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Tendência, alto giro e diferenciação são 
nossos pilares. Gostamos mesmo de 
nos envolver de ponta a ponta no ciclo 
do produto: do desenvolvimento até o 
cliente final. Valorizamos a confiança 
e a transparência em todas as nossas 
relações — acreditamos que é possível 
sim trabalharmos em um ecossistema 
positivo para todos!

Nosso nome tem

mas quem fala grego
são as outras marcas.

origem grega, 

OIKOS significa ambiente habitado, família 
ou casa — nossa especialidade mesmo!

Somos apaixonados por utilidades que 
alegram a casa: itens de organização, 
utensílios de cozinha, potes — fazemos 
uma mistura boa de praticidade e 
alegria. O nosso jeito inovador e curioso 
nos faz explorar ao máximo o potencial 
de cada produto. A cada lançamento, 
trazemos novas cores, produtos, 
coleções, enfim, aqui nos sentimos em 
casa — e ela está de portas abertas.
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lançamentos!

cod. MES01711
tábua de bambu e mármore

cod. MES01704
pegador de saladas de 
bambu de mãozinha

para servir e decorar



cod. MES01702
porta chá de bambu

cod. MES01709
saleiro esférico 
de bambu

cod. MES01710
saleiro e pimenteiro 
de bambu

cod. MES01706
tábua de bambu 
com base giratória

cod. MES01705
tábua canelada de 
queijo de bambu

cod. MES01707
caixa organizadora em 
bambu 2 andares

para organizar e decorar

cod. MES01703
porta cosméticos 
de bambu

cod. MES01700 | migalheira de pão em bambu



cod. COZ00481
espátula redonda de silicone 
com cabo de madeira

cod. COZ00482
espátula de silicone 
com cabo de madeira

cod. COZ00483
espátula reta de silicone 
com cabo de madeira

cod. COZ01597
pote de vidro de 3 
andares com 
tampa de bambu

cod. COZ01598
pote de vidro 
mantimentos 

empilhável com 
tampa de bambu 

200ml

cod. COZ00484
colher de silicone com 
cabo de madeira

cod. COZ00485
concha de silicone com 
cabo de madeira

VER

cod. MES01701 | bowl de salada de bambu

novidade! 

cod. COZ00474
espátula vazada 
de silicone 

cod. COZ01197
forma para bolo

cod. COZ00506
pegador com 
trava médio

cod. COZ00507
pegador com 
trava grande

cod. COZ00478
colher de 
silicone 

cod. COZ00471
espátula de silicone 

reta pequena 

cod. COZ00470
espátula de 
silicone reta  

cod. COZ00469
espátula de 
silicone redonda 
pequena

cod. COZ00468
espátula de 
silicone redonda

cod. COZ00473
espátula de 
confeiteiro 
de silicone 
pequena



cod. COZ00464
pote de vidro 
retangular de 160ml 
com tampa colorida

cod. COZ00461
pote de vidro 
retangular de 
840ml com 
tampa colorida

cod. COZ00459
pote de vidro retangular de 
570ml com tampa colorida

cod. COZ00457
pote de vidro 

retangular de 330ml 
com tampa colorida  

cod. COZ00452
pote de vidro 
quadrado de 320ml 
com tampa colorida

cod. COZ00454
pote de vidro 

quadrado de 520ml 
com tampa colorida  

lançamento! cod. COZ01471 
garrafa de 
bolso

VER

AZL

LRJ

CZC

VRE

TPR

cod. COZ01473
infusor de chá
de silicone

cod. COZ01470
garrafa retrátil

cod. COZ01472
conjunto de 16 
stencils para café

cod. COZ01475
conjunto com 4 capas 
protetoras de alimentos

cod. COZ01474 
infusor de 
chá inox
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sou portátil

trabalho praia piquenique viagens

e mais!

faculdade

piscinarestaurante mercadoacademia

vamos juntos para:

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

leve para cima e para baixo:

térmicas, potes e estojos
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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

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!

25
cm

tenho etiqueta explicativa

TETRIS
BUFFALO

MILITAR
PIQUENIQUE

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

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

FLORAL

TROPICAL
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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

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

tenho caixa expositora

5L

26cm
é só me dobrar e prender 

com elástico

FÁCIL DE GUARDAR

tenho etiqueta explicativa

prende na 
mochila ou na bolsa
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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

cod. COZ00457 
pote hermético de vidro retangular

com tampa colorida

330 ml

tenho caixa expositora

6L

1
2

protejo alimentos frágeis e 
em diferentes temperaturas

DOIS ANDARES

gel térmico em duas folhas 
removíveis e reutilizáveis

CONGELÁVEL
minha alça prende onde 

você quiser

FÁCIL DE CARREGAR

é só me dobrar e prender 
com elástico

FÁCIL DE GUARDAR

27cm

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

tenho etiqueta explicativa

PRÁTICA
tenho bolso externo
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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

20L
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 tenho caixa expositora

38cm

23,5cm

botões que 
prendem

na lateral

FÁCIL DE CARREGAR
tenho alça de ombro

tenho etiqueta explicativa 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 :) 
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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

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
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GIRE E TRAVE

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

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:

no quebra-sol 
do carro

na gavetana mochilana bolsa

ONDE VOCÊ QUISER:

tenho caixa expositora
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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

para aquela  
marmita
da semana

para levar e para servir

vou no 
forno

vou no 
freezer

aguento choque térmico

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

potes de tampa colorida ajudam a 
identificar o dono no trabalho

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



32 33potes com trava potes com trava

570ml
cod.
COZ00459

 
cod.
COZ00458

 
cod.
COZ00456

 
cod.
COZ01240

160ml
cod.
COZ00464

 
cod.
COZ00463

840ml
cod.
COZ00572

330ml
cod. 
COZ00457

 
cod. 
COZ00456

840ml (com frase)
cod.
COZ00461

 
cod.
COZ00460

potes
retangulares

potes
quadrados

VRD
TPR

TPR
AZL

C
BR

VER
PRT

PRT
VER

2,2L
cod.
COZ00566

1 L
cod.
COZ00563

1520ml
cod.
COZ00462

potes jumbo

800ml 
cod.
COZ00560

320ml 
cod.
COZ00452

 
cod.
COZ00451

1,2L
cod.
COZ00455

520ml
cod. 
COZ00454

 
cod. 
COZ00453

2,2L
cod.
COZ00562

VRD
TPR

TPR
AZL

C
BR

potes jumbo

classic blue

a cor de 2020!
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pote hermético de vidro
com tampa de bambu

pote de vidro quadrado
com tampa de bambu

cod. COZ00308 | 320 ml
cod. COZ00367 | 520 ml
cod. COZ00369 | 800 ml

pote de vidro retangular
com tampa de bambu

cod. COZ00393 | 1 l
cod. COZ00440 | 1,5 l

tampa 
multiuso

também serve 
de apoio

com anel 
de silicone

exclusividade

novidade!

sou natural
natural como bambu e madeira:

potes, bowls, utensílios e tábuas
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tampa de 
bambu

não entra ar

pote hermético para mantimentos
com tampa de bambu redondo

200 ml
cod. COZ00646

250 ml
cod. COZ00647

450 ml
cod. COZ00661

300 ml
cod. COZ00656

Ø6,5cm

500 ml
cod. COZ00465

400 ml
cod. COZ00657

800 ml
cod. COZ00671

600 ml
cod. COZ00662

1,6 L
cod. COZ00672

2L
cod. COZ00467

1,1L
cod. COZ00466

Ø8,5cm

Ø10cm Ø9,5cmØ9,5cm

sou de vidro!
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cod.  MES01305
tábua petisqueira de bambu
com pega

cod.  MES01300
petisqueira de bambu
quadrado desmontávelcod.  MES01301

petisqueira de bambu
hexagonal desmontável

são empilháveis

pote hermético para mantimentos
com tampa de bambu quadrado

800 ml
cod. COZ01236

1,1 L
cod. COZ01237

1,4 L
cod. COZ01238

1,9 L
cod. COZ01239

cod.  MES01308
bandeja redonda de bambu
com textura de palha

cod.  MES01307
bandeja retangular de bambu

com alças

cod.  MES01304
tábua irregular arredondada
de bambu 36cm

cod.  MES01302
tábua irregular
de bambu 30cm

cod.  MES01303
tábua irregular
de bambu 35cm

35 cm

petiscos ao alcance 
de todas as mãos

tendência
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cod.  MES01309
bowl canelado
de bambu pequeno

Ø15cm

cod.  MES01310
bowl canelado
de bambu médio

Ø19cm

cod.  MES01311
bowl canelado
de bambu grande

Ø22cm

cod.  MES01314
conjunto de 6 mini 
garfos de bambu

cod.  MES01315
conjunto de 6 mini 
facas de bambu

cod.  MES01313
conjunto de 6 mini 
colheres de bambu

cod.  MES01312
abridor de garrafas
de bambu

cod.  MES01306
ralador de mesa
com recipiente de bambu

nas cores >

lançamento!

CNZ PRTCZC

cod.  COZ00483
espátula reta de silicone
com cabo de madeira

cod.  COZ00481
espátula redonda de silicone

com cabo de madeira

cod.  COZ00484
colher de silicone
com cabo de madeira

cod.  COZ00485
concha de silicone

com cabo de madeira

cod.  COZ00482
espátula de silicone
com cabo de madeira

cod.  COZ00486
pincel de silicone

com cabo de madeira

design que vai 
na mesa

fácil de lavar 
pronto para servir suave

&
resistente
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por que escolher os utensílios da Oikos?

cores que se 
destacam no 
ponto de venda

silicone
duplo

renovação de cor
a cada coleção

duas camadas de 
silicone que o deixam 
muito mais resistente

sou inteligente
a praticidade de ocupar menos espaço e ainda deixar sobrar tempo: 

utensílios e acessórios de cozinha



VD
E

LRJ
VER

AM
R

A
ZL

VRD
PRT

RSA

cod.
COZ00470

cod.
COZ00468

cod.
COZ00471

cod. 
COZ00469

cod.
COZ00474

cod.
COZ00472

cod.
COZ00473

cod.
COZ00475

cod.
COZ00478

cod.
COZ00476

cod.
COZ00477

cod.
COZ00479

cod. 
COZ00480

cod. 
COZ01192

espátula de 
confeiteiro 
mini

espátula de 
confeiteiro 

espátula de 
silicone reta

espátula de 
silicone

pincel de 
silicone

colher de 
silicone

pegador de 
silicone

pegador de 
silicone mini

concha de 
silicone

pincel de 
silicone mini

espátula de 
silicone 
redonda

espátula 
de silicone 
redonda mini

espátula 
vazada de 
silicone

espátula de 
silicone reta
mini
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ideal para 
bolos, pudins, 

gelatinas e mais!

cod. COZ00503
batedor de ovos de silicone

nas cores > LRJAZL

cod.  COZ01197
forma para bolo

cod.  COZ00682
batedor de ovos 
com raspador 
de silicone e metal

nas cores >

cod. COZ00472
espátula de 
confeiteiro

cod. COZ00473
espátula de 
confeiteiro 
pequena

31 cm

24 cm

lançamento!

AMR AZL VRDLRJ PRT VDE VER
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cod. COZ00470
espátula de silicone reta

cod. COZ00468
espátula de silicone redonda

cod. COZ00471
espátula de silicone 
reta pequena

cod. COZ00475 
espátula de silicone

cod. COZ00469
espátula de silicone 
redonda pequena

cod. COZ01192
concha de silicone

cod. COZ00474
espátula vazada de silicone

nas cores >

lançamento!

AMR AZL VRDLRJ PRT VDE VER

cod. COZ00478 
colher de silicone

cod. COZ00476
pincel de silicone

cod. COZ00477
pincel de silicone
pequeno

cod. COZ00498
rolo de massa
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cod.  COZ01196
forma de gelo 
para 15 cubos

cod.  COZ00515
forma de silicone 

para gelo esférico

cod. COZ00509
forma de silicone para 
gelo quadrado

AZL CZC

forma de
o-que-você-quiser

Tem gente que chama de 
forma de gelo , a gente 
prefere chamar de: 

SILICONE
RÍGIDO

É só colocar suco de fruta na forma e congelar.
Gela, dá sabor e fica bem divertido.

por que não usar a forma para dar 
um sabor extra para o drink?

cod.  COZ00691
forma de gelo 
de 32 cubos 

fácil de  
tirar

fundo de
silicone flexível cod.  COZ00510

forma de gelo
para 18 cubos

AMRLRJ

cod.  COZ00508
forma de gelo 
para 12 cubos

AMRLRJ

cod. COZ00698
conjunto de 4 formas de picolé
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cod. COZ00479
pegador de silicone

cod. COZ00480
pegador de silicone pequeno

nas cores > AMR AZL VRDLRJ PRT VDE VER

cod. COZ00505
pegador com trava 
pequeno

cod. COZ00506 
pegador com trava 
médio

cod. COZ00507 
pegador com trava 
grande

LRJAZL

borda de silicone 
não escorrega

espessura: 0,8 cm

novidade!

cod. COZ01195
tábua de corte
grande
PRT VRD

24,5 cm

40
,5

 c
m

21 cm

35
,5

 c
m

cod. COZ01194
tábua de corte
média
PRT VRD

20,4 cm

25
,5

 c
m

cod. COZ01193
tábua de corte
pequena
PRT VRD

cod. COZ00495
tábua de corte
pequena

19 cm

29 cm

cod. COZ00493
tábua de corte
grande

cod. COZ00494
tábua de corte
arredondada

22 cm

32,5 cm

ocupo
pouco
espaço
apenas 3mm 
de espessura

25 cm

35 cm

cod.  COZ00737 
tábua inteligente 
para descongelar

descongelo
3x mais rápido
NÃO É MÁGICA, É FÍSICA!

com ralador 
de alho

trava
para

guardar

pega salada, sushi, carne, 
torrada e muito mais

AZLLRJ
AZLLRJ



55bolsas térmicas54 cortadores

é só travar a lâmina 
para picar alimentos

cod.  COZ00697
garfo para cortar alimentos

cod.  COZ00700
espiralizador de 
vegetais portátil

 

TIRAS 
ESPIRAIS 

coloque o legume e 
gire o espiralizador

PARA MUDAR O CORTE 
É SÓ GIRAR A LÂMINA E 
TROCAR DE LADO

cod.  COZ00516 
cortador circular

cod.  COZ00677 

cortador de 
alimentos pequenos

lâmina giratória



56 cortadores

novidade!

cod.  COZ00504
cortador de pizza

2 em 1
faca e tábua de corte

cod. COZ00514
tesoura para temperos

é uma tesoura 
para tudo:

cod.  COZ00699
tesoura fatiadora

cod.  COZ00501
tesoura culinária multiuso

AZL CZC

com 5 lâminas

corta 5x 
mais rápido



59bolsas térmicas58 cortadores

cod. COZ00499
conjunto de 3 descascadores 
empilháveis

empilháveis

nas cores SOR

cod. COZ00496
ralador cilíndrico

cod. COZ00512
ralador de 6 faces
nas cores > AZL CZC

cod. COZ00489
ralador régua fino

com cabo
AZL

cod. COZ00488
ralador régua grosso
com cabo
AZL CZC

CZC



61ajudantes no preparo60 cortadores

cod.  COZ00696
conjunto de 6 
amarradores de silicone

cod.  COZ00676
rolo amaciador
de carne de metal 
e madeira

cod.  COZ00492
martelo amaciador de carne

cod.  COZ00513
afiador de facas

PRTAZL CZC

cod. COZ00500 
abridor de latas

nas cores > PRTAZL

novidade!
ideal para temperar

um lado afia e o outro 
deixa bem polido!



62 ajudantes no preparo

cod. COZ00497
espremedor de alho

PRTAZL CZC

cod. COZ00511
espremedor de limão

PRTAZL CZC

que de básico não tem nada, 
ele é destaque em todas as cozinhas!

muito fácil
de limpar

conjunto

cod. COZ01462
kit black

pretinho 
básico



64 65acessórios de micro-ondas acessórios de micro-ondas

cod.  COZ00679
higienizador de 
micro-ondas a vapor

DEIXA A SUJEIRA BEM
SOLTINHA PARA LIMPAR

para micro-ondas
novidade!

cod.  COZ00738 
recipiente para fazer ovo
no micro-ondas

cod.  COZ00681
tampa para micro-ondas 

magnética de plástico

4 ÍMÃS SEGURAM A TAMPA
NO TETO DO MICRO-ONDAS

FORA DO CAMINHO
SEMPRE PRONTA PARA USO



67acessórios de pia66 acessórios de mesa

cod. COZ00487
descanso de panela

cod. MES01234
conjunto de 3 
porta copos
MST CNZ

cod. MES01235
conjunto de 3 
descanso de panela
MST CNZ

cod.  COZ00740
pote de plástico 
retrátil 1200mL

cod. MES01230
caneca multiuso

adaptável à sua 
necessidade
de 600ml (fechado)
até 1200ml (aberto)

2 em 1
pegador e descanso

toque 
suave

MST AZL CNZ LRJ

empurre o pote 

para expulsar o 

excesso de ar

cod.  COZ00695
raspador para limpeza

cod.  COZ00693
escorredor para alimentos
retrátil pequeno

Ø19cm

Ø23cm

cod.  COZ00694
escorredor para alimentos 
retrátil médio

retrátil

tira fácil as sobras 
da panela antes de lavar



69bolsas térmicas68 acessórios de pia

economiza água

cod.  COZ00692
escorredor e 
organizador de talheres

ABRE FÁCIL DESMONTÁVEL
é só pressionar 

para abrir
muito fácil de limpar

MULTIUSO
em cima da pia 

ou da mesa

cod. COZ01232
mini lixeira de plástico

2L

cod.  COZ00739 

par de luvas 
para limpeza

cod.  COZ00680 
escova para lavar talheres

escorre a água

protege a lâmina

desmonta 
para limpar



71cabideiro e cabides70 bolsas térmicas

PARA QUE PERDER TEMPO ABRINDO BOTÕES?

o Jack não esgarça as golas das camisetas

ino-
va-
ção

fino: 0.50mm
não escorrega

gancho giratório

cod. LAV00442
conjunto de 3 cabides Jacksou funcional

cores disponíveis:

LRJ AMRVRDPRT

tudo no lugar, o tempo todo:

organizadores, cabides e caixas



73cabideiro e cabides72 bolsas térmicas

cod. LAV00345
cabide de metal com entrada 
para gola

te
nd

ên
ci

a
 

m
in

im
al

is
ta

cod. LAV00449
cabide de metal triplo
com barras de madeira

cod. LAV00448 
cabide de metal com
barra de madeira

entrada para golas

Aqui, em casa de ferreiro, 
o espeto é de ferro mesmo! 
E ferro é TENDÊNCIA

BRC

PRT

ferro resistente
aguento o peso do seu terno

cod. LAV00448 

conjunto de 2 cabides
com barra de madeira

cod. LAV01137
cabide ferreiro para terno

nas cores > BRCPTE

nas cores > BRCPTE

cod. LAV01138
cabide de metal com barra
em madeira para lenço
nas cores > BRCPTE

GANCHO
GIRATÓRIO

cod. LAV01139
conjunto de 2 cabides
com gancho para porta
nas cores > BRCPTE

PTE



74 75cabideiro e cabides cabideiro e cabides

cod. LAV00339 
cabide multifuncional 
de metal em S

cod. LAV01145
cabide multifuncional dobrável
para acessórios

cod. LAV01144
cabide multifuncional
com 11 ganchos

FOTO AMBIENTADA
DE HJ

cod. LAV01146
cabideiro suspenso

design 
minimalista

5 peças no
mesmo cabide

cod. LAV01140
cabide multifuncional
para bolsas e acessórios

organiza quartos, 
entradas, banheiros, 
lavanderias e escritórios

SEUS ITENS BÁSICOS 
SEMPRE A MÃO



76 77cabideiro e cabides cabideiro e cabides

cod. LAV00308
conjunto de 3 cabides de metal com 
clipes e gancho frontal

cod. LAV00343
cabide multifuncional dobrável

mais fácil para ver e escolher a roupa encolhe para otimizar o espaço

com gancho frontal! cod. LAV00447
conjunto de 3 cabides
de madeira com barra de borracha

cod. LAV00446
conjunto de 3 cabides
de madeira

alto giro!

cod. LAV00326
cabide de metal com 1 clipe



78 79cabideiro e cabides cabideiro e cabides

cod. LAV00444 
conjunto de 3 cabides
de veludo

nas cores >

não escorrega!

classic blue

a cor de 2020!

toque de   veludo!

vários cabides          
no espaço de um

PRT ANV

le-
ve-
za

ultrafino : 0.25mm

cod. LAV00450

conjunto de 3 cabides 
de metal revestidos com PVC

cod. LAV00254
cabide de veludo com clipes

corpo de veludo,
clipes de metal

novidade!

VDM

clipes 
ajustáveis

RSA CNZ

nas cores >



81bolsas térmicas80 cabideiro e cabides

cod. LAV01112
conjunto de 10 cabides 
infantis de veludo

cabides infantis

novidade!

cod. LAV01113
conjunto de 3 cabides 

infantis ultrafinos
nas cores > RSAAZL

nas cores > RSAAZL



82 83organizadores organizadores

cod. LAV01229
mini organizador
empilhável

empilhável

giratório

cod. LAV01226
cesto telado 
com tampa grande

cod. LAV01227
cesto telado
com tampa médio

cod. LAV01228
cesto telado
com tampa pequeno

MST AZL CNZ LRJ

empilhável

portátil



85organizadores84 bolsas térmicas

cod. LAV01151
organizador dobrável

cod. LAV01150
organizador dobrável
com 8 compartimentos

cod. LAV01148
conjunto de 3 
organizadores dobráveis

cod. LAV01147
organizador dobrável
com 18 compartimentos

cod. LAV01149
organizador dobrável
com 6 compartimentos

cod. LAV01233

sapateira com 
11 andares

cabem 11 pares!
e dois guarda-chuvas

os organizadores que 
são dobráveis, suaves e 
impermeáveis :)

27
 c

m

8 cm

34 cm 34 cm 34 cm

AZL CNZ



87acessórios de lavanderia86 bolsas térmicas

cod.  LAV00690
balde retrátil

10 L

cod. LAV01142
conjunto de 12 anéis 
de cedro

cod. LAV01141
conjunto de 6 anéis
de cedro

cod. LAV01143
conjunto de 2 sacos
com cedro

eliminam odores

RETRÁTIL
cabe em 
qualquer lugar

cod.  LAV00722
conjunto de 2 removedores de pelos de animais 
para máquina de lavar roupas

cod. LAV00341
conjunto de 3 de sacos PMG 
para máquina de lavar roupas

protege roupas finas e delicadas

ROUPAS LIMPAS 
E SEM PELOS

protege de
traças, fungos, 
mofo e insetos

bacana para
cabides, gavetas, 
armários e malas



os produtos 
na sua loja



NOME

TELEFONE

o cliente é a razão
somos seu representante dentro da empresa

pensar diferente sempre

gente que valoriza gente

ecossistema de valor em        ecossistema de valor em        
equilíbrioequilíbrio

transparência que gera              transparência que gera              
colaboraçãocolaboração

novas formas de resolver problemas

talentos movidos a desafios

relações ganha-ganha

troca livre de ideias

souoikos.com.br

oikos@grupoecoa.com

(21) 9 9082 6069

o.ikos
segue a gente no instagram!


