsos) feito de
80% poliéster e 20% algodão 230gsm.
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MPAP03

230gr

Avental curto unissex (3 bolsos) feito de
80% poliéster e 20% algodão 230gsm.

Ajustável

Bolso

MPAP02

230gr

Avental de cozinha 230gsm
20% algodão e 80% poliéster.

MPAPD1

190gr

Avental com bolso frontal em material de algodão
branco 190gsm impresso digitalmente em todo o lado.

MPAPS1

230gr

Avental de algodão 230 gsm.

Cor padrão
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Para garantir que realmente o algodão seja orgânico,
nosso algodão está certifcado por OCS ou GOTS
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Algodão
As bolsas de algodão são duráveis, fáceis de lavar
e ajudam a reduzir a contaminação. O algodão
orgânico é igual que o algodão com a diferença de
que o primeiro é cultivado de forma natural sem a
utilização de pesticidas, herbicidas, fertilizante ou
qualquer outro produto químico. Para garantir que
realmente o algodão seja orgânico, os fabricantes
superam uma exaustiva comprovação na cadeia
de fornecimento por parte de terceiros e apenas
lhes é permitido comercializar algodão certificado
( como, por exemplo, GOTS). O número de
cultivos de algodão orgânico está aumentando
rapidamente. No entanto, ainda continua sendo
uma parte muito pequena da produção mundial.

O A LGODÃO NATUR A L
S E C ULTIVA D E FOR MA
N AT U R A L SE M UTILIZA R
N E N HU M PE STICIDA ,
HE R B ICIDA OU
FE RTILIZA N TE
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BOLSAS DE ALGODÃO
TOTALMENTE PERSONALIZÁVEIS
Escolha entre diferentes materiais naturais e faça
que seu desenho se imprima ao maximo tamanho
para aumentar o impactode sua mensagem.
Prazo de entrega apartir de 5 semanas.

250

1000

MOQ

MOQ

Escolha um de nossos tamanhos estandar ou crie
sua bolsa com medidas especiais personalizadas.

MB8101 (digital)
Tamanho: 38 (largura) x 42
(altura) cm. Alça longa 70x2cm.
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MB8101 (serigrafia)
Tamanho: 38 (largura) x 42
(altura) cm. Alça longa 70x2cm.

(Orgânico)
Algodão
105 gsm

MB8115
Tamanho: 33 (largura) x 36(altura) cm.
Alça curta 39x2cm. Asa para o ombro:
110 x2,5cm. Opcional: fivela metálica
para ajustar a alça.

(Orgânico)
Algodão
140 gsm

(Orgânico)
Algodão
180 gsm

(Orgânico)
Algodão
280 gsm

MB8102
Tamanho: 38 (largura) x 42 (altura)
cm. Alça longa 36x2cm.

MB8103
Bolsa de algodão com fole e Alças
longas reforçadas (38x10x42cm).
Alças longas 70x 2,5cm.

MB8106
Bolsa de algodão com fole e alças
longas reforçadas (50x15x40cm).

MB8104
Bolsa de algodão com fundo de 10 cm
e alças longas (38x10x42cm).

(Orgânico) Algodão
320gsm

MB8110
Saco de compras dobrável com fecho de
cordão. Tamanho: 38(largura) x 50(altura)
cm. Alças longas 70x2cm.

MB8111
Saco de compras com alças perfuradas e alças longas.
Tamanho: 30(largura) x 40(altura) cm. Alças longas: 60x2,5cm.
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MB8201
Bolsa de praia com alça de corda (40x32cm).

MB8202
Bolsa de praia com alça de corda (48x38cm).

MB8302
Mochila de cordas de algodão (37x46cm).

MB8301
Mochila de cordas de algodão (37x41cm).

DESENHOS EM ALTA
RESOLUÇÃO
Algodão especificamente desenvolvido
para desenhos fotográficos e de cores
brilhantes. Também é possivel realizar
desenhos de maior resolução sobre
tecidos naturais.
Prazo de entrega a
partir de 5 semanas.

Alta
resolução

250
MOQ

Escolha um de nossos tamanhos estandar ou crie
sua bolsa com medidas especiais personalizadas.

MB8401
Tamanho: 38 (largura) x 42
(altura) cm. Alça longa 70x2cm.

MB8403
Tamanho: 38 (largura) x 10 (profundo,
lateral + fundo) x 42 (altura) cm.
Alça longa 70 x2,5 cm.

Resolução
padrão

MB8601
Tamanho: 37 (largura) x41 (altura)
cm. Codrão de 0,5 cm diâmetro.

(Orgânico)
Algodão
220 gsm

MB8406
Tamanho: 50 (largura) x 15
(profundo), (lateral + fundo) x 40
(altura) cm. Alça longa 70 x 2,5 cm.
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BOLSAS PARA FRUTAS E
VERDURAS REUTILIZÁVEIS
Duráveis e laváveis. Escolha um tamanho
ou peça um jogo completo. Coloque seu
logo e personalize as fitas em papel kraft.
Prazo de entrega a partir de 4 semanas.

250
MOQ

Opcional fita
de papel kraft

MB9101
MB9102
MB9103
MB9104

30 (largura) x 20 (altura) cm
30 (largura) x 35 (altura) cm
30 (largura) x 40(altura) cm
Jogos de 3 peças

Rede de PET reciclado com cordão
de poliéster e fecho de ABS. Adicione
seu próprio desenho e escolha
um desenho a toda cor para o
próprio tecido de rede de RPET.
Empaquetadas com uma fita em
papel kraft personalizada.
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Atrás
Frente

MB9009
MB9010
MB9011
MB9012

30 (largura) x 20 (altura) cm
30 (largura) x 35(altura) cm
30 (largura) x 40 (altura) cm
Jogo de 3 peças

100% algodão. A parte frontal do tecido de
rede e a parte traseira normal são a melhor
opção para um desenho de impressão total.
Empaquetadas com uma fita em papel kraft
personalizada.

MB9005
MB9006
MB9007
MB9008

30 (largura) x 20 (altura) cm
30 (largura) x 35(altura) cm
30 (largura) x 40 (altura) cm
Jogo de 3 peças

100% algodão. Tecido de rede na parte
frontal e traseira. Etiqueta de algodão
personalizada. Empaquetadas com
uma fita de papel kraft personalizada.
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Uma grande parte dos resíduos sólidos do
mundo procedem do plástico PET. Por isso
damos uma nova vida ao plástico
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RPET
O PET é o tipo de plástico mais comum e se utiliza
principalmente para o envasado e em garrafas/
recepientes descartáveis de bebidas. Uma grande
parte dos resíduos sólidos do mundo procedem de
dito envasado. O PET reciclado se denomina RPET e
é o plástico que mais se recicla no mundo. O uso do
PET reciclado, ao dar uma nova vida a um produto ja
fabricado em lugar de usar resina virgem, supõe uma
redução de impacto ambiental.

O P E T R ECICLA D O SE
D E N O MINA R PE T E É U M
P L Á S TICO QUE MA IS SE
R EC ICLA NO MU N D O
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BOLSAS DE COMPRA REUTILIZÁVEIS
TOTALMENTE PERSONALIZÁVEIS
Minimize o impacto no meio ambiente e
escolha entre uma ampla gama de modelos e
materiais como papel, PP tecido, RPET ou têxteis
não-tecido para aumentar o impacto da sua
mensagem. Totalmente reuntilizável. Sua bolsa
ecológica nunca tinha estado tão de moda.
Fecho
Prazo de entrega a partir de 5 semanas.

Alça material
e cor

Cor
costura
Material

1000
MOQ

Impressão qualidade
fotográfica

Materiales
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RPET com
laminado

PP woven com
laminado

Non woven

Non woven com
laminado

Escolha um de nossos tamanhos estandar ou crie sua
bolsa com medidas especiais e personalizáveis.

Selado a quente
3000

5

4

2

1

3

Escolha um de nossos tamanhos estandar ou crie sua bolsa com medidas especiais e personalizáveis.
1

MO4070
Bolsa horizontal
36x32x12cm.
2

MO4120
Bolsa horizontal
42x32x24 cm.

3

MO4080
Bolsa horizontal
42x32x16 cm.

5

MO4340
Bolsa horizontal
45x35x10 cm.

4

MO4190
Bolsa horizontal
90x38x35 cm.

Também disponível
en RPET
21

1000

1000
3
2

1

3000
4

5

Selado a
quente

Selado a
quente
1000

3000

Prazo de entrega a partir de 5 semanas.

1

MO4030
Bolsa vertical
Tamaño: 37x41cm.
2

MO4060
Bolsa vertical
Tamaño 40x45x17 cm.
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3

MO4050
Bolsa vertical
Tamaño: 32x40x9 cm.

5

MO4310
Bolsa vertical
Tamaño: 25x35 cm.

4

MO4330
Bolsa vertical
Tamaño: 30x38x10 cm.

También disponible
en RPET

1000

2

MOQ

3
1

5

4

Prazo de entrega a partir de 5 semanas.
1

MO4240
Bolsa vertical
Tamaño: 40x35x20 cm.
2

MO4230
Bolsa vertical
Tamaño: 30x35x15 cm.

3

MO4210
Cooler bag.
Tamaño: 34x34x17 cm.

5

MO4100
Cooler bag.
Tamaño: 32x22x24 cm.

4

MO4090
Cooler bag.
Tamaño: 21x15x17 cm.

Escolha um de nossos tamanhos
estandar ou crie sua bolsa com
medidas especiais e personalizáveis.
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LANCHEIRAS E SACOS DE PIQUENIQUE
TOTALMENTE PERSONALIZADOS
Essas sacolas são feitas de materiais isolantes que podem conter alimentos e bebidas
que se mantêm quentes ou frias por várias horas. Use toda a superfície para imprimir sua
mensagemo design desejado. Prazo de entrega a partir de 6 semanas.
250
MOQ
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MB2006
Bolsa térmica para garrafas com cordão
fecho. Dimensões: 10,5 dia *28(h) cm.

MB2012
Saco grande de piquenique / refrigerador
com ombro alça. Dimensões: 34,5 (w) * 29
(h) * 20 (d) cm.

MB2010
Saco de almoço / refrigerador de 2 camadas
com alça de ombro em tamanho pequeno.
Dimensões: 20 (w) * 15 (h) * 15,5 (d) cm “.

MB2013
Saco extra grande de piquenique /
refrigerador com ombro alça.
Dimensões: 34 (w) * 37 (h) * 25 (d) cm.

MB2011
Saco de almoço / refrigerador com ombro
cinta de tamanho médio. Dimensões:
26,5 (w) * 22 (h) * 16,5 (d) cm.

YC9853
Bolsa térmica e mochila com bolso frontal.
Dimensões: 29 (w) * 35 (h) * 20 (d) cm
25

BOLSAS REUTILIZÁVEIS TOTALMENTE
PERSONALIZÁVEIS
Bolsas reutilizáveis com toda uma superfície para
imprimir sua mensagem. Estas bolsas são um
presente tremendamente útil ecológico.
Prazo de entrega a partir de 4 semanas.

250

2500

MOQ

MOQ

210D Poliéster

MB1010
Bolsa de compra dobrável de
poliéster extra grande, com alças
de dupla camada e funda com
zipper: 49x60cm.
26

100% RPET

MB1110
Bolsas de compra dobrável de RPET
extra grande com alças de dupla
camda e funda com zipper 49x60cm.

MB1011
Bolsa de compra 210D com
bolso interior: 45x60cm.

MB1111
Bolsa de compra RPET com
bolso interior: 45x60cm.

MB1007
Bolsa de compra dobrável de
poliéster com alças de uma só
camada e fundo: 39x58x12cm.

MB1107
Bolsa de compra dobrável de
RPET com alças de uma só capa
e fundo: 39x58x12cm.

MB1009
Bolsa de compra de poliñester
com alças de uma só capa (sem
bolso) 41x56cm.

MB1008
Bolsa de uma só capa e
bolso interior: 41x56cm.

MB1108
Bolsa de compra dobrável de PET
reciclado com alças de uma só
capa e bolso interior: 41x56cm.

MB1003
Bolsa de compra
dobrável: 39x50cm.

MB1109
Bolsa de compra RPET com
alças de uma só capa (sem
bolso): 41x56cm.

MB1103
Bolsa de compra dobrável
de PET reciclado: 39x50cm.
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BOLSAS COM
CORDÃO AJUSTÁVEL
TOTALMENTE
PERSONALIZÁVEIS
Essas bolsas são ideais para viagens
de um dia etoda a superfície
imprimível dá a maior área para o seu
design personalizado.
Prazo de entrega a partir de 4 semanas.
250

2500

MOQ

MOQ

MB3001
Bolsa de cordas de poliéster
com esquinas de PU: 36x40cm.

MB3101
Bolsa de cordas de RPET com
esquinas de PU: 36x40cm.

Opção de fecho de
segurança

MB3011
Bolsa de cordas de
poliéster: 36x40cm.

MB3111
Bolsa de cordas de
RPET: 36x40 cm.
210D Poliéster
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100% RPET

MB3006
Bolsa de cordas de poliéster
formato grande 33,5x45,5cm.

MB3106
Bolsa de cordas de RPET
formato grande: 33,5x45,5cm.

MB3003
Mochila com zipper e
bolso de rede: 35x45cm.

MB3010
Bolsa de cordões para
futebol: 45x40cm.

MB3004
Bolsa de cordões com forma
de camiseta: 42x44cm.

MB1005
Mochila dobrável.

MB3103
Mochila de PET reciclado com zipper
e bolso de grade de poliéster.

MB1006
Mochila dobrável.
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TECIDOS ESPECIAIS

MB3023
Saco de cordões 100% poliéster (220 gsm)
com estrutura firme e cores vivas.

MB3022
Saco de cordões em sarja de poliéster (230 gsm).
Um saco resistente para desporto e outros eventos.

MB3021
Saco de cordões resistente 150x300 em
100% sarja de poliéster. Uma estrutura
firme e suave.

MB3012
Bolsa de segurança reflectante com cordões
de cor neon. O poliéster reflectante cumpre
com a directiva CE EN 13356.
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BOLSAS IMPERMEÁVEIS
TOTALMENTE PERSONALIZÁVEIS
Ideais para praia, piraguismo e excursões de um dia.
Estas bolsas impermeáveis também têm a superfície
perfeita para mostrar suas mensagens impressas.
Prazo de entrega a partir de 3 semanas.

150
MOQ

Correia para ombro opcional

3,5L

1,5L

MB8001
Bolsa resistente à gua
de 1,5 l: Ø 12*24cm.

MB8002
Bolsa resistente à agua
de 3,5 l: Ø 15*32cm.

5,8L

MB8003
Bolsa resistente à agua
de 5,8 l: Ø 18*35cm.

10L

MB8004
Bolsa resistente à agua
de 10 l: Ø 20.5*47cm.
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AS MOCHILAS MAIS VENDIDAS TOTALMENTE PERSONALIZADAS
Prazo de entrega a partir de 7 semanas.

250 2500
MOQ

MOQ

01

Selecione a
cor da mochila

02

Selecione a
cor da rede

Escolha a cor do tecido.
Consulte-nos sobre as
cores disponíveis.

entre mais de 20 cores

entre mais de 20 cores
Escolha a cor da rede.
Consulte-nos sobre as
cores disponíveis.

03

Selecione
a cor base

04

Únicas Opções

entre mais de 20 cores

Escolha a cor do tecido.
Consulte-nos sobre as
cores disponíveis.

A

Etiqueta colorida no patch
de PU (máx. 8 x 8 cm)
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C

B

Parche metálico con
esmaltado suave a 1
color (max.8x8cm)

Logotipo de metal em patch
de PU com esmalte macio
em 1 cor (máx. 4x2cm)

E

D

Patch de couro PU à
quente (máx. 8x8cm)

Patch de couro PU
gravado à quente com
preenchimento de 1 cor
(máx.8x8cm)

F

Patch de PVC 2 cores
(max. 8x8cm)

13”
YC9328
Mochila anti roubo em polyester 600D com
bolso exterior com zipper. Medida 26x13x43 cm.

YC9294 13”
Mochila de poliéster de 600D 2 tons com alça de ombro
acolchoada com compartimento interno principal. Inclui um
compartimento interno do laptop de 13 inch. Compartimento
principal Zipper na parte de trás para uma melhor proteção
Medidas 26x13x45 cm.

3

15”
YC8958
Mochila de computador de 15 polegadas em poliéster com 3 tons de
360D. Inclui um compartimento interno para laptop de 15 polegadas
e uma parte dianteira principal com bolso com zíper. Correias
acolchoadas e ombros. Bolso adicional para o compartimento Tablet.
Porta traseira do carrinho. Medida 30x14x45 cm.

YC9600
Mochila anti roubo poliéster 600D 2 cores, acolchoada com
fecho oculto e bolso exterior. Inclui no interior compartimento
antiderrapante e compartimento para telemóvel. Plugue vazio
adicional no lado para colocar seu cabo e conectar-se ao seu
33
próprio Powerbank. Medida 29x13x38,5 cm.

MOCHILAS DE AVENTURA
TOTALMENTE PERSONALIZÁVEIS
Misture e combine diferentes cores para as diferentes
partes da mochila, as correias, os zippers e os bolsos,
e personlize-os com seu desemho preferido.
Prazo de entrega a partir de 6 semanas.
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500

1000

MOQ

MOQ

MB4004
Mochila de poliéster 600D com revestimento
de cores e contraste e codrão decorativo em
papel frontal. Bolsos de rede em ambos lados.
Dimensões: 29x16x46cm.

MB4001
Mochila de poliéster 600D com bolso
exterior com zipper. Dimensões:
29x11,5x38cm.

MB4003
Mochila de poliéster 600D com bolso
exterior com zipper. Dimensões:
29x11,5x38cm.

MOCHILAS DE POLI
ALGODÃO IMPRESSAS
A TODA COR
Estas bolsas são ideiais para a
escola, com toda a superfície
impressa a toda cor.
Prazo de entrega a partir de 6 semanas.
250
MOQ

+
Algodão

Poliéster

Tecido de poli algodão feito de
uma mistura de algodão e fibra de
poliéster que o faz mais resistente à
ruptura que o algodão 100%.

MB4031
Mochila em poli algodão com bolso exterior com
fecho. Dimensões: 27 (w) x 12 (d) x 41 (h) cm.
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BONÉS TOTALMENTE
PERSONALIZÁVEIS
Deixar sua imaginação voar e crie um boné perfeito em apenas
alguns passos! Escolha entre 10 tipos de tecidos diferentes,
dezenas de cores estandar e comece a personalizar!
Prazo de entrega apatir de 5 semanas.

150

500

MOQ

MOQ

MH2002
Algodão grosso penteado, última moda.
Boné de 6 painéis e de perfil médio.
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MH2006
Algodão
grosso

Algodão grosso penteado com costuras em contraste.
Boné de 6 painéis e de perfil médio.

Algodão
grosso

MH2001
Boné de beisebol. Estrutura de 6 painéis. Sarja
de algodão qualidade premium de tecido fino e
apropriado para bordados com detalhes.

MH2005
Sarja de algodão
qualidade
Premium

Estrutura de 6 panéis. Visera
pré-curvada com sandwiche.

Sarja de algodão
qualidade
Premium
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MH2312

MH2313

Boné de 6 painéis. Parte frontal com rede
desportiva na parte traseira. visera multicolor.

Algodão

Rede
desportiva

Algodão grosso na parte frontal com
rede desportiva na parte traseira.

Algodão

Rede
desportiva

Algodão

Algodão

Rede deportiva

Rede deportiva

MH2201
Boné truker clássica. Perfil alto. 5 painéis.
Frontal de poliester e rede na parte traseira.
Poliéster
Poliéster Rede
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MH2202
Poliéster

Grade

Boné truker clásica. Perfil alto. 6 painéis.
Frontal de poliester e rede na parte traseira.
Poli algodão
Poliéster Rede

Poli algodão

Rede

MH2309
Estrutura de 6 painéis, perfil médio. Visera pré-curvada, fecho de
velcro e moletóm de poliéster. Confeccionada em tecido jacquard
100% poliéster com padrão diamante, ideal para ir com roupa
informar ou como roupa desportiva.

MH2311
Jacquard 100%
poliéster com
padrão diamante

MH2307
Boné de 6 painéis, perfil médio. Tecido jersey constituído
por 87% poliéster e 7% spandex. Leve e flexível.

Tecido Ripstop (100% poliéster) para golf ou outros
eventos deportivos. Boné de 6 painéis e perfil médio.

Ripstop (100%
poliéster)

MH2308
Tecido Jersey

Boné de painéis e perfil médio. Feito de
tela de rede desportiva transpirável.

Rede
desportiva
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MH2206
Tecido acrílico. Boné de 6 painéis e de perfil
alto desenhado para uso prolongado.

Acrílico

MH2204
Boné snapback. Perfil alto. 5 painéis. Frontal de espuma
poliéster com grade na parte transeira. Visera plana,
banda de suor de poliéster e fecho de plástico.
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Poliéster
Poliéster Grade

Poliéster
Rede

Grade

MH2315
Boné Stretch. Boné de beisebol de 6 painéis com
estrutura e perfil médio para adulto. Visera sandwhich
pré-curvada e fita de suor elástica.

Sarja de algodão
Banda
ajustável
qualidade
Premium

MH2314
Boné strech com fecho traseiro. Boné de beisebol de 6
painéis com estrutura e perfil médio para adulto. Visera
pré-curvada e fita de suor elástica.

Sarja de algodão Banda
ajustável
qualidade
Premium
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MH2316
100% poliester para qualquer desenho de impressão.
Boné de 5 painéis e de perfil médio.

Poliéster

MH2317
Sua melhor opção para uma impressão com seleção de cores
em toda a superfície, boné de 6 painéis e perfil médio.
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Poliéster

MH2303

MH2302
Panamá de poliéster com 4 abotoeiras dos
lados e fita de suor também em poliester.

Algodão penteado grosso com acabamento suave.

Poliéster

MH2301
Boné desportivo de baixo perfil com 4 painéis e aba
curva. Microfibra leve com malha nas laterais.

Algodão
espesso

MH2304
Microfibra

Rede

Estrutura de 6 painéis Pefil médio.
Tecido poliéster fluorescente.

Poliéster
fluorescente
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GOLAS DE
PESCOÇO

100

Poliéster

100%
RPET

MOQ

Mantém o pescoço quentinho quando
faz frio e fresquinho quando faz calor.
Devido a sua superficie para imprimir
sua mensagem, estas bandanas de
pescoço são um brinde prático e perfeito.
Impressão em toda a superfície.
Prazo de entrega a partir de 2 semanas.

Fita de papel
opcional.

DIADEMAS

ML3003

ML3103

Poliéster (140 g / m2). Tamanho 50 x
25cm. Adicione a opção de tratamento
antibacteriano se desejar (ISO 20743).

100% RPET (140g).
Tamanho 50x25cm.

MH3001

MH3101

Poliéster (140gsm). Tamanho aprox. 25
x 11 cm. Adicione a opção de tratamento
antibacteriano se desejar (ISO 20743).

100% RPET (140 g).
Tamanho aprox 25x11 cm.

100
MOQ

Diademas unissex a full color fabricadas
em poliéster elástico. Tamanho aprox.
25x11cm. A opção perfeita para qualquer
desporte que é necessário manter seu
cabelo preso enquanto se movimenta.
Prazo de entrega a partir de 2 semanas.
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Coolmax®
Transpirable

UPF50+.
Proteção solar

Lã

Poliéster

Lycra

ML3403

ML3203

ML3006

CoolMax®. Medida 50x25cm.

UPF50+.Proteção solar. Medida: 50x25cm.

Poliéster (140 g / m2) + lã (180 g / m2). Adicione
a opção de tratamento antibacteriano se
desejar (ISO 20743) ao tecido de poliéster.

MH3301

MH3201

MH3002

CoolMax®. Medida 25x11cm.

UPF50+.Proteção solar. Medida: 50x25cm.

Diadema de poliéster elástica para um
ajuste perfeito. Medida aprox. 26x1.5cm.
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GOLAS DE
PESCOÇO

100
MOQ

Mantém o pescoço quentinho quando
faz frio e fresquinho quando faz calor.
Devido a sua superficie para imprimir
sua mensagem, estas golas de pescoço
são um brinde prático e perfeito.
Prazo de entrega a partir de 5 semanas.

Fita de papel
opcional.

ML3023

ML3033

Gola em poliéster com bolso interior para adicionar filtro ou máscara
descartável (não incluída). Também disponível em RPET: ML3123.

Gola em poliéster com clipe nasal para melhor ajuste.
Também disponível em PET reciclado: ML3133
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MÁSCARA LAVÁVEL E
REUTILIZÁVEL, USO
NÃO-SANITÁRIO
Testado e compatível com:
CWA17553: 2020;
EN13274-7; ISO9237
Prazo de entrega a partir de 5 semanas.

100
MOQ

MF3006

MF3001

MF3104

MF3102

Máscara antibacteriana reutilizável
em algodão e poliéster, para adultos
e crianças. Testado antes e depois de
25 ciclos de lavagem. Compatível com
REACH e CWA 17553: 2020.

Máscara antibacteriana reutilizável
em algodão e poliéster, para adultos
e crianças. Testado antes e depois de
10 ciclos de lavagem. Compatível com
REACH e CWA 17553: 2020.

Máscara reutilizável em algodão reciclado e PET,
para adultos e crianças. Apresentado em uma
bolsa zip lock reutilizável. Testado antes e depois
de 50 ciclos de lavagem. Compatível com REACH
e CWA 17553: 2020. e algodão. Guarnição elástica
e abas de orelha de elastano. Lavável a 60 graus.
Não é adequado para uso médico.

Máscara reutilizável em algodão e PET
reciclado com alças ajustáveis, para
adultos e crianças. Apresentado em bolsa
reutilizável. Testado antes e depois de
50 ciclos de lavagem. Compatível com
REACH e CWA 17553: 2020.

As máscaras mencionadas acima estão em conformidade com a categoria 2 (EN13274-7, ≥ 70%, filtragem de aerossol). Entre em contato conosco se precisar de mais informações
sobre os regulamentos e recomendações mais recentes sobre este tipo de produto.
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GORROS DE ALGODÃO
TOTALMENTE
PERSONALIZÁVEIS
Gorro de algodão para qualquer
estação. Ideal para usar quando a
temperatura começa a baixar.
Prazo de entrega a partir de 5 semanas.
250

2500

MOQ

MOQ

Escolha entre mais de 36 cores padrão.

Impressão reflectante
A impressão reflectante é uma
excelente opçãopara a impressão
personalizada de gorros. Melhora a
visibilidade do usuário e do logotipo.
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MW5001

MW5002

Gorro de algodão 190 g, 95% algodão, 5%
de elastano. Disponível em 3 tamanhos.

Gorro de algodão com costuras em constraste 190 g,
95% algodão, 5% elastano. Disponível em 3 tamanhos.

GORRO COM
SELEÇÃO DE CORES
Gorro poliester dupla camada full
color para qualquer estação com
impressão em toda superfície.
Prazo de entrega a partir de 5 semanas.

250
MOQ

Seleção de cores.

MW5004

MW5003

MW5004

Gorro de poliéster 100% de dupla camada
a full color, 190 g e de tamanho único.

Gorro de poliéster 100% a full color com
forro polar, 190 g e de tamanho único.

Forro polar
O forro polar faz com este gorro
também sirva para climas frios.
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GORROS DE ACRÍLICO
TOTALMENTE
PERSONALIZÁVEIS
Escolha entre 1 ou mais
pantones para criar um efeito
único no seu panamá.
Prazo de entrega a partir de 5 semanas.
MW1009

250
MOQ

Gorro reflectante para uma melhor visibilidade noturna.
O forro polar faz com que o gorro seja perfeito para uso
em climas frios. Um tamanho que se adapta a todos.

Com luz flash
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Sem luz flash

MW1004
Gorro de dupla camada com linhas coloridas.
100% acrilico. Tamanho único

MW1001
Gorro de dupla camada. 100% acrilico. Tamanho
único. Também disponível em RPET: MW1101.

MW1002

MW1003

Gorro de dupla camada com bainha. 100% acrilico.
Tamanho único. Também disponível em RPET: MW1102.

Gorro de dupla camada com guarnição colorida.
100% acrilico. Tamanho único.
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MEIAS SWANKY
PERSONALIZÁVEIS
As meias Swanky oferecem um único produto que
acrescenta, verdadeiramente, um toque especial às
campanhas de marketing. Esse item de luxo pessoal
que faz com que os clientes e colaboradores sintam
que é um brinde especial para eles.
Prazo de entrega a partir de 4 semanas.
100

100

MOQ

MOQ

01

Escolha um padrão.
30 disponíveis

02

Ou crie seu próprio
desenho

03

04

Selecione sua
cor pantone

(cores, design personalizados)

Escolha a embalagem

Etiqueta personalizada (incluída)

Caixa de presente premium
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Escolha o padrão Swanky ou
crie seu próprio desenho!
Vamos
colaborar
Pela primeira vez como
produto promocional é
totalmente personalizado e
distribuido exclusivamente
na Europa. Saba mais sobre
Swankysocks.com.

Consulte nossos 30 modelos.
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CHAPÉUS-DE-CHUVA
TOTALMENTE PERSONALIZÁVEIS
Em vez de você ter limitações sobre o
que você pode ou não imprimir, deixe
sua imaginação correr com infinitas
opções de personalização que lhe
podemos oferecer.
Prazo de entrega a partir de 4 semanas.
100

500

MOQ

MOQ

MO8776

23”

Chapéu-de-chuva anti-vento de qualidade premium. 23
“(dia.102cm), com haste de metal envernizado preto e
hastes de fibra de vidro. Pontas de plástico, abertura
automática e cabo de acabamento de borracha curva.
Inclui revestimento sólido
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MO8779 23”

MU3006 23”

102 cm de diâmetro com hastes e varas de metal
envernizado preto, pontas de metal, abertura
automática e cabo de EVA. Incluindo revestimento
para dar solidez à cor.

Chapéu-de-chuva com haste e cabo de madeira.
23 polegadas (diâmetro 102cm). Hastes de metal
e pontas de madeira. Abertura automática.
Incluindo revestimento para dar solidez à cor.

MO8581

27”

O chapéu-de-chuva mais popular de 27 “para
promoções. 27” (dia.122cm), hastes e varas em
metal envernizado preto. Pontas de metal, abertura
automática, cabo de EVA. Incluindo revestimento de
solidez da cor.

MU7008

27”

Chapéu-de-chuva de golfe de 30 “(dia.132cm). Haste
e varas de fibra de vidro. Pontas de plástico, abertura
manual e cabo de EVA. Revestimento incluído para
proporcionar resistência à cor.

MU9001

30”

Chapéu-de-chuva de golfe de 30 “(dia.132cm).
Eixo de metal envernizado preto e hastes duplas.
Pontas de metal, abertura manual e cabo de
EVA. Revestimento incluído para proporcionar
resistência à cor.
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CHAPÉUS-DE-CHUVA
TOTALMENTE PERSONALIZÁVEIS
Seu chapéu-de-chuva favorito está
disponível em stock, mas também pode
ser criado com suas especificações exatas.
Os painéis na cor do seu logotipo ou até
mesmo uma foto impressa. Você escolhe.
Prazo de entrega a partir de 4 semanas.
100

500

MOQ

MOQ

MU2001
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21”

Chapéu-de-chuva dobrável de 3 “,
diâmetro de 93 cm), haste e varas
galvanizadas. Cabo de plástico com fita
adesiva. Fecho manual. Inclui funda
combinando.

MO8780 21”
Chapéu-de-chuva dobrável de 3 “,
qualidade premium de 21” (diâmetro.
95cm). Eixo galvanizado, hastes de
fibra de vidro. Abertura e fechamento
automático. Inclui funda combinando.

CHAPÉU-DE-CHUVA DE UM PAINEL
Tenha sua foto-imagem em full colour
de um só lado sem cortes neste
chapéu-de-chuva de 1 painel.
Prazo de entrega a partir de 4 semanas.

100

500

MOQ

MOQ

MU3108
23 polegadas, com eixo de metal banhado a preto e
nervuras de fibra de vidro. Pontas de plástico, abertura
automática e cabo curvado de borracha.
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TOALHAS DE PRAIA
TOTALMENTE
PERSONALIZÁVEIS
Toalhas coloridas são ótimas para
promover sua marca. Escolha entre
diferentes técnicas de personalização
e crie seu próprio design.

01

02

Escolha entre os 3 mais populares
técnicas de impressão

03

Escolha pela rapidez na
entrega e o melhor preço

Escolha o
tamanho

Europa

70x140cm
75x150cm
100x180cm

Europa

A partir de 5
semanas.

Toalha tecida em relevo

Full colour

Relevo

Desde 100 u

Desde 250 u

Desde 250 u

A parte da frente da toalha
é impressa a full colour
com o design desejado
(foto) e possui um design
textura. A parte das costas
é branca.

O desenho do logo se vê em
uma superficie lisa sem fiapos.
Este processo cria desenhos
excelentes. E a parte do avesso
da tolha mantém a estrutura
com fiapos.

Toalhas jacquard feitas com
fios tingidos. Sao produzidas
com 2-3 fios coloridos para
criar um desenho. A parte
do avesso parece o logo em
negativo da parte da frente.
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Oriente

Ásia
A partir de 12
semanas.

70x140cm
80x160cm
Far East
100x180cm

WOVEN & RELIEF
TOALHAS DE PRAIA
Essas opções ideais quando se
requer um logotipo discreto.
Prazo de entrega a partir de 6 semanas.

100
MOQ

Opcional com franjas
amarradas.

Padrão com franjas
soltas.

MT4005/MT4008

MT4006/MT4007

Toalha de praia tecida com
relevo (100% algodão).

Toalha de praia de tecido 2-3 cores
(jacquard). (100% algodão).

MT4005 Produção européia

100

MT4008 Produção do Oriente

1000

MT4009

Toalha de praia Hammam & Terry
em tecido relevo (100% algodão).

MT4006 Produção européia

250

MT4007 Produção do Oriente

1000

MT4009 Produção na Europa.
90x150cm 90x180cm 100x180cm

100
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TOALHAS DE
PRAIA IMPRESSAS
FULL COLOUR
Imprima seu logo ao 100% da área
para maximinizar sua mensagem.
Prazo de entrega a partir de 5 semanas.

100
MOQ

60

100

MT4001/MT4002

MT4003

Poliéster (40%) e algodão.

Toalha de praia full colour (100%
microfibra) (240 g / m2). Production
européenne.

MT4001 Produção européia

100

MT4002 Produção do Oriente

250

MT4004

1000

Tolhas com impressão. Produção
do Oriente

IMPRESSÃO FULL
COLOUR
Para a praia, o golf ou toalhas refrescantes que
contam como máximo espaço para seu logo
a full colour. Crie seu próprio estilo com um
tamanho e um tecido de sua preferência.
Prazo de entrega a partir de 5 semanas.

100
MOQ

Fita de papel opcional

MPCT01

MPGT02

Tolhas refrescantes. 100% Poliéster. Tamanho 80x30cm /
100x30cm. Também disponível em 100% RPET: MPCT11.

Toalha de golf. Mistura de poliéster e algodão.
Tamanho: 30x30cm/59x30cm. Também disponível
em 100% RPET: MPGT12
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TUDO EM ITENS PARA PRAIA IMPRESSOS
250

1000

MOQ

MOQ

(orgânico)
Algodão 280 gsm

MB8202
Bolsa de praia de canvas ou bolsa de
compra com alças de corda (48x38cm).
Prazo de entrega a
partir de 3 semanas.

MB8201
Bolsa de praia de canvas ou saco de
compras com alças de corda (40x32cm).
Prazo de entrega a
partir de 3 semanas.

MPFB01

500

Frisbee dobrável com funda.
Prazo de entrega a
partir de 3 semanas.
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BOLSAS IMPERMEÁVEIS
TOTALMENTE PERSONALIZÁVEIS
Ideiais para praia, piraguismo, excursões
de um dia. Estas bolsas tem a superfície
perfeita para ver o seu logo impresso.
Prazo de entrega a partir de 3 semanas.

150

2500

MOQ

MOQ

Correia para
ombro opcional

3,5L

1,5L

5,8L

10L

MB8001

MB8002

MB8003

MB8004

Bolsa de PVC resistente à água
(0,36 mm). Tamanho: Ø 12 x 24 cm.

Bolsa de PVC resistente à água
(0,36 mm). Tamanho: Ø 15 x 32 cm.

Bolsa de PVC resistente à água
(0,36 mm).Tamaho: Ø 18 x 35 cm.

Bolsa de PVC resistente à água
(0,50 mm). Tamanho: Ø 20,5 x 47 cm.
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LEQUES TOTALMENTE
PERSONALIZÁVEIS
500
MOQ

MPFN03

MPFN03

Leques de bambú com
tecido de papel de 80 gr.
Prazo de entrega
de 4 semanas.

MPFN02
Leques de madeira com
tecido de poliéster 210T.
Prazo de entrega
de 4 semanas.

MPFN02

MPFN01
Leques de plástico com
tecido de poliéster 210T.
Prazo de entrega
de 4 semanas.

MPFN01
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CHINELOS
Disponível em qualquer técnica de
impressão ou cor pantone de sua
preferência.
Prazo de entrega a partir de 6/7 semanas.
500
MOQ

500 pares por cor,
tamanho e desenho

MU5001

MU5002

MU5003

Chinelos de praia (cor PMS)
de uma capa só.

Chinelos de praia (multicores)
de dupla camada.

Chinelos de praia (multicores)
de tripla camada.
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ÓCULOS DE SOL
TOTALMENTE
PERSONALIZÁVEIS
Imprimir na armação ou até nas
lentes é uma maneira única de
vender sua marca.
Prazo de entrega a partir de 4 semanas.
250
MOQ

01
Escolha o material

02

03

04

Selecione sua cor

Escolha sua lente

Adicione o seu logotipo

Até 12 cores padrão ou pantone especial

UV400 Cat.3 Defumado. Cores espelhadas

Defumda
Plástico

Prateado

ouro

vermelho
Toda área

Roxo

verde

azul

Bambú
Defumada

Palha de trigo
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Azul espelhadp

Nas lentes

Combine cores

Adicione o logo mas lentes

Tudo full colour

Plástico cores estándars

MPSG01
Óculos de sol totalmente personalizados com tratamento
antibacteriano opcional (ISO 22196) para o MPSG01. Crie
seu design favorito com as inúmeras possibilidades.

Embalagem papel

Funda de poliéster full
colour opcional
67

Bambú

MPSG02
Óculos de sol de bambú totalmente personalizáveis
com pernas de bambú: desenho full colour,
combinação de pantones e combinação de cores.
Armação de plástico - cores

Palha de trigo/PP

MPSG03
Óculos de sol de palha de trigo/PP
totalmente personalizáveis com pernas de
bambú: desenho full colour, combinação
de pantones e combinação de cores.
Palha de trigo/PP cores

Natural acizentado verde laranja

Embalagem papel
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azul

PANOS DE LIMPEZA
Tecidos de microfibra macios e
sem risco! Ideal para smartphones,
tablets, computadores e óculos.
Prazo de entrega a partir de 3 semanas.

250
MOQ

MPGC01

MPGC04

Pano de limpeza microfibra full
colour. Também disponível em
RPET (MPGC11)

Pano de limpeza com logotipo
impresso. Também disponível em
RPET (MPGC14)
RPET

Embalagem papel opcional

Escolha tamanho

15x17 cm

12x17 cm

12x12 cm

Envelope full colour

Envelope papel kraft
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CAPA DE CHUVA
Imprima seu logo na parte superior
dos nossos modelos de cores padrão
ou escolha uma capa de chuva na sua
cor pantone preferida.
Prazo de entrega a partir de 5 semanas.

1500

1500

MOQ

MOQ

MP0015

MP0025

MP0020

Capa de chuva muito popular
apta para impressão (0,015 mm).

Capa de chuva reutilizável para
impressões de logos multicor (0,025 mm).

Capas de chuva apta para
impressão multicor (0,025 mm).
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CAPA DE CHUVA
(PLA)

Cor estándar
1000 5000

MP0015-PLA

MOQ

MOQ

Funcional, biodegradável com seu logo
impresso. Capa de chuva em PLA.
Entrega a partir de 5 semanas.
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PULSEIRAS
TOTALMENTE
PERSONALIZÁVEIS
Seja por uma causa social, una
recaudação de fondos ou um evento,
temos a certeza que tenemos as
opções de personalização que
você precisa para que fazer umas
pulseiras perfeitas.
Prazo de entrega a partir de 2 semanas.

ML3011

250

Pulseira de cabo ajustável de 2 tons com tubo de borracha para
impressão. Agora também disponível com tratamento antibacteriano.
Tubo em borracha

100

100

MOQ

MOQ

ML3010

250

Pulseira de cabo ajustável de 2 tons com tubo de borracha
para impressão e fecho de metal. Agora também disponível
com tratamento antibacteriano.
Tubo em borracha
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ML3005

250

Pulseira de silicone em tons Pantone.
Tamanho: 200 x 12 x 2 mm | 180 x 12 x 2 mm.

ML3009

100

Pulseira de poliéster com logo tecido a 4 cores e
fecho inviolável ( de um uso só). Medida 34x1.5cm.

ML3004

100

Pulseira de poliéster colorida com fecho de segurança
descartável. Tamanho 34x1,5cm. Também disponível em RPET
(ML3104). Adicione o tratamento antibacteriano opcional.
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MATERIAIS MAIS
SUSTENTÁVEIS
Sempre que seja possivel oferecemos
a opção de escolher um material
sustentável, o que significa que são
reciclados ou materiais derivados de
fontes renováveis.

Por que palha de trigo?
A palha de trigo é, basicamente, o produto de descarte
agrícola que sobrea após extrair-se os grãos ou o suco
dos cultivos. Recentemente, a palha de trigo se utiliza
como preenchimento de compostos termoplásticos
como o polipropileno ou o ABS. ë uma valioso recurso
respeituoso com o meio ambiente que, ao mesmo
tempo que melhora o aspecto de muitos produtos
reutilizáveis, ajuda a reduzir o uso de plásticos e a
reutilizar recursos naturais.
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Por que RPET?
O PET é o tipo de plástico mais comum e se utiliza
principalmente para o envasado e em garrafas/
recepientes descartáveis de bebidas. Uma grande
parte dos resíduos sólidos do mundo procedem de
dito envasado. O PET reciclado se denomina RPET e
é o plástico que mais se recicla no mundo. O uso do
PET reciclado, ao dar uma nova vida a um produto ja
fabricado em lugar de usar resina virgem, supõe uma
redução de impacto ambiental.

Por que bambú?
O bambú é uma das plantas (herbáceas) de maior
crescimento e pode ser reposta em um ano com uma
mínima quantidade de água e sem necessidade de
fertilizantes que empurrrem seu crescimento. Como
o bambú é resistente naturalmente às pragas, não são
usados pesticidas. O bambú é um recurso bastante
renovável, resistente e dura´vel. Absorve mais CO2 do
ar e libera mais oxigênio, o que melhora a qualidade do
ar. O bambú é 100% natural e biodegradável.
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LANYARDS TOTALMENTE
PERSONALIZÁVEIS
Escolha entre maus de 30 modelos, diferentes
materiais, acessórios, cores e adicione o seu logo
para criar seu lanyard coorporativo perfeito.
Prazo de entrega a partir de 2 semanas.

01

02

03

04

Escolha seu estilo

Escolha seu material

Escolha suas cores

Escolha seus acessórios

entre mais de 30 modelos.

7 materiais: poliéster, PET reciclado, milho,
algodão (orgânico), cortiça e bambú.

Escolha uma cor estandard ou
seu próprio pantone.

Adicione um fecho de segurança, fivela
desmontável, um fecho diferente e/ou um
identificador.

(plástico)
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(Palha de trigo/PP)

LANYARDS
FULL COLOUR
Lanyard de sublimação para um desenho
único degradado a full colour e imagens
fotográficas. Agora também disponível
com tratamento antibacteriano.
Prazo de entrega a partir de 8 dias úteis.

100

Fivela desmontável
(palha de trigo/PP)

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm

L1

L2

L3

L4

L5

L6

MLAS02
ABS

MLAS03
ABS

ML1104 Poliéster fino.
ML1303 100% RPET.

ML1204 Poliéster fino.
ML1304 100% RPET. Acessórios
opcionais de palha

ML1016 Poliéster fino.
ML1316 100% RPET.

ML1020

Fecho de segurança de
plástico (Palha de trigo/PP)

ML1016 / ML1316

Fecho de segurança
(plástico)

ML1204 / ML1304

Fivela desmontável
(plástico)

ML1104 / ML1303

MOQ

ML1020 Poliéster fino.
Comprimento ajustável.
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LANYARDS
TOTALMENTE
PERSONALIZÁVEIS
Escolha entre uma ampla varidade de materiais,
escolha uma das cores estandard ou combine
uma cor com seu logotipo. Agora também
disponível com tratamento antibacteriano.
Prazo de entrega a partir de 8 dias úteis.

100

100

MOQ

MOQ

RPET

Algodão

Milho

Bambú Cortiça

Poliéster: 15 cores estandard
ou escolha seu próprio pantone

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm

78

L3

L4

L5

L6

MLAS02
ABS

MLAS03
ABS

ML1101 Poliéster plano.
ML1103 100% RPET.

ML1102 Poliéster plano.
ML1203 100% RPET.
Acessórios opcionais de palha.

ML1036 Algodão orgânico.
ML1037 Fivela desmontável
(palha de trigo/PP).

ML1038

L2

ML1036 / ML1037

L1

ML1102 / ML1203

Fivela desmontável
(palha de trigo/PP)

ML1101 / ML1103

Fecho de segurança de
plástico (Palha de trigo/PP)

ML1038 100% cortiça.

ML1028 100% Bambú,

ML1029 100% bambú.
Acessórios opcionais de palha.

ML1131 / ML1132

ML1029

ML1035 100% cortiça.
Acessórios opcionais de palha.

ML1028

ML1035

ML1034

ML1034 100% fibra de milho.

ML1131 Alça de cetim e poliéster.
ML1132 Fivela desmontável.
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LANYARDS
REDONDOS
E ESPECIAIS
Sempre quis algo diferenciado? Escolha
um lanyard redondo ou imprima seu
logotipo em 3D! Agora também disponível
com tratamento antibacteriano.
Prazo de entrega a partir de 3 semanas.

100

100

MOQ

MOQ

Poliéster: 15 cores estandard
ou escolha seu próprio pantone

Fivela desmontável
arredondado

Fivela desmontável

L1

L2

L4

L5

L3

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm

ML1007 Lanyard de 2
tons com etiqueta em PVC.
MLAS02
ABS
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MLAS03
ABS

ML1009 Lanyard de 2
tons com etiqueta tecida.

ML1109 Lanyard de 3
tons com etiqueta tecida.

ML1018 Lanyard cilindrico
com circulo deslizante.

ML1047 Lanyard tubular em
quadricomia em etiqueta tecida.

ML1046 Lanyard tubular em
quadricomia em etiqueta tecida.

ML1013 Lanyard cilindrico.

ML1040 Lanyard impress em 3D.

ML1041 Lanyard
impress em 3D com fivela.
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LANYARDS
ESPECIAIS
De logotipos metálicos,
camadas reflexivas a glitter
prateado, faça a sua escolha.
Prazo de entrega a partir de 3 semanas.

100

100

MOQ

MOQ

Poliéster: 15 cores estandard
ou escolha seu próprio pantone

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm
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L4

L5

L6

MLAS02
ABS

MLAS03
ABS

ML1042 Lanyard de
poliéster fino com desenho
de lâmina metálica.
ML1043 Lanyard de
poliéster fino com desenho
de lâmina metálica.

ML1044 Poliéster plano
com capa irisdescente.
ML1045 Lanyard
poliéster plano com
capa iridescente e fivela
desmontável.

ML1021 Lanyard com
fio reflectante.
ML1022 Lanyard com
fio reflectante e fivela de
plástico.

ML1023 Lanyard
reflectante.
ML1024 Lanyard
reflectante com fivela
de plástico.

ML1025 / ML1026

L3

ML1023 / ML1024

L2

ML1021 / ML1022

L1

ML1044 / ML1045

Fecho de segurança
(plástico)

ML1042 / ML1043

Fivela desmontável
(plástico)

ML1025 Lanyard
purpurina.
ML1026 Lanyard
purpurina com fivela
de plástico.

LANYARDS COM CABO
DE CARREGAMENTO
Os lanyards com cabo de carregamento
são brindes funcionais para tê-los
sempre à mão.
Prazo de entrega a partir de 3 semanas.

100
MOQ

12cm

20cm

Lanyard: 90Cm

Full colour

2 em 1
de USB-A a Micro-B

3 en 1
de USB-A a
Micro-B e Tipo C

90cm

MC1004 Lanyard e cabo carregador 2 em 1 com USB-A a Micro-B
(2 pin). Apenas para carregar, não serve para transferir dados.

12cm

20cm

90cm

MC1005 Lanyard e cabo carregador 3 em 1 com USB-A a Micro-B
(2 pin) e tipo-C. Apenas para carregar, não para transferir dados.
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FULLY CUSTOMISED
KEY TAGS & CARABINERS

100

100

MOQ

MOQ

Personalize sua etiqueta favorita com qualquer desenho ou escolha um mosquetão
para enganchar sua garrafa de água ou qualquer outro objeto de sua mochila.

Também disponível
em RPET

Prazo de entrega a partir de 3 semanas.

ML1033

MK2212/13/14

MK2112/13/14

Logotipo gravado a láser
na fivela de alumínio.

Porta-chaves etiqueta bordada
acabamento em forma de triângulo.
Disponível em RPET (MK2513/2514).

Porta-chaves etiqueta bordada
acabamento com argola dupla de metal.
Disponível em RPET (MK2313/2414).

MK2012

MK2013

MK2014

Etiquera bordada.
Tamanhos: 13x3 cm / 10x2,5 cm / 6x1,5 cm.

Etiqueta de woven.
Tamanhos: :13x3 cm / 10x2,5 cm / 6x1,5 cm.
Disponível em RPET (MK2313).

Etiqueta de tecido em sublimação.
Tamanhos: 13x3 cm / 10x2,5 cm / 6x1,5 cm.
Disponível em RPET (MK2314).
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ML1030
Fita curta sublimada
de poliéste fino.
Disponível em RPET
(ML1330).

ML1027

ML1031

Cinta curta
poliéster em
sublimação.

Porta-chaves etiqueta
cordão atado.

ML1011

ML1411

ML1211

Mosquetão com
fita de poliéster.

Mosquetão com alça
sublimada.Também
disponível em RPET
(ML1311).

Mosquetão com
etiqueta de PVC.

ML1032

Mosquetão com
cordão atado.

ML1212

Mosquetão com
abridor garrafas.
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ARTIGOS REFLETIVOS TOTALMENTE
PERSONALIZÁVEIS
Deseja ver! Esta gama de artigos refletivos (totalmente personalizáveis) são os presentes
ideais para melhorar a visibilidade do usuário e seu logotipo! Para uso seguro? Escolha
um material refletivo que esteja em conformidade com a diretiva CE EN13356.
Prazo de entrega a partir de 3 semanas.

250
MOQ

Uso promocional
EN13356
Uso de segurança

MK2019 (EN13356)

Porta-chaves refletivo PVC (8,5 x 3cm)
MK2020 para uso promocional.

MK2027 (EN13356)

MK2023 (EN13356)

MT1005 (EN13356)

Adesivo refletivo personalizado
(máx. 6 x 6 cm ) MK2028 para
uso promocional.

Porta-chaves refletivo
personalizado (máx. 6 x 6 cm )
MK2024 para uso promocional.

Etiqueta refletiva para
bagagem (6x20.2cm) MT1006
para uso .promocional.
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MK2021 (EN13356)
Porta-chaves refletivo PVC (8,5 x 3cm)
MK2022 para uso promocional.

MK2025 (EN13356)

Clip magnético refletivo (5x13cm)
MK2026 para uso promocional.

BANDAS DE SEGURANÇA

BANDAS DE SEGURANÇA

ML4001

ML4101

ML4002

ML4102

Banda de segurança refletiva
(Normativa EN13356). Tamanhos:
23x3 cm | 32x3 cm | 40x3 cm.

Banda de segurança refletiva
personalizável(Normativa
EN13356). Tamanhos: 23x3 cm
| 32x3 cm | 40x3 cm.

Banda refletiva promocional
(não apta para uso de segurança)
Tamanhos: 23x3 cm | 32x3 cm | 40x3 cm.

Banda refletiva promocional
personalizável ( não apta para uso
de segurança) Tamanhos: 23x3 cm
| 32x3 cm | 40x3 cm.
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BOLSA DE SEGURANÇA COM
CORDÃO REFLETIVO.
Deixa-te ver! Esta mochila com cordão é feita de
material refletivo de acordo com a norma EN13356.
Adicione seu design ou logotipo de ponta a ponta
e escolha a cor neon das cordas que você gosta.
Prazo de entrega a partir de 4 senanas.

250
MOQ

MB3012
Bolsa de segurança reflexiva com
cordões de néon. O poliéster
refletivo está em conformidade
com a diretiva CE EN13356
String cores
padrão de néon.
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MPSC03

MPSC02

250

Prazo de entrega a partir de 3 semanas.

MOQ

MPSC02

MPSC01

MPSC03

MPSC04

Capa de selim de PET reciclado.

210D polyester saddle cover.

Capa de selim de 210D poliéster.

Capa de selim à prova d’agua 210T.

Cores padrão.

Cores padrão.

Cores padrão.

Cores padrão.

89

FERRAMENTAS HIGIÊNICAS
Elimine o contato da mão com a superfície e
reduza o risco de exposição a germes com essas
ferramentas multifuncionais personalizáveis
Prazo de entrega a partir de 4 semanas.
250
MOQ

Opções de
personalização
de embalagens
Adicione um papel colorido
frente e verso e use toda a
superfície para imprimir sua
mensagem.
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Cor estândar

Cor estândar

MK1011
Multiferramenta de higiene com ponta
de toque (liga de zinco, 28,6gr).

Cor estândar

MK1012
Multiferramenta de higiene com ponta de toque
e abridor de garrafas (liga de zinco, 25gr).

500

MOQ

MK1016
Multiferramenta de higiene com ponta de toque e abridor de garrafas.
Material: aço inoxidável. Dimensões: ca. 70x30x2,5mm. N.W. 9g.

Cor estândar

500

MOQ

MK1014
Material: aço inoxidável. Medição: aproximadamente 90x30x2,5mm.
Peso líquido: 13g. Apresentado em saco individual e opcionalmente
pode adicionar um cartão impresso a quatro cores nas duas faces
(até 12x6cm / 300gr).
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PORTA-CHAVES E
PINS TOTALMENTE
PERSONALIZÁVEIS
Porta-chaves e Pins personalizados
são o acessório ideal para garantir a
exposição diária da sua marca.
Prazo de entrega a
partir de 2 semanas.

Embalagem personalizada
Adicione sua mensagem nesta
embalagem personalizada.
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MPIN01

MPIN02

Forma personalizada, esmalte
macio (baixo relevo).

Logotipo de ferro esmaltado.

MBTN01

MBTN04/MBTN05

Broches impressos a full colour.
Tamanhos: 25, 35, 45,55 e 65mm.

PIN em formal especial.

MPIN03

MPIN04

PVC flexível em 3D.

Aço inoxidável com resina
Epoxy a full colour.

Embalagem personalizada
Adicione sua mensagem nesta
embalagem personalizada.
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PORTA-CHAVES E PINS
TOTALMENTE PERSONALIZÁVEIS
Porta-chaves e PINS
personalizados são o acessório
ideal para garantir a exposição
diária da sua marca.
Prazo de entrega a
partir de 2 semanas.
250
MOQ

Os porta-chaves estão disponíveis
em forma de € ou GBP.
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MK4005

MK4006

MK4007

O porta-chaves
mais popular com
superfície em relevo.

Lâmina de alumínio
a full colour.

Esmaltado com
impressão a full colour.

MK4011
Moeda carrinho alumínio.
Platting padrão da cor

MK4009

MK4009

A full colour e com
forma padrão.

A full colour e com
forma personalizada.

Embalagem personalizada
MK4010

MK4001

Porta-chaves moeda carro
compra tipo braçadeira.

Porta-chaves em
forma de casa.

Cores padrão.

As moedas de carrinhos personalizados
oferecem exposição diária à sua marca.
Adicione uma embalagem personalizada
com sua mensagem impressa!
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PORTA-CHAVES
INTEIRAMENTE
PERSONALIZADOS

Os chaveiros personalizados são acessórios
ideais para dar visibilidade à sua marca.
Prazo de entrega a partir de 4 semanas.

MK2001

MK2005

MK2006

Aço niquelado com
esmaltagem suave.

Liga de zinco niquelado com
esmaltagem suave.

Liga de zinco com
imitação de esmaltagem
pulida.
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MK2007
Liga de Zinco. Com
anel giratório e
esmaltagem suave.

MK2009

MK1005

MK1007

Liga de Zinco. Com
mecanismo swing e
esmaltagem suave.

Porta-chaves de liga de zinco e PU.

Porta-chaves de liga de zinco e PU.

Cores padrão de couro PU

250
MOQ

MK2005

MK1005

EMBALAGEM
PERSONALIZADA
Adicione um papel personalizado
por ambas as fasces impresso em
quadricomia.
MK1016

MK4006

MK1007
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LED

MK2015

MK2016

MK2004

MK2003

Porta-chaves de vinil de PVC.

Porta-chaves de vinil
de PVC com luz LED em
forma personalizada.

Aço inoxidável com
offset/gota de resina.

Aço inoxidável em
serigrafia/gota de resina.
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MK2017

MK1008

MK1004

Porta-chaves de EVA flutuante
em forma personalizada.

Porta-chaves para radiador.

Porta-chaves de silicone PMS especial mais
próximo possível, com argola de metal. 250
Cantidad mínima LED 90.

EMBALAGEM
PERSONALIZADA
Adicione um papel personalizado
por ambas as fasces impresso em
quadricomia.

MK2015

MK4009

MK1001
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PORTA-CHAVES PVC
Seu porta-chaves certamente
impressionará, utilizando a
versatilidade do PVC de
borracha macia.
Prazo de entrega a partir de 4 semanas.
(MK1003 a partir de 8 semanas).

250

250

MOQ

MOQ

MK1001

MK1002

MK1003

PVC em formato 2D com design de 1 face.

PVC em formato 2D com
desenho em ambos os lados.

Porta-chaves em PVC 3D.
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IDENTIFICADORES
E CINTAS PARA
MALAS
Prazo de entrega a partir de 4 semanas.
250

MOQ

MOQ

Sublimation

250

Serigrafia 1 cor 1 posição incluída no
preço. Correia de bagagem plana de
poliéster com fivela de plástico.

ML2004

ML2001

ML2104

Correia ajustável de 52cm em 100% poliéster.
Fivela de plástico com anel de metal.

ML2001

ML2101

ML2006

ML2004

Sublimação de ambos os lados incluída no
preço. Alça de mala de poliéster fina com
uma fivela de plástico.

MT1001

MT1002

MT1003

Identificador de mala. Tamanho: (65x104).

Identificador de mala pequena. Tamanho: (65x80).

Identificador de mala 2D em formato personalizado.
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COLUNAS E USB
COM LUZ
Ilumine seu logotipo com esses
itens em suas cores favoritas.
Prazo de entrega a partir de 3 semanas.

100
MOQ

01

02

03

Qual é a cor da capa?

Qual é a cor da luz?

Coloque o seu logotipo gravado a láser

Preto

Azul

Vermelho

Verde

Speaker

Cinzento

Vermelho

Azul

Amarelo
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Branco

USB

MO5321
Colunas Bluetooth 4.2 + EDR em material ABS com acabamento
macio semelhante a borracha. Inclui bateria de 300 mAh
e cabo de carregamento USB. Potência: 3W. Tempo de
reprodução: aproximadamente 3 horas.

USB

2.0

MO1115

USB

2.0

MO1116

USB

2.0

MO1117

USB

2.0
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ESPECIALISTA EM USB
Os modelos mais vendidos estão disponíveis em
qualquer cor ou clipe. Agora você também pode
escolhê-los com a opção de porta Type-C.
Prazo de entrega a partir de 2 semanas.

100

500

MOQ

MOQ

USB

2.0

Escolha seu
pantone especial

USB

2.0
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MO1001

USB

3.0

MO1301

MO1103

MO1104

Clip impresso digitalmente.

Gota de resina a full colour.

USB

3.0

USB

2.0

USB

2.0

USB

MO6001

MO1102

USB

3.0

2.0

MO1312

USB

2.0

MO1101

USB

3.0

MO6004 Type C

MO1311

USB

2.0

MO1106

USB

3.0

MO1306
105

USB OPÇÃO GREEN
Prazo de entrega a partir de 2 semanas.

100

500

MOQ

MOQ

MO9871

MO1201

MO1202

Carcaça de palha de trigo/PP.

Carcaça de madeira.

Carcaça de bambú.

MO1055

MO1082

Carcaça de madeira.

Plástico 100% reciclado.
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USB EM FORMA DE
CARTÃO DE CRÉDITO
Opte pela carcaça padrão de ABS ou pela
opção mais sustentável de palha/PP.
Prazo de entrega a partir de 2 semanas.

100
MOQ

MO1259

MO1275

MO1059

MO1159

Palha/PP, 84 x 52 x 3,4 mm.

Palha/PP, 60 x 30 x 1,8 mm.

ABS, 85 x 55 x 3 mm.

ABS, 84 x 52 x 3,4 mm.
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PERSONALIZE SEU PRESENTE
A yourChoice oferece a possibilidade de criar seu próprio artigo exclusivo.
Além da personalização, misturando e combinando cores e materiais
correspondentes, você também pode satisfazer seus clientes, dando-lhes
a oportunidade de criar formas especiais.
Prazo de entrega a partir de 4 semanas.
100

500

MOQ

MOQ

MO1PV1-5
USB de PVC em forma especial 2D ou 3D.

MO5202
MO5201
Carregador inalámbrico de PVC em
forma circular. Medida: 75x75x15,5mm.
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Carregador inalámbrico de PVC em forma especial. Medida
mínima: 75x75x15,5mm / Medida máxima: 140x80x15,5mm.

109

POWER BANKS COMPLETAMENTE
PERSONALIZADOS
Encomende seus powerbanks ou
carregadores sem fio favoritos na cor e
com a impressão que mais gosta. Mesmo
em uma caixa de presente personalizada.
Prazo de entrega a partir de 5 semanas.
MO9498
Wireless aluminium charging
power bank with 4000 mAh
capacity. Includes Type C
connector. Packed in optional
custom made gift box.

500
MOQ

MO8735
Power bank de
aluminio de 4000 mAh.

MO8839
Power bank de
aluminio de 8000 mAh.

MO9141
Power bank de aluminio de
4000 mAh con puerto input/output tipo C.
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Embalado em caixa
de presente opcional
personalizada.

MO9498
Power Bank de 4000 mAh para carregamento sem
fio. Material de alumínio. Inclui conexão tipo C.
Caixa de presente personalizada opcional.

MO9238
Power bank de 8000 mAh sem fio para
carregamento. Acabamento suave tipo borracha.
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ARTIGOS RFID
Artigos de bloqueio RFID pensados 
para proteger os usuários do robo de
informação de cartões de crédito.
Prazo de entrega a partir de 3 semanas.

MGRF02

500 Capa de bloco RFID com acabamento
MOQ
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mate ou brilhante. Medida: 59x88mm.

MGRF01

100 Cartão de bloqueio RFID com chip.
MOQ

Medida: 85.5x54x1.2 mm.

ACESSÓRIOS
PERSONALIZADOS
PARA TELEMÓVEIS
Os acessórios para celulares são
ideais para mostrar sua marca
constantemente e podem ser
solicitados na sua cor favorita!.

MPHN06

Prazo de entrega a partir de 3 semanas.
500

500

MOQ

MOQ

Suporte para o telemóvel com portacartões, fabricado em silicone na cor
pantone. Cabe de 2 a 3 cartões.
Medida: 95x57x4 mm.

MPHN07

MPHN08

MPHN15

Suporte para telemóvel fabricado em silicone
na cor pantone. Medida: 85x42x2mm.

Porta-cartões de silicone na cor pantone e com
adesivo para enganchar na parte traseira de seu
telemóvel. Medida: 55x85x2mm.

Pendurador de telemóvel com porta-cartões
fabricado em silicone na cor pantone. Medidas:
56x 86x4 mm. Comprimento do cabo: 85 cm.
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500
MOQ

114

MPHN03

MPHN04

Toalhete autoadesivo para todos os tipos de telefones ou
tablets, apresentado em um cartão impresso (100 x 57 mm,
300 g / m²). A camada superior da limpeza é feita de
microfibra impressa em cores. Inclui ensacamento individual.

Suporte de cartão adesivo de silicone
a Pantone com um pano removível de
microfibra impresso a full colour (125 g / m²).

250 MPHN10

250

MOQ

MOQ

Suporte magnético em design 2D especial
(até 4 cores suaves de PVC incluídas).

MPHN16
Suporte dobrável para celular ABS com função dupla,
com impressão full colour ou doming incluída.
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BLOCOS
DE PAPEL
Um bloco personalizado é um
dos produtos promocionais mais
vendidos, bem como a superfície
perfeita para sua mensagem.
Prazo de entrega a partir de 4 semanas.

250
MOQ

80 gsm

alizadas

rson
Opções pe

Fita de cetim
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Banda elástica

NOTEA4 / A5 / A6
Bloco com capa de papel. 80 folhas, papel offset de 80 g. Tamanho
A4: 216 x 303 mm (fechado). Tamanho A5: 154 x 216 mm (fechado).
Tamanho A6: 111 x 154 mm (fechado).

A4 A5 A6

Com o seu logotipo em cada página ou
inserte páginas coloridas adicionais para
transmitir sua mensagem!
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BLOCO PU
Leve o seu bloco a outro nível e escolha
as funcionalidades que melhor se
adéquem ao seu logo.
Prazo de entrega a partir de 4 semanas.

250
80 gsm

MOQ

Cores PU

Coloque a impressão do seu logotipo
em cada página ou inserte páginas
personalizadas adicioanis para transmitir
a mensagem da sua empresa !

HAPUA5

HAPUS5

HAPUA6

SOPUS4

SOPUA5

Bloco A5 com capa dura de
couro sintético PU, tamanho
153x216mm (fechado), 80 folhas
de papael offset de 80 g.

Bloco com capa dura de couro
sintético PU, tamanho especial
130x211mm (fechado), 80 folhas
de papael offset de 80 g.

Bloco A6 com capa dura de
couro sintético PU, tamanho
110x154mm (fechado), 80 folhas
de papael offset de 80 g.

Bloco com capa mole de couro
sintético PU, tamanho especial
185x245 mm (fechado), 80
folhas de papael offset de 80 g.

Bloco A5 com capa mole de
couro sintético PU, tamanho
148x210mm (fechado), 80 folhas
de papael offset de 80 g.
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HAPCS5
Bloco de couro sintético PU com capa
dura, medida 190x251mm (fechado), 80
folhas, papel offset de 80 g.
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COMBOS DE MESA
Os modelos mais práticos e
populares disponibilizados em
papel padrão e reciclado.
Prazo de entrega a partir de 4 semanas.

250
MOQ

COMB01

COMB01

COMBE1

COMB02

COMBE2

ComboNote de capa dura (106 x
77 mm, fechado) com 100 notas
adesivas (80 g) de 100 x 72 mm, 25
de 50 x 72 mm e 20 marcadores
de 5 cores.

ComboNote de papel reciclado de capa
dura(106 x 77 mm, fechado) com notas
adesivas de papel reciclado (80 g) de 100
x 72 mm e 50 x 72 mm; e marcadores
reciclados de 3 cores diferentes.

ComboNote de capa mole (tamanho
100 x 75 mm, fechado) com 50 notas
adesivas (80 g) de 100 x 72 mm, 25 de 48
x 72 mm e 20 marcadores de 5 cores.

ComboNote de papel reciclado de capa
mole (100 x 75 mm, cerrado) com notas
adesivas de papel reciclado (80 g) de 100
x 72 mm e 48 x 72 mm, e marcadores
reciclados de 3 cores diferentes.

Marcadores
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Marcadores

Exemplo de impressão

Este material de capa rígida de papel de
120gsm com estrutura de lona está disponível
em 20 cores. Coloque seu logotipo em baixo
relevo para dar um efeito incrível.

COMBF1
ComboNote de capa dura (com
estrutura de lona e medida
106x77mm, fechado) com 100 folhas
adesivas (80gsm) de 100x72mm, 25
folhas adesivas de 50x72mm e 20
marcadores de 5 cores.

COMB03

COMB04

COMB06

COMB07

ComboNote de capa mole ( 50 x
72 mm, fechado) com 50 notas
adesivas (80 g) de 50 x 72 mm e 20
marcadores de 5 cores.

ComboNote de capa dura
(106x77 mm, fechado) com 50
notas adesivas (80 g) de 100x72
mm e 15 marcadores de 4 cores.

Bloc ComboNote de capa dura
(115x87x62 mm, fechado) com 450
folhas não-adesivas (80 g) de 103x75
mm, 50 notas adesivas (80 g) de 50x72
mm e 20 marcadores de 5 cores.

Bloc ComboNote de capa mole (
95x95x33 mm, fechado) com 300 folhas
não-adesivas de 80 g de 93x93 mm.
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NOTAS ADESIVAS
TOTALMENTE
PERSONALIZADAS
Cores vivas, formas e tamanhos
diferentes. Com nossos presentes
de papel de qualidade, você pode
se apresentar em todo o mundo.
Prazo de entrega de 2 semanas
(SN01) a 4 semanas (PPCB01).

250
MOQ

PPCB01

80 gsm

SN01

SN02

SNES50

SNES00

Notas adesivas de 72 x 72 mm ou 100
x 72 mm com 25, 50 ou 100 notas
adesivas (80 g) e folha posterior
padrão «YourNote».

Notas adesivas de 72 x 72 mm ou 100
x 72 mm com 25, 50 ou 100 notas
adesivas (80 g) e folha posterior
padrão «YourNote».

Notas adesivas de papel reciclado
de capa mole (medidas 100 x 72 mm,
fechadi) com 50 ou 100 notas adesivas
de papel branco reciclado (80 g).

Notas adesivas de papel reciclado
de capa mole (medidas 100 x 72 mm,
fechado) com 50 ou 100 notas adesivas
de papel branco reciclado (80 g).

Papel reciclado
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Papel reciclado

SNCD

PPCB01

PPCB02

Notas adesivas de forma personalizada
(medidas máximo de 105 x 75 mm) com 25, 50
ou 100 notas adesivas (80 g) e folha posterior
padrão «YourNote».

Cubo de notas não-adesivas (medidas:
90x90x90 mm) com 900 folhas 80 g.

Cubo de notas não-adesivas (medidas:
90x90x45 mm) com 450 folhas 80 g.

SNE1

SNS250

SNS200

Nota adesiva em forma de coração (medidas:
aproximadamente 90x90 mm) com 25, 50 ou
100 notas adesivas de papel branco reciclado
(80 g) e folha posterior reciclada na cor
branca (300 g).

Notas adesivas com capa mole (medida
100 x 72 mm, fechado) com 50 ou 100
notas adesivas (80 g).

Notas adesivas com capa mole (medida
100 x 72 mm, fechado) com 50 ou 100
notas adesivas (80 g).

Papel reciclado
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MAKING IT EASY... TO STAND OUT

