
Conscious gifts
Juta, conhecida mundialmente como “fibra de ouro” é uma das mais longas e mais utiliza-
das fibras naturais para diversas aplicações têxteis. A Fibra de juta é 100% biodegradável 
e reciclável e, portanto, eco-friendly. Um hectare de plantas de juta diminui cerca de 15 
toneladas de dióxido de carbono e libera 11 toneladas de oxigênio. A juta também não gera 
gases tóxicos quando queimada. 

Algodão uma das fibras naturais mais usadas do mundo, é uma fibra branca de origem 
vegetal, gerada ao redor das sementes do algodoeiro. É um dos materiais naturais mais 
usados na indústria têxtil, em forma de fio compacto ou de tecidos. É um material altamente 
versátil, o tecido é conhecido pelo conforto proporcionado pela sua forma torcida feita no 
acto da fiação.

O futuro em verde.
Descubra o brinde consciente, perfeito com a nossa coleção  

de brindes ecológicos.



laminated
inside

IP311119

LamyJute
Saco em juta, com interior laminado

40 x 35 x 19cm



canvas
100% cotton

IP311116

JuteCot
Saco de juta, com canvas 100% algodão

40 x 33 x 16cm



IP311139

IP311138
JuteOneZigJute

cotton
handle

11 47 53 64

cotton
handle

Saco 100 % Juta, para 1 garrafa 

10 x 35 x 10 cm

Saco em juta com alças 100% algodão 

38 x 42 cm



IP311140

Sunset

cotton
handle

cotton
front pocket

Saco 100 % Juta com bolsa frontal em algodão 

42 x 35 x 15 cm



IP311118

StrapCote

cotton
handle

Saco em juta, com alças em algodão

36 x 40 cm



IP311098

IP311120

IP311099

IP311121

IP311007

IP311100

Surate

Nashik

CottonCord 

180G

95G

Saco pequeno em juta, com atilhos

16 x 20 cm

Cottoncord Small
Saco pequeno 100% algodão 95g, com atilhos

10 x 15 cm

Saco médio em juta, com atilhos

25 x 30 cm

Cottoncord Medium
Saco médio 100% algodão 95g, com atilhos

20 x 25 cm

Cottoncord Large
Saco com atilho, 100% algodão 95g

31 x 40 cm

Cottoncord180
Saco 100% algodão 180g, com atilho

32 x 40 cm



good 
  vibes

IP311137
NetString
Saco em rede com atilhos, 100% algodão 

38 x 41 cm



good 
  vibes

IP311136 NetFoldable

Cottonbags

Saco em rede com alças 100% algodão, dobrável 

40 x 40 cm



IP311135
NetGoBag 
Saco em rede 100% algodão 

38 x 38 cm



IP311134
NetShop  

Cottonbags

Saco em rede com alças 100% algodão 

34 x 40 cm



IP311141
RecyPack 52 65 95

150G

Saco mochila, asas longas algodão reciclado 

38 x 42 cm



IP311142
LongOrganic

140G

Cotton100% recycled

Saco 100% algodão orgânico 140g 

38 x 42 cm



150G

IP290130
RecyPouch 48 53 64 95

Estojo em algodão reciclado 150g 

22 x 14 cm



naturalife

Cotton100% recycled

150G

6 colors

IP311114

11 24 48 53 64 95RecyCot
Saco de asas compridas em 100% algodão reciclado 150g 

38 x 42 cm



IP290127

IP311115

Schoolpouch

Cotpouch

travel

Estojo escolar 100% algodão

22 x 12 cm

Estojo em 100%algodão canvas, com fecho

22,5 x 15,5 cm



Cottonbags

180G
cork

IP311102

Natcork
Saco 100% algodão 180g, alça em cortiça

36 x 42 x 9 cm



Backotton

ShortHandle

95G
IP311008

IP311005

Saco mochila 100% algodão 95g

38 x 42 cm

Saco de asas curtas 100% algodão 95g

38 x 42 cm



Cottonbags

95G

IP311064 IP311065
Cotton Small Cotton Medium
Saco mini 100% algodão 95g

18 x 24 cm

Saco médio 100% algodão 95g

24 x 28 cm



Cotton
bags

handbag
interior

IP311117
CanvaShop

310G

Saco canvas 100% algodão 310g, com bolso interior

43 x 40 x 10 cm



good 
  vibes

foldable

105G

velcro 
closure

IP311097
Cotfold
Saco de compras 100% algodão 105g, dobrável

52,5 x 38 x 10 cm



95G

180G

140G

IP311006

IP311014

IP311101

Cotton95

Cotton140

Cotton180

Saco de asas compridas 100% algodão 95g

38 x 42 cm

Saco de asas compridas 100% algodão 140g

38 x 42 cm

Saco de asas compridas 100% algodão 180g

38 x 42 cm



Cottonbags



180GIP311089
ChiCotton

Cotton
bags

handles 
7 colors

11 44 52 55 65 71

71

80

Saco de asas compridas 100% algodão 180g

36 x 39 x 9 cm



180GIP311133
Peachy 34 45 62 65 80

5 colors

metallic 
rivets

Saco de asas em PU, 100% algodão 180g

36 x 39 x 9 cm



IP310183
DualCotton 52 65 96

180G
Saco 100% algodão 180g

38 x 42 x 6 cm



Cottonbags

280GIP311143
CotSport
Saco de desporto 100% algodão 280g 

50 x 25 x 25 cm



13 colors

434222 24

00 11

555449 52

62 64 96

105G

IP311082
ColorCotton
Saco de asas compridas 100% algodão 105g

37 x 40 cm



RPET

IP310069 IP310055ReFold VeGuit

RPET100% recycled

00 11 64

Conjunto de sacos em malha, com bolsa em RPET 

25,5 x 30,5 cm

Saco em PET reciclado, dobrável 

38 x 42 cm



Conscious gifts
CARTÃO RECICLADO, a reciclagem de papéis velhos visa o aproveitamento de fibras 
celulósicas dos papéis e cartões usados para a produção de papéis novos. É um importante 
fator de ordem econômica e social, pela sua contribuição para a conservação de recursos 
naturais e energéticos e para a proteção do ambiente, sendo a forma mais adequada da 
redução de deposição dos Resíduos em Aterro.

CORTIÇA uma matéria-prima totalmente natural, com propriedades únicas que lhe 
conferem um caráter inigualável. É leve, impermeável a líquidos e a gases, elástica e com-
pressível excelente isolante térmico e acústico. É totalmente biodegradável, renovável  
e reciclável. A cortiça é retirada dos sobreiros a cada nove anos, sem que nenhuma árvore 
seja cortada durante este processo, a cortiça dá origem a uma infinidade de produtos, 
desde os tradicionais, aos mais inovadores e inesperados.

BAMBU uma matéria vegetal como o algodão e o linho. A sua fibra, é extraída de uma pasta 
celulósica e caracteriza-se pela sua característica homogênea e pesada, tem um aspecto 
suave e brilhante, parecido com o da seda. Possui virtudes respiratórias e antibacterianas. 
O bambu possui também caules lenhificados que são utilizados na fabricação de diversos 
objetos como instrumentos musicais, móveis, cestos e até na construção civil.

O futuro em verde.
O desenvolvimento sustentável pode atender às necessidades das gerações 

contemporâneas, sem comprometer as das futuras.

Reduzir, Reutilizar e Reciclar




