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2 bolsas térmicas

sou portátil

trabalho praia piquenique viagens

e mais!

faculdade

piscinarestaurante mercadoacademia

vamos juntos para:

leve para cima e para baixo:

térmicas, potes e estojos



3bolsas térmicas

SOU VERSÁTIL
bolsa térmica

SOU LANCHEIRA
bolsa térmica

SOU DUPLEX
bolsa térmica

SOU EXPANSÍVEL
bolsa térmica

SOU DE OMBRO
bolsa térmica

SOU DE LEVAR
bolsa térmica para garrafas

SOU DAS GARRAFAS
capa térmica

SOU DE NEOPRENE
bolsa térmica para garrafas

c o l e ç ã o

bolsa
térmica

S O U© uma coleção com alma brasileira e berço 
carioca, de quem conhece bem o calor, 
o sol e tem o pé a beira-mar



4 bolsas térmicas

conheça nossas estampas da estação

tropicalismo: 
a aposta do verão

Coloridas, com personalidade e super alegres, as 
estampas tropicais são democráticas e combinam 
com diversos estilos. Elas trazem flores, folhagens e 
muitas cores — elementos tipicamente brasileiros!

TETRIS
BUFFALO

MILITAR
PIQUENIQUE

FLORAL

TROPICAL



5bolsas térmicas

SOU VERSÁTIL
bolsa térmica

meu interior é acolchoado

PROTETORA

dois formatos para 
acomodar a sua comida

FLEXÍVEL

cod. LAZ01330
bolsa térmica
versátil floral

tenho dois tipos de alça

FÁCIL DE CARREGAR

tenho bolso externo
PRÁTICA

6,5L

combinação de tecido 
térmico especial e

 espuma interna

MÁXIMA CONSERVAÇÃO 

DE TEMPERATURA

25
cm

tenho etiqueta explicativa

DICA: Tem gente que me usa 
como bolsa maternidade, sou 
a combinação perfeita entre 

proteção, conservação de 
temperatura e praticidade! 
As mamães me amam ;)



6 bolsas térmicas

SOU LANCHEIRA
bolsa térmica

minha alça prende onde 
você quiser

FÁCIL DE CARREGAR

fechamento duplo para 
manter a temperatura

VEDO DE VERDADE

gel térmico em duas folhas 
removíveis e reutilizáveis

CONGELÁVEL

tenho caixa expositora

5L

26cm

é só me dobrar e prender 
com elástico

FÁCIL DE GUARDAR

tenho etiqueta explicativa



7bolsas térmicas

cod. LAZ01320
bolsa térmica congelável
lancheira tropical

cod. LAZ01323
bolsa térmica congelável
lancheira buffalo

cod. LAZ01321
bolsa térmica congelável
lancheira tetris

cod. LAZ01324
bolsa térmica congelável
lancheira cinza

cod. LAZ01322
bolsa térmica congelável
lancheira floral

não precisa congelar a bolsa 
inteira, só o gel térmico!

assim fica mais higiênico e ocupa 
menos espaço no freezer

prende na 
mochila ou na bolsa



8 bolsas térmicas

SOU DUPLEX
bolsa térmica

cod. LAZ01325
bolsa térmica congelável
duplex floral

cod. LAZ01326
bolsa térmica congelável
duplex tetris

cod. LAZ01327
bolsa térmica congelável
duplex azul

tenho caixa expositora

6L

minha alça prende onde 
você quiser

FÁCIL DE CARREGAR

é só me dobrar e prender 
com elástico

FÁCIL DE GUARDAR

27cm

tenho etiqueta explicativa

PRÁTICA
tenho bolso externo



9bolsas térmicas

cod. COZ00457 
pote hermético de vidro retangular

com tampa colorida

330 ml

1
2

protejo alimentos frágeis e 
em diferentes temperaturas

DOIS ANDARES

gel térmico em duas folhas 
removíveis e reutilizáveis

CONGELÁVEL

eu venho com uma etiqueta que 
explica todos os meus benefícios :)



10 bolsas térmicas

cod. LAZ01331
bolsa térmica

expansível azul

SOU EXPANSÍVEL
bolsa térmica

PRÁTICA
tenho bolsos externos

FÁCIL DE GUARDAR
fico bem fininha

TOPO TUDO
da praia ao mercado

20Ltenho caixa expositora

38cm

botões que 
prendem

na lateral

FÁCIL DE CARREGAR
tenho alça de ombro

tenho etiqueta explicativa



11bolsas térmicas

SOU DE OMBRO
bolsa térmica

7L

FÁCIL DE CARREGAR
tenho alça de ombro

PRÁTICA
tenho bolso externo

cod. LAZ01328
bolsa térmica
de ombro piquenique

cod. LAZ01329
bolsa térmica

de ombro militar

tenho caixa expositora

23,5cm

tenho etiqueta explicativa

gel térmico em duas folhas 
removíveis e reutilizáveis

CONGELÁVEL

eu venho com uma caixa expositora 
que vai na gôndola ou no checkout :) 



12 bolsas térmicas

cod. LAZ01333
bolsa térmica congelável
para garrafas tropical

cod. LAZ01334
bolsa térmica congelável

para garrafas azul

1,5L

SOU DE LEVAR
bolsa térmica para garrafas

sua bebida gelada por muito 
mais tempo

CONGELÁVEL

FÁCIL DE 
CARREGAR

no ombro ou 
na mão

tenho caixa expositora
tenho etiqueta explicativa



13bolsas térmicas

cod. LAZ01338
capa térmica congelável
para garrafas azul

cod. LAZ01337
capa térmica congelável
para garrafas cinza

COMPACTA
do tamanho necessário 

para gelar

sua bebida gelada por muito 
mais tempo

CONGELÁVEL

1L SOU DAS GARRAFAS
capa térmica

tenho caixa expositora
tenho etiqueta explicativa

cod. LAZ01336
bolsa térmica neoprene
para garrafas azul

cod. LAZ01335
bolsa térmica neoprene
para garrafas cinza

SOU DE NEOPRENE
bolsa térmica para garrafas

1,2L

FLEXÍVEL
meu tecido se ajusta ao 

tamanho da garrafa

sua bebida gelada por muito 
mais tempo

CONGELÁVEL

tenho caixa expositora
tenho etiqueta explicativa



14 organizadores

cod. BAN01231
estojo multiuso

MST AZL CNZ

cod. LAZ01332
organizador multiuso 

com elásticos

ORGANIZADOR 
MULTIUSO

ESTOJO
MULTIUSO

escova de dente, 
talheres, canetas

e mais!

leve para
onde quiser

PORTÁTIL MULTIUSO

tudo organizado e 
sempre à mão

PRÁTICO
organizo tudo sem 

ocupar espaço

COMPACTO

no quebra-sol 
do carro

na gavetana mochilana bolsa

ONDE VOCÊ QUISER:

tenho caixa expositora



15organizadores

GIRE E TRAVE
cod.  COZ00689
mini potes empilháveis
para lanches

MINI
POTES
EMPILHÁVEIS

DIFERENTES ENCAIXES 40ml

60ml

100ml

150ml

22
cm

PRÁTICO:
alça para 
transporte

resistente a odores

resistente a manchastrabalho faculdadeacademia

me leva para:



16 potes com trava

por que escolher o pote da OIKOS?

3 em 1
ASSADEIRA,

MARMITEIRA

vou no forno

e vou no micro-ondas
fácil de transportar

vedo de verdade

à prova de
vazamentos

conservo por 
mais tempo

fácil de limpar

ou cheiro
OU POTE sem manchas



17bolsas térmicas

para aquela  
marmita
da semana

para levar e para servir

vou no 
forno

vou no 
freezer

aguento choque térmico

sou de vidro



18 bolsas térmicas

uma cor de tampa para cada refeição: 
almoço, lanche e jantar

potes de tampa colorida ajudam a 
identificar o dono no trabalho



19bolsas térmicas

cod. COZ00461

pote hermético de vidro retangular 
com frase e tampa colorida 

cod. COZ00460

pote hermético de vidro retangular 
com frase e tampa transparente

840 ml

esse pote tem dono

escolha a frase

acima de 3 mil peças, 

do seu pote

quem decide é você!

nas cores > VRD AZL CBR VER



20 potes com trava

570ml
cod.
COZ00459

 
cod.
COZ00458

 
cod.
COZ01240

160ml
cod.
COZ00464

 
cod.
COZ00463

840ml
cod.
COZ00572

330ml
cod. 
COZ00457

 
cod. 
COZ00456

840ml (com frase)
cod.
COZ00461

 
cod.
COZ00460

potes
retangulares

V
RD

TPR
TPR

A
ZL

C
BR

VER

2,2L
cod.
COZ00566

1 L
cod.
COZ00563

1520ml
cod.
COZ00462

potes jumbo



21potes com trava

potes
quadrados

VER

800ml 
cod.
COZ00560

320ml 
cod.
COZ00452

 
cod.
COZ00451

1,2L
cod.
COZ00455

520ml
cod. 
COZ00454

 
cod. 
COZ00453

2,2L
cod.
COZ00562

V
RD

TPR
TPR

A
ZL

C
BR

potes jumbo

classic blue

a cor de 2020!


