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PORTA COMPRIMIDOS SEMANAL
Cod: 18517-X
Descrição: Porta comprimido semanal em material
plástico. Cada divisória contém a letra inicial
referente o dia da semana(em inglês), possui oito
divisões sendo a última para comprimido extra.

PORTA DOCUMENTO
Cod: 12385-X
Descrição: Porta documento em couro sintético
com cantoneira dourada ou prata, possui 4
divisórias plásticas grande e duas divisórias
pequenas.

PORTA COMPRIMIDOS
Cod: 13966-X
Descrição: Porta comprimido espelhado 3D. Botão
frontal para abertura da tampa, parte interna com 3
divisões em plástico.

GARRAFA TÉRMICA INOX 275ml
Cod: 18549-X
Descrição: Garrafa térmica 275ml em inox com
tampa rosqueável.

SPRAY HIGIENIZADOR 10ml
Cod: 18511-X
Descrição: Spray higienizador 10ml plástico formato
bastão com acabamento fosco, contém tampa de
clipe e tampa spray colorido. Para inserir essências,
basta desrosquear a tampa de acionamento. Pode ser
utilizado como higienizador ou porta perfume.

NECESSAIRE PLÁSTICA
Cod: 02092-X
Descrição: Necessaire plástica transparente
com detalhe colorido em nylon.

KIT VIAGEM 5 PEÇAS
Cod: 18535-X
Descrição: Kit viagem 5 peças em estojo ziplock.
Contém frasco de 70ml com tampa spray; frasco de
70 ml com tampa pump; 2 potes de 10ml com
tampa rosqueável e mini espátula fosca. Frascos
plásticos e estojo em pvc com puxador plástico.

KIT VIAGEM 3 PEÇAS
Cod: 12480-X
Descrição: Kit viagem com 3 peças, contém:
travesseiro inflável(revestido de veludo), máscara
para olhos de cetim(revestido com espuma) e um
par de protetor auricular. Travesseiro colorido,
máscara sempre preta e protetor sempre laranja.
Acompanha uma necessaire colorida de veludo
para guardar o kit.

MÁSCARA PETG DE PROTEÇÃO FACIAL
Cod: 14467-X
Descrição: Máscara PETG de proteção facial, sua
utilização evita o contato com gotículas, salivas e
fluídos nasais que possam atingir a face. Contém:
visor PETG 100% transparente, suporte com testeira
revestida em PVC expandido e elástico regulável
de silicone. Para montagem do protetor facial, fixe
o elástico nos pinos das extremidades do suporte,
posteriormente remova a película protetora do
PETG e faça o encaixe nos quatro pinos do suporte.

ESTOJO PORTA ÁLCOOL GEL
COM CHAVEIRO MOSQUETÃO
Cod: 11774-X
Descrição: Estojo porta álcool gel de couro sintético
com chaveiro e mosquetão, capacidade para frasco
de 60ml. Contém alça com botão de pressão para
fecho.

TAPETE HIGIENIZADOR DE CALÇADOS
Cod: 14507-X
Descrição: Tapete plástico higienizador, indi-cado para sanitizar e desinfetar os solados de
calçados eliminando eventuais vírus, bactérias
ou agentes contaminantes. O tapete contém
duas áreas com encaixe lateral e espuma
interna, sendo uma para higienizar e outra
para secar.

FITA MÉTRICA PLÁSTICA DE 1,50
1,50m
Cod: 00800-X
Descrição: Fita métrica plástica redonda de 1,50m.
Possui relevo na lateral, verso central liso e lado
oposto com botão para travar/destravar.

SQUEEZE DOBRÁVEL 480ml
Cod: 12459-X
Descrição: Squeeze dobrável de plástico com
480ml. Squeeze colorido acinturado com
mosquetão superior de acordo com a cor do
squeeze, possui tampa de bico texturizada e
protetor plástico para o bico(com alça).

COPO RETRÁTIL 200ml
Cod: 13877
Descrição: Copo retrátil 200ml de plástico com
tampa porta comprimido e base colorida. Basta
puxar para cima para "armar" o copo, possui
“suporte” para chaveiro. Na área interna da tampa
possui um compartimento para comprimidos, basta
rosquear a tampa interna para abrir/fechar.

BOLSA TÉRMICA 4 LITROS
Cod: 18503-X
Descrição: Bolsa térmica 4 litros com plaquinha
metálica frontal para personalização. Alça de
mão para transporte e alça ajustável para as
costas, tecido de nylon e parte interna com
revestimento térmico.

CANETA PLÁSTICA
Cod: 13830B-X
Descrição: Caneta plástica na cor colorida
fosca com detalhe prata ao redor do clip e na
ponteira. Aciona por clique.

CANETA PLÁSTICA
Cod: 18521-X
Descrição: Caneta plástica branca com clip
colorido. Aciona por clique.

CANETA SERINGA MARCA TEXTO
Cod: 00006-X
Descrição: Caneta plástica em formato de
seringa, esferográfica e marca texto. Possui
medidor imitando uma seringa e tampa protetora nas duas pontas.

NECESSAIRE DE LONA COM PLAQUINHA
Cod: P@1229p-X
Descrição: Necessaire de lona colorida com
plaquinha metálica para personalização, possui
zíper e forro de poliéster.
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