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Lançamentos
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Há mais de 45 anos no mercado, a Cobrirel se especializou em criar produtos diferenciados, únicos no mercado, estudados e desenvolvidos 
sempre com um único objetivo: tornar o dia a dia do usuário cada vez mais prático.

A linha de utilidades é composta por produtos para cozinha, organização, acessórios para água mineral em galões retornáveis e descartáveis, 
merenda escolar, banheiro, jardim, cabides, pisos, rodízios, etc.

A Empresa se orgulha da sua equipe que está sempre preocupada em inovar, respeitando o desejo dos seus clientes/consumidores 
preservando o meio ambiente, efetuando a reciclagem dos seus descartes.
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BeLLa BomBa para

GaLões retornáveis211.583

Bomba para tirar água de garrafões de 
água mineral retornáveis, de 10L e 20L.

Leve e fácil de carregar.

Ideal para sua residência, casa de  
campo, praia, escritórios, viagens, etc.

Higiênica: a água não entra em contato 
com o meio externo.

Sem desperdício: não há desperdício 
de água na troca do galão.

Sem esforço: basta encaixar a Bella 
Bomba no galão retornável de  
10 ou 20 litros.

* O produto não é compatível com
galões com rosca no gargalo.

Cores Cores

emBaLaGem  UniDaDe emBaLaGem  UniDaDe

12      01 12      01

BeLLa BomBa para

GaLões DesCartáveis211.586

Bomba para tirar água de galões 
descartáveis de 5 a 10L.

Leve e fácil de carregar.

Ideal para sua residência, casa de  
campo, praia, escritórios, viagens, etc.

Higiênica: a água não entra em contato 
com o meio externo.

Sem desperdício: não há desperdício 
de água.

Sem esforço: basta encaixar a Bella 
Bomba no galão de 5 a 10 litros.

* Produto com ponteira flutuante e
telescópica. Adapta-se a galões 
descartáves de 5 a 10 litros.
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maxi BomBa prátiCa

para GaLões retornáveis211.582

* O produto não é compatível com 
galões com rosca no gargalo.

* O produto não é compatível com 
galões com rosca no gargalo.

emBaLaGem   UniDaDe

10      01
Cores

sUper BomBa prátiCa  
LUxo para GaLões retornáveis

211.581

emBaLaGem   UniDaDe

10      01
Cores

BeLLa BiCa
211.644

Suporte de design arrojado para  
garrafões de água mineral retornáveis,  
e 10L e 20L, com torneira que enche  
copos e garrafas rapidamente. 

Higiênica: a água não entra em contato  
com o meio externo.

Sem desperdício: não há desperdício de 
água na troca do garrafão, pois a torneira é 
encaixada na boca do galão separadamente.

Sem esforço: basta encaixar a torneira da 
Bella Bica no galão retornável de 10 ou 20 
litros e virá-lo sobre o suporte. Não há  
derramamento de água.

Conjunto completo: composto por  
suporte e torneira.

* O produto não é compatível com  
galões com rosca no gargalo.

Cores

emBaLaGem   UniDaDe

06      01
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sUporte prátiCo 
para Garrafões211.640

Suporte para garrafões de água 
de 10L e 20L, com torneira que  
enche copos e garrafas  
rapidamente.

Higiênico: a água não entra em 
contato com o meio externo.

Sem Desperdício: não há desperdício 
de água na troca do garrafão, pois a 
torneira é encaixada na boca do  
galão separadamente.

Sem Esforço: basta encaixar a 
torneira no galão retornável de 10 e 
20 litros e virá-lo no suporte. Não há 
derramamento de água.

Conjunto completo: composto por 
suporte e torneira.

* O produto não é compatível com
galões com rosca no gargalo.

Cor emBaLaGem  UniDaDe

06      01

Torneira para garrafões de água mineral 
retornáveis, de 10L e 20L, que pode ser usada 
com o Suporte Prático ou Bella Bica.

* O produto não é compatível com galões com rosca
no gargalo nem para suportes com refrigeração.

torneira para

sUporte211.641

váLvULa prátiCa
211.643

Cor

Válvula para encaixar no galão de água mineral retornável, de 10L e 20L, 
que impede o derramamento de água na sua troca.

É ideal para ser utilizada com suportes de água tradicionais. 
Com a Válvula Prática, o galão pode ser virado de ponta 
cabeça, sem que nenhuma gota de água seja derramada. 
Após o contato do galão com o suporte, a válvula é aberta, 
permitindo a saída de água normalmente.

* O produto não é compatível com galões com rosca
no gargalo nem para suportes com refrigeração.

emBaLaGem  UniDaDe

12      01

Cor emBaLaGem  UniDaDe

12      01
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emBaLaGem   UniDaDe

12      01

Cores

BomBa para 
refriGerantes

BomBa para 
Cerveja Com torneira211.584 211.588

Bomba para garrafas PET com rosca.

Mantém o gás no refrigerante por 
muito mais tempo.

Esse produto coloca ar dentro da garrafa 
de refrigerantes, impedindo que o gás 
saia. Com ela, seu refrigerante ficará 
com gás por muito mais tempo!  
Pode ser usada em qualquer  
garrafa PET com rosca.

Saboreie sua cerveja com a textura e 
a cremosidade de um chopp.

Para garrafas de 600ml à 1.000 ml.

7 8 9 6 7 0 4 7 0 5 8 8 3

emBaLaGem   UniDaDe

12      01

Cor
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emBaLaGem   UniDaDe

08      01

Cor

Gaveta mULtiUso
211.664

Otimize o espaço da 
sua geladeira, armários, 
prateleiras, etc.

Com ventosas para  
prevenir deslizes.

Muito prática e de fácil 
instalação.

Medidas: 205 x 210 x 80 mm

Capacidade: 2,5L - 1,5kg

Espessura máxima para  
encaixe do suporte: 17mm

BomBa mULtiUso
211.585

Cores

emBaLaGem   UniDaDe

20     01

Bomba para a extração de 
líquidos em geral.

Prática: a maneira mais fácil de 
extrair líquidos diversos.

Resistente à: gasolina, álcool, 
óleos, detergentes, alvejantes, 
inseticidas, removedores, etc.

* Não utilizável com 
água potável

sUporte BranCo 
Gaveta CristaL

7 896704 706644
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potes HermétiCos prátiCos
211.605 /  211.606 / 211.607

Cores

1 Litro

2 Litros

4 Litros

211.605 211.606 211.607

emBaLaGem  UniDaDe

06      01

Pote  para armazenar alimentos, 
disponível em 3 tamanhos, com  
tampa hermética em diversas cores. 

Sistema de vedação perfeito, com  
fácil abertura em apenas um clique. 

Mantém os alimentos frescos 
por muito mais tempo.

Empilhável: não ocupa espaço e ainda 
decora o ambiente.

Prático: fácil de limpar, abrir e fechar.

Ideal para guardar bolachas, biscoitos, 
massas, doces, salgadinhos, nozes, cereais, 
grãos, etc.

Cores

ConjUnto De potes 
HermétiCos prátiCos211.608

´

emBaLaGem  UniDaDe

03      01

Conjunto com 3 potes  
para armazenar alimentos, 
em tamanhos pequeno, 
médio e grande, com 
tampa hermética em 
diversas cores. 

Sistema de vedação 
perfeito, com fácil abertura 
em apenas um clique. 

Mantém os alimentos 
frescos por muito mais 
tempo.

Empilhável: não ocupa espaço e ainda decora o ambiente.

Prático: fácil de limpar, abrir e fechar.

Ideal para guardar bolachas, biscoitos, massas, doces,  
salgadinhos, nozes, cereais, grãos, etc.



10

CoresCores

porta aLimentos prátiCopotes HermétiCos reDonDos

1 Litro

0,7 Litros

1,3 Litros

2,2 Litros

2 Litros

4 Litros

211.645 / 211.646 / 211.647211.660 / 211.661 / 211.662

211.645211.660 211.646211.661 211.647211.662

emBaLaGem   UniDaDe

06      01

emBaLaGem   UniDaDe

      01

Pote  para armazenar alimentos, 
disponível em 3 tamanhos, com tampa  
em diversas cores. 

Empilhável: não ocupa espaço e ainda 
decora o ambiente.

Prático: fácil de limpar, abrir e fechar.

Ideal para guardar bolachas, biscoitos, 
massas, doces, salgadinhos, nozes,  
cereais, grãos, etc.

Potes para armazenar   alimentos, 
disponível  em 3 tamanhos, com 
tampa hermética em diversas cores.

Sistema de vedação perfeito, com 
fácil abertura em apenas um clique.

Mantém os alimentos frescos por 
muito mais tempo.

Empilhável: não ocupa espaço e 
ainda decora o ambiente.

Prático: fácil de limpar, abrir e fechar.

Ideal para guardar bolachas, biscoitos, 
massas, doces, salgadinhos, nozes,  
cereais, grãos, etc.

7 8 9 6 7 0 4 7 0 6 6 0 6 7 8 9 6 7 0 4 7 0 6 6 2 0 7 8 9 6 7 0 4 7 0 6 6 2 0

6
1

211.660

4
211.661
211.662 >

_
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Cores

emBaLaGem  UniDaDe

03      01
emBaLaGem  UniDaDe

36      01

Co
zi

nh
a

ConjUnto De porta

aLimentos prátiCo
211.648 

Conjunto com 3 potes para 
armazenar alimentos, em 
tamanhos pequeno, médio 
e grande, com tampa em 
diversas cores. 

Empilhável: não ocupa 
espaço e ainda decora o 
ambiente.

Prático: fácil de limpar, 
abrir e fechar.

Ideal para guardar bolachas, 
biscoitos, massas, doces, 
salgadinhos, nozes, cereais, 
grãos, etc.

Aumente a capacidade 
da sua geladeira.

Você adquiri muito 
mais espaço para 
colocar garrafas, latas, 
verduras, iogurtes, 
frutas, temperos, etc.

Fácil de montar.

sUporte prátiCo

para GeLaDeira
211.510 7 8 9 6 7 0 4 7 0 5 1 0 4

Cor Do
sUporte
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Cores Do 
Dispenser

emBaLaGem   UniDaDe

06      01

A cozinha moderna e organizada.

Com grampos na parte interna da 
base, para a montagem de conjuntos.

Ideal para organizar cereais, grãos,  
frutas secas, açúcar, café e muito 
mais.

Prático para armazenar e servir.

Fácil de limpar.

Controle de Porções: gire o botão 
para a direita ou para a esquerda, para 
controlar a quantidade desejada.

Capacidade de armazenamento:  
1,4 litros.. 

Tamanho: 32,0 cm x 13,0 cm x 19,0 cm  
(altura x largura x profundidade)

CORES dO 
diSpEnSER

Dispenser prátiCo

De pareDe

emBaLaGem   UniDaDe

12      01

A sua cozinha moderna  
e organizada.

Monte conjuntos de 
dispensers conforme sua 
necessidade.

Ideal para organizar cereais, 
grâos, frutas secas, açúcar, 
café e muito mais.

Prático para armazenar e 
servir.

211.654

Fácil de limpar.

Controle de Porções: gire o botão  
para a direita ou para a esquerda,  
para controlar a quantidade desejada.

Capacidade de armazenamento:  
1,4 litros.

Conteúdo da Embalagem: 1 dispenser 
com suporte, 1 fixador para ser 
parafusado na parede e 2 parafusos  
com bucha S/6. 

Tamanho: 19,0 cm x 13,0 cm x 17,0 cm  
(altura x largura x profundidade)

Dispenser prátiCo 
De mesa

211.655
7 8 9 6 7 0 4 7 0 6 5 5 2
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emBaLaGem  UniDaDe

12      01
emBaLaGem  UniDaDe

6      01

Cores Do açUCareiroCores Do açUCareiro

açUCareiro prátiCo
211.649 7 8 9 6 7 0 4 7 0 6 4 9 1

BiG açUCareiro 
prátiCo

211.656 7 896704 706569

Tampa de Rosquear.

Aperte o botão até  o  fim  e 
sairá o  equivalente  a  uma 
colher de café.

Mantendo o botão apertado 
até o meio,  o  açúcar  sairá 
em maior quantidade.

Ideal para padarias, bares e restaurantes.

Tampa de Rosquear.

Aperte o botão até o  fim e sairá o  
equivalente a uma colher de café.

Mantendo o botão apertado até o meio,  o  
açúcar sairá em maior quantidade.

Capacidade: 285 g



14

emBaLaGem   UniDaDe

12      01
emBaLaGem   UniDaDe

6      01

Cores Do 
porta ConDimento

Base na Cor BranCa
Cores Do açUCareiro

porta ConDimentos

prátiCo
211.657

BiG açUCareiro  
Com sUporte

211.659 7 896704 706590 7 896704 706576

Ideal para grandes famílias, 
restaurantes,  padarias  e  bares.

Para saches e acessórios.

Tampa de Rosquear.

Aperte o botão até  o  fim  e sairá o  
equivalente  a  uma colher de café.

Mantendo o botão apertado até 
o meio, o açúcar  sairá em maior 
quantidade.

Dosador super prático.

É só apertar o botão.

Para condimentos sólidos (em pó e 
granulados finos).

Tampa de rosquear.

Capacidade: 285 g
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emBaLaGem   UniDaDe

12      01

Cores Do 
GaLHeteiro

porta ConDimentos 
De mesa/pareDe

211.658 7 896704 706583

GaLHeteiro
211.668

emBaLaGem   UniDaDe

6      01

Cores Do açUCareiro

Dosador super prático.

É só apertar o botão.

Para condimentos sólidos (em pó e 
granulados finos).

Para uso na mesa ou para fixação na parede

*Acompanha 2 parafusos com bucha S6

Ideal para temperar a sua salada, legumes, 
carnes, frango e etc.

Capacidade: 150 ml

7 8 9 6 7 0 4 7 0 6 6 8 2 00000
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DesCaroçaDor De

azeitonas e Cerejas
211.667

táBUa GoUrmet De

Corte DoBráveL
211.665 7 8 9 6 7 0 4 7 0 6 6 5 1

7 896704 706675

Aberta serve para  
fatiar os alimentos.

Para 2 tamanhos de azeitonas.

emBaLaGem  UniDaDe

12      01
emBaLaGem  UniDaDe

12      01
CorCores

Fechada serve para 
colocar tudo fatiado 
na sua receita.

Medidas: 34 x 22cm
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porta roLos prátiCoaBriDor De potes

De Conserva 211.541211.666

A cozinha moderna e 
organizada.

Fácil colocação dos rolos 
pela abertura frontal - 
ocupa menos espaço.

Sistema para não enrolar 
o filme.

Corte fácil e preciso.

3 tipos de rolos: filme 
plástico, papel alumínio  
e papel toalha.

Capacidade para rolos de 
até 30cm x 100m (largura  
x comprimento).

Tamanho: 41,5 cm x 21,0 cm 
x 7,0 cm (comprimento  
x largura x altura)

Acompanha 2 parafusos 
com bucha S6

Retira o vácuo e  
abre sem esforço

Cor Do
porta roLo

emBaLaGem   UniDaDe

06      01

7 896704 706668

emBaLaGem   UniDaDe

12      01
Cores
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emBaLaGem  UniDaDe

12      01

esCorreDor prátiCo

3x1211.540

CORES

Escorredor de louças 
compacto. É desmontável, 
não ocupando muito espaço 
para guardar.

Inteligente: fundo removível 
com dupla função (aparador 
de água e escorredor de 
copos).

Prático: super compacto.

Tamanho: 39,2 x 12,3 x 9,5 cm

pote 1 Litro
211.600 - sem tampa
211.601 - com tampa

emBaLaGem  UniDaDe

05      01
emBaLaGem  UniDaDe

20      01c/ tampa s/ tampa

Cores

Pote colorido, com ou sem tampa, com 
capacidade de 1 litro, para armazenar e 
aquecer alimentos diversos.

Ideal para: freezer,  
microondas e geladeira.

Diâmetro superior: 19 cm 
Diâmetro inferior: 10 cm 
Altura: 7,5 cm
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CUmBUCa para  
merenDa esCoLar211.599 211.598

Resistente.

Fácil de Lavar

Almoço descomplicado.

Capacidade:  
Colher: 6ml 
Caneca: 300ml 
Cumbuca: 350 ml

 
Prato: 600 ml   
Diâmetro: 21,3 cm 
Profundidade: 3,0 cm

Cumbuca ideal 
para lanches e 
Merenda infantil.

Capacidade: 350 ml   

7 896704 7059827 896704 705999

Kit merenDa infantiL

emBaLaGem   UniDaDe

120      01
emBaLaGem   UniDaDe

10      01
Cores Cores
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CaneCa infantiL 
para merenDa211.531

Caneca ideal para lanches e 
merenda infantil.

Capacidade: 300 ml

Colher ideal para lanches e 
merenda infantil.

Capacidade:6 ml

emBaLaGem  UniDaDe

100    01

emBaLaGem  UniDaDe

200    01

prato infantiL 
GranDe para merenDa

prato infantiL 
peqUeno para merenDa

211.602

211.604

Prato tamanho grande, ideal 
para lanches e merenda 
infantil. 

Capacidade: 800 ml   
Diâmetro: 22,5 cm 
Profundidade: 4,1 cm

Prato tamanho pequeno, 
ideal para lanches e 
merenda infantil. 

Capacidade: 600 ml  
Diâmetro: 21,3 cm 
Profundidade: 3 cm

Cores Cores

Cores

Cores

emBaLaGem  UniDaDe

200    01

emBaLaGem  UniDaDe

200    01

800 ml

600 ml

CoLHer infantiL 
para merenDa211.603
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saBoneteira para pia

saBoneteira tUrtLe 
Com tampa

211.590

211.591

Saboneteira para viagem. Tampa decorada 
com desenho de tartaruga.

Saboneteira plástica para pia, 
em diversas cores.

Cores emBaLaGem   UniDaDe

20      01

Cores emBaLaGem   UniDaDe

24      01

tapete  prátiCo 
Com ventosas 211.700

Cores

Tapete Prático anti-derrapante, 
com ventosas.

Fabricado em Polietileno.

Ideal para: banheiros, chuveiros, 
áreas de serviço, etc.

Resistente; flexível e  
anti-derrapante.

Tamanho: 50x50 cm.

emBaLaGem   UniDaDe

06      01
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rampa para 
piso prátiCo

piso prátiCo

1 UniDaDe 211.701

211.702

Cores

Cores

Piso Prático anti-derrapante.

Fabricado em Polietileno.

Fácil de:  limpar, montar e moldar.

Ideal para: áreas de serviço, 
piscinas, academias, saunas, clubes, 
restaurantes, etc.

Resistente; flexível e anti-derrapante.

Tamanho: cada placa mede 25x25 cm.

Vendido individualmente.

Rampa para Piso Prático.

Fabricado em Polietileno. 

Encaixe perfeito nos  
Pisos Práticos Cobrirel.

emBaLaGem   UniDaDe

20      01

emBaLaGem   UniDaDe

32      01

mesa De apoio

sUper prátiCa211.570

emBaLaGem   UniDaDe

10     01

Mesa de apoio portátil e 
desmontável, com furo 
central para guarda-sol.

Leve, fácil de montar e 
carregar.

Ideal para a praia, piscina, 
piqueniques, campo, etc. 

Não ocupa espaço.

Diâmetro: 53 cm 
Altura montada: 38 cm 
Altura fechada: 3 cm

Cores
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porta vasos prátiCo 
211.550

emBaLaGem   UniDaDe

10     01

Cores

Suporte para vasos e 
plantas, com rodízios.

Prático: Para movimentar 
vasos e plantas com 
facilidade na hora de  
limpar o ambiente, colocar  
a planta ao sol, etc.

Durável: Feito com rodízios 
que não enferrujam. 

Capacidade: para vasos de 
até 25cm de diâmetro. 

Suporta até 30Kg.

porta vasos e  
Botijões prátiCo 211.551

emBaLaGem   UniDaDe

10     01

Cores

Suporte para botijões 
de gás e vasos grandes, 
com rodízios.

Prático: movimenta o 
botijão de gás  
sem esforço.

Resistente: suporta 
também vasos de grande 
porte.

Durável: sistema de 
rodízios de alta resistência.

Capacidade: para vasos de 
até 30cm de diâmetro.

Suporta até 40kg.
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orGanizaDor prátiCo
211.506

Organizador prático dobrável. 

Inteligente: fácil de armar, 
guardar e carregar.

Prático: economiza espaço. 
Ideal para supermercado, feira, 
praia, campo, lar, etc.

Dobrável: ideal para deixar no 
carro e levar nas suas compras.

Aberto: 48x35x25cm 
Fechado: 48x35x7cm 
Capacidade total: 25 Kg /37 L

Cores

emBaLaGem   UniDaDe

10      01

Empilhável

orGanizaDor prátiCo 
Com aLças211.507

Cores

Organizador prático dobrável 
com alças.

Inteligente: fácil de montar, 
desmontar e  carregar.

Prático: economiza espaço. 
Ideal para supermercado, lar, 
feira, praia, campo, etc.

Dobrável: ideal para deixar no 
carro e levar nas suas compras.

Empilhável

Aberto: 48x35x26cm 
Fechado: 48x35x8cm 
Capacidade pelas alças: 12Kg / 37 L 
Capacidade total: 25Kg /37L

emBaLaGem   UniDaDe

10      01
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mini orGanizaDor 
prátiCo Com aLças211.508

Organizador prático dobrável em 
tamanho pequeno, com alças.

Inteligente: fácil de montar, 
desmontar e carregar.

Prático: economiza espaço. Ideal 
para supermercados, feira, praia, 
campo e para organizar o quarto  
das crianças.

Dobrável: ideal para deixar no  
carro e levar nas suas compras.

Cores

emBaLaGem   UniDaDe

10      01

Aberto: 39x26x21 cm 
Fechado: 39x26x6 cm 
Capacidade pelas Alças: 12 Kg / 21 L

Empilhável

orGanizaDor 
feCHaDo DoBráveL211.509

Organizador prático 
dobrável fechado, ótimo 
para armazenar diversos 
tipos de objetos.

Inteligente: fácil de montar  
e desmontar.

Prático: economiza espaço, 
ideal para indústria, comércio, 
supermercado, lar, campo, 
feira, praia, etc.

Dobrável: Não ocupa espaço 
quando não utilizado.

Aberto: 48x35x25cm 
Fechado: 48x35x7cm 
Capacidade Total: 25Kg / 37L

Cores

emBaLaGem   UniDaDe

10      01

Empilhável
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orGanizaDor feCHaDo 
DoBráveL Com tampa211.511

Organizador prático 
dobrável fechado e 
com tampa, ótimo para 
armazenar diversos tipos  
de objetos.

Inteligente: fácil de montar  
e desmontar.

Prático: economiza espaço, 
ideal para indústria, comércio, 
supermercado, lar, campo, 
feira, praia, etc.

Dobrável: Não ocupa espaço 
quando não utilizado.

Aberto: 48x35x25cm 
Fechado: 48x35x7cm 
Capacidade Total: 25Kg / 37L

Cores

emBaLaGem   UniDaDe

10      01

Empilhável

emBaLaGem   UniDaDe

01      01

CarrinHo De Compras 
prátiCo Com Dois orGanizaDores211.513

O Carrinho de Compras Prático é o 
produto ideal para as compras do dia-a-
dia. Com dois organizadores dobráveis, 
fica fácil separar os produtos.

Com bandejas deslizantes que facilitam  
a colocação das compras.

Ideal para: ser usado em supermercados, 
feiras, hortifrutis, etc.

Dobrável: ocupa o mínimo espaço.

Inclui: 1 carrinho dobrável e 2 mini 
organizadores dobráveis com alça

Capacidade por organizador: 8 Kg
Capacidade total: 16 Kg
Aberto: 62cm x 48cm x 34cm
Fechado: 62cm x 48cm x 14cm

Cores Dos
orGanizaDores

Cor Do
CarrinHo

COM ALOJAMENTO 
PARA LACRES
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O Carrinho de Compras Prático é o produto ideal para 
as compras do dia-a-dia. Com três organizadores 
dobráveis, fica fácil separar os produtos.

Com bandejas deslizantes que facilitam   
a colocação das compras.

Ideal para: ser usado em supermercados,  
feiras, hortifrutis, etc.

Dobrável: ocupa o mínimo espaço.

Inclui: 1 carrinho dobrável e 3 mini  
organizadores dobráveis com alça

Capacidade por organizador: 8 Kg 
Capacidade total: 24 Kg 
Aberto: 90cm x 48cm x 34cm 
Fechado: 90cm x 48cm x 14cm

CarrinHo De Compras 
prátiCo Com três orGanizaDores211.512

emBaLaGem   UniDaDe

01      01

Cores Dos
orGanizaDores

Cor Do
CarrinHo

porta BeBiDas e  
mamaDeiras prátiCo211.530

emBaLaGem   UniDaDe

36     02

Suporte para carros, 
ideal para carregar 
latas, garrafas, 
mamadeiras,  
copos, etc. 

Encaixe perfeito: 
evita o derramamento 
de bebidas dentro do 
veículo.

Cores
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CaBiDe anatômiCo
211.619

Cabide anatômico altamente 
resistente, com ganchos laterais 
para saias e vestidos.

Anatômico: não  
marca as roupas.

Tamanho: 39 cm

Cor emBaLaGem   UniDaDe

15      03

CaBiDe prátiCo
211.610 - 10 unid.
211.611 - 03 unid.

Cabide flexível com suporte para 
cintos e gravatas e ganchos  
laterais para saias e vestidos,  
em embalagem de  
3 ou 10 unidades.

Inteligente: alta flexibilidade  
evitando quebra com facilidade. 
Acabamento uniforme, sem  
pontos irregulares que  
possam causar danos ao tecido.

Tamanho: 37 cm

emBaLaGem   UniDaDe

20      10
60      03

Cores
211.610

211.611 

CaBiDe BLaCK 
anatômiCo  211.650

emBaLaGem   UniDaDe

15      03
Cor

Cabide anatômico altamente 
resistente, com ganchos 
laterais para saias e 
vestidos.

Anatômico: não marca  
as roupas.

Tamanho: 39 cm

CaBiDe BLaCK  
Giratório  211.653

Cabide anatômico altamente 
resistente, com gancho 
giratório e ganchos laterais 
para saias e vestidos.

Giratório: mais fácil de  
tirar a roupa do cabide.

Anatômico: não marca  
as roupas.

Com porta cintos e gravatas.

Tamanho: 39 cm

emBaLaGem   UniDaDe

24      03
Cor
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CaBiDe anatômiCo 
Giratório  211.623

Cabide anatômico altamente 
resistente, com gancho 
giratório e ganchos laterais 
para saias e vestidos.

Giratório: mais fácil de  
tirar a roupa do cabide.

Anatômico: não  
marca as roupas.

Com porta cintos e gravatas.

Tamanho: 39 cm Cor

Cor

emBaLaGem   UniDaDe

24      03

emBaLaGem   UniDaDe

12      03

maxi CaBiDe 
211.621

Cabide grande e anatômico, 
com gancho giratório e suporte 
para cintos e gravatas, além de 
ganchos laterais para saias e 
vestidos.

Giratório: mais fácil de  
tirar a roupa do cabide.

Anatômico: não marca  
as roupas.

Ideal para: roupas grandes, 
jaquetas e casacos.

Com porta cintos e gravatas.

Tamanho: 44 cm

CaBiDe exeCUtivo

3x1211.624

Cabide executivo altamente resistente, 
com dois suportes para calças.

Giratório: mais fácil e prático para  
tirar e colocar a roupa no armário.

Ombreira Larga: evita deformações  
nos ombros dos paletós.

Ideal para: ternos, casacos,  
blazers, taiers, calças, saias,  
cintos e gravatas.

Tamanho: 46,5 cm emBaLaGem   UniDaDe

12      01
Cores

emBaLaGem   UniDaDe

12      01
Cores

CaBiDe feminino 4x1  
211.625

Cabide feminino altamente resistente, 
com dois suportes para calças e 
prendedores para saias e vestidos.

Giratório: mais fácil e prático para  
tirar e colocar a roupa no armário.

Ombreira Larga: evita deformações  
nos ombros de blazers e jaquetas.

Ideal para: taiers, saias, calças,  
blazers, vestidos, casacos,  
cintos, camisas, lenços e bolsas. 

Tamanho: 46,5 cm
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emBaLaGem   UniDaDe

24     05

emBaLaGem   UniDaDe

20     03

Cores

Cores

CaBiDe BaBy
211.620

CaBiDe infantiL
211.622

Cabide no tamanho certo para 
acomodar roupas de bebês  
até 12 meses.

A roupa do seu filho tratada  
com carinho.

Tamanho: 25 cm

Cabide com ganchos laterais, no 
tamanho certo para acomodar 
roupas de crianças.

Giratório: mais fácil de tirar  
a roupa do cabide.

Anatômico: não marca  
as roupas.

Tamanho: 28 cm

CaBiDe BLaCK BaBy  

CaBiDe BLaCK

infantiL 

211.651

211.652

emBaLaGem   UniDaDe

20      03
Cor

emBaLaGem   UniDaDe

24      05
Cor

Cabide no tamanho certo para 
acomodar roupas de bebês até 
12 meses.

A roupa do seu filho tratada com 
carinho.

Tamanho: 25 cm

Cabide com ganchos laterais, no 
tamanho certo para acomodar  
roupas de crianças.

Giratório: mais fácil de tirar  
a roupa do cabide.

Anatômico: não marca  
as roupas.

Tamanho: 28 cm
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CaBiDes aDesivos CaBiDe aDesivo  
DeCoraDo

Cabide adesivo de parede, em 
diferentes designs e formatos. 

Multi-uso: ideal para pendurar pano-
de-prato, chaves, bonés, etc. Pode 
ser usado na cozinha, banheiro, 
quarto, área de serviço, etc. 

Cabides com gancho único 
em diferentes formatos: trevo, 
triangular, coração, losango, 
retangular, gato, cachorro e 
decorados. 

Gato
211.626

CaCHorro
211.627

emBaLaGem   UniDaDe

12      02
Cores emBaLaGem   UniDaDe

12      02
Cor

211.628 7 8 9 6 7 0 4 7 0 6 2 8 6
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retanGULar
211.616

LosanGo
211.615

CaBiDes aDesivos

emBaLaGem   UniDaDe

12      02
Cores

trevo
211.612

Coração
211.614

trianGULar
211.613

trava portas

prátiCo 211.630

Acessório plástico com 
adesivo para travar 
portas.

Multi-uso: ideal para travar 
portas e janelas, impedindo 
a ação do vento.

Prático: fixado com super 
adesivo de fácil instalação, 
que não danifica portas e 
paredes.

emBaLaGem   UniDaDe

12     01

Cores
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roDízios

Rodízio multiuso, de fácil instalação 
e disponível em dois formatos: com 
bucha ou sistema de fixação. 

Prático: sistema de fácil instalação 
em camas, armários, mesas,  
cadeiras, etc.

Durável: não oxida.

Diferentes tamanhos e capacidades: 

30mm:  suporta até 20Kg 
38mm:  suporta até 25Kg  
44mm:  suporta até 40Kg 
50mm:  suporta até 50Kg

Sistema de Bucha:

211.560/2B: 30mm / 2 unidades 
211.560/4B: 30mm / 4 unidades 
211.561/2B: 38mm / 2 unidades 
211.561/4B: 38mm / 4 unidades 
211.564:  44mm / a granel 
211.565:  50mm / a granel

Sistema de Fixação com Parafusos:

211.562/2F: 30mm / 2 unidades 
211.562/4F: 30mm / 4 unidades 
211.563/2F: 38mm / 2 unidades 
211.563/4F: 38mm / 4 unidades

roDízios o 30mm Com BUCHa

roDízios o 38mm Com BUCHa

211.560/2B – 211.560/4B

211.561/2B - 211.561/4B

Sistema de buchas.

30mm
Em embalagem de 2 ou 4 unidades.

Suporta até 20kg cada.

Sistema de buchas.

38mm
Em embalagem de 2 ou 4 unidades.

Suporta até 25kg cada.

emBaLaGem          UniDaDe

emBaLaGem          UniDaDe

emBaLaGem          UniDaDe

emBaLaGem          UniDaDe

20            04

20            04

20            02

20            02

211.561/4B 

211.560/4B 

211.561/2B 

211.560/2B 
Cores

Cores
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roDízios o 44mm 
Com BUCHa

roDízios o 30mm Com  
fixaDor Com parafUsos

roDízios o 50 mm 
Com BUCHa

roDízios o 38mm Com  
fixaDor Com parafUsos

211.562/2F
211.562/4F

211.563/2F 
211.563/4F

Sistema de fixação com  
parafusos.

30mm
Em embalagem de 2 ou 4 unidades. 
Suporta até 20kg cada.

Sistema de fixação com  
parafusos.

38mm
Em embalagem de 2 ou 4 unidades. 
Suporta até 25kg cada.

Cores

Cores

emBaLaGem          UniDaDe

emBaLaGem          UniDaDe

emBaLaGem          UniDaDe

emBaLaGem          UniDaDe

20            04

20            04

20            02

20            02

211.562/4B 

211.563/4B 

211.562/2B 

211.563/2B 

211.564

211.565

Sistema de buchas.

44mm
Suporta até 40kg cada.

Sistema de buchas.

50mm
Suporta até 50kg cada.

Cores

Cores

emBaLaGem   UniDaDe

100    01

emBaLaGem   UniDaDe

80    01
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AZUL TURQUESA

LARANJA

ROSA

ROXO

TERRACOTA

BEGE

AZUL ROYAL

VERDE BANDEIRA

COLORIDO

BRANCO/LARANJA

BRANCO/AZUL TURQUESA

BRANCO/VERDE

CROMADA/BRANCO

CROMADA/CINZA

CROMADA/PRETO

RUBI TRANSLÚCIDO

AZUL TRANSLÚCIDO

CRISTAL

BRANCO/ROXO

ROSA TRANSLÚCIDO

BRANCO/PRETO BRANCO/PRATA

VERDE TRANSLÚCIDO

LILÁS TRANSLÚCIDO

CINZA/VERMELHOVERMELHO

VERDE

BRANCO

CINZA

PRETO

IM
A

G
E

N
S

 M
E

R
A

M
E

N
T

E
 IL

U
S

T
R

A
T

IV
A

S

MARROM

Cores
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