
c o l e ç ã o  2 0 2 1



por que escolher o pote da OIKOS? 

potes,
    térmicas 
    e estojos

vamos
juntos

conservo por fácil de
mais tempo limpar

vedo à prova de
de verdade vazamentos

não
entraar

3 em 1:
assadeira
marmiteira
ou pote?

vidro de
borossilicato

resistente à choque térmico

trava e anel
de silicone

    para levar



cód. COZ01713PRT — 1200ml
cód. COZ00454PRT — 520ml
cód. COZ00452PRT — 320ml

cód. COZ00457PRT — 330ml
cód. COZ00464PRT — 160ml

cód. COZ00459PRT — 570ml

cód. COZ01714PRT — 1520ml
cód. COZ00461PRT — 840ml

qua-
dra-
dos

retan-
gulares

potes herméticos de vidro
com tampa transparente
e anel branco

cód. COZ00453BRC COZ00455BRC

cód. COZ00463BRC COZ00456BRC

COZ00458BRC

COZ00462BRC

lan
çamento!

520ml 1200ml

18 cm13 cm

11 cm
14 cm

17 cm

8 cm
11 cm

12 cm

160ml 330ml

570ml 20 cm15 cm

1040ml

COZ00563BRC

23 cm18 cm

1520ml

tendência minimalista

pote de vidro 
retangular 

com tampa preta

pote de vidro 
quadrado 
com tampa preta

320ml

520ml
840ml

570ml

160ml

pa
ra

 le
va

r

pa
ra

 le
va

r
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potes de vidro 
quadrados

cód. COZ00454 cód. COZ01713 cód. COZ00452 

VDE

PRT

VER

320ml 520ml 1200ml

cód. COZ00452VDE  

COZ00454PRT
COZ01713PRT

COZ00454VER 

cód. COZ00452PRT 

cód. COZ00452VER

cód. COZ00453 cód. COZ00560 cód. COZ00455 cód. COZ00562cód. COZ00451 

BRC

TPR

320ml 520ml 800ml 1200ml 2200ml

cód. COZ00451TPR 

COZ00453BRC 

COZ00453TPR 

COZ00455BRC 

COZ00455TPR COZ00560TPR COZ00562TPR 

potes de vidro 
retangulares

COZ01714PRT 

cód. COZ00457 cód. COZ00459 cód. COZ00461 cód. COZ01714 cód. COZ00464 

160ml 330ml 570ml 840ml 1520ml

COZ00464VDE 

COZ00464PRT COZ00457PRT COZ00459PRT COZ00461PRT 

COZ00464VER COZ00457VER COZ00459VER COZ00461VER 

COZ00459VDE 

   
 la

nçamento!VDE

COZ00563BRC 

COZ00563TPR 

COZ00462BRC 

COZ00462TPR 
COZ00566TPR 

cód. COZ00456 cód. COZ00458 cód. COZ01240 cód. COZ00563 cód. COZ00462 cód. COZ00566 cód. COZ00463 

160ml 330ml 570ml 840ml 1040ml 1520ml 2260ml

COZ00463BRC

COZ00463TPR

COZ00456BRC 

COZ00456TPR 

COZ00458BRC

COZ00458TPR COZ01240TPR 

pa
ra

 le
va

r

pa
ra

 le
va

r
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BA
N

01
23

1M
ST

potes herméticos
de plástico 

cód. COZ02269VRD — 800ml

cód. COZ02268VRD — 600ml

cód. COZ02274VRD — 1100ml
cód. COZ02272VRD — 1600ml

cód. COZ02266VRD — 800ml

cód. COZ02273VRD — 2000ml

cód. COZ02267VRD — 900ml

cód. COZ02271VRD — 2300ml

cód. COZ02275VRD — 1300ml

cód. COZ02270VRD — 4000ml

cód. COZ02275VRD — 600ml
18 cm

12 cm

6 cm

600ml

retangulares

quadrados

vai no vai no
freezer micro-ondas

livre de

BPA

VRD

   
    

lançamento!abril

cód. COZ00689BRC
mini potes empilháveis 
para lanches 

22
 c

m

livre de

BPA

alça para
transporte

prático

12 cm

13 cm

13 cm

15 cm

13 cm

13 cm

16 cm

15 cm

13 cm

16 cm

16 cm

6 cm

6 cm

6 cm

6 cm

7 cm

9 cm

7 cm

10 cm

12 cm

10 cm

16 cm

18 cm

20 cm

20 cm

23 cm

20 cm

23 cm

23 cm

C L

L

A

A

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

   
   

gi
re

 e trave

   
   

di
fer

entes encaixes

resistente a odores

resistente a manchas

4
peças

  d

iâmetro

6 cm

BA
N

01
23

1C
ZC

para levar o que quiser
para onde quiser

19
 c

m

BA
N

01
23

1A
ZL

cód. BAN01231
estojo multiuso 
para viagem  

CZC MSTAZL

pa
ra

 le
va

r

pa
ra

 le
va

r
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c o l e ç ã o

bolsa
térmica

S O U ©

cod. LAZ01320EST
bolsa térmica congelável
lancheira tropical

cod. LAZ01323EST
bolsa térmica congelável
lancheira buffalo

cod. LAZ01321EST
bolsa térmica congelável
lancheira tetris

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

cod. LAZ01324CNZ
bolsa térmica congelável
lancheira cinza

cod. LAZ01322EST
bolsa térmica congelável
lancheira floral

prende na 
mochila ou na bolsa

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

é só me dobrar e prender 
com elástico

fácil de guardar

tenho etiqueta explicativa
5L

assim é mais higiênico

e ocupa menos espaço no freezer

congele só o gel térmico!

pa
ra

 le
va

r

pa
ra

 le
va

r
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bolsa térmica

tenho caixa expositora
minha alça prende onde 

você quiser

fácil de carregar

é só me dobrar e prender 
com elástico

fácil de guardar

tenho etiqueta explicativa

tenho bolso externo

tenho alça de ombro

prática

fácil de carregar

1
2

protejo alimentos frágeis e 
em diferentes temperaturas

dois andares

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

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

bolsa térmica

tenho caixa expositora

tenho etiqueta explicativa

sou duplex
sou de ombro

7L

27 cm

24
 c

m

cod. LAZ01325EST
bolsa térmica 
congelável
duplex floral

cod. LAZ01326EST
bolsa térmica 
congelável
duplex tetris

cod. LAZ01327AZL
bolsa térmica 
congelável
duplex azul

cod. LAZ01328EST
bolsa térmica congelável 
de ombro piquenique

cod. LAZ01329EST
bolsa térmica congelável 
de ombro militar

6L

pa
ra

 le
va

r

pa
ra

 le
va

r
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cod. LAZ01331AZL
bolsa térmica 
expansível azul

bolsa térmica

fácil de guardar
fico bem fininha

topo tudo

prática

da praia ao mercado

tenho bolsos externos

tenho caixa expositora

botões que 
prendem
na lateral

tenho etiqueta explicativa

cod. LAZ01330EST
bolsa térmica 
versátil floral

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

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

bolsa térmica

meu interior é acolchoado

protetora

dois tipos de alça

dois formatos pra 
acomodar sua comidafácil de carregar

flexível

combinação de tecido 
térmico especial e

espuma interna

tenho etiqueta explicativa

sou expansível sou versátil

38 cm

25
 c

m

20L

6,5L

de temperatura

máxima conservação

pa
ra

 le
va

r

pa
ra

 le
va

r
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42 cm

cod. LAZ01333EST
bolsa térmica congelável
para garrafas tropical

cod. LAZ01334AZL
bolsa térmica congelável
para garrafas azul

bolsa térmica para garrafas

sua bebida gelada por 
muito mais tempo

somos congeláveis

fácil de carregar
no ombro ou na mão

tenho caixa expositora
tenho etiqueta explicativa

cod. LAZ01338AZL
capa térmica congelável
para garrafas azul

cod. LAZ01337CNZ
capa térmica congelável

para garrafas cinza

compacta
do tamanho necessário

para gelar

retrátil
para caber em 
qualquer lugar

cabe onde você quiser

capa térmica

tenho caixa expositora tenho etiqueta explicativa

cod. COZ01470
garrafa retrátil

cod. COZ01471
garrafa 
de bolso

finiiiiinha...

sou para levar

sou das garrafas

1,5L
200ml

1L

AZL

TPR

LRJ

VER

COZ01470LRJ 

COZ01470AZL 

COZ01471TPR 

C
O

Z0
14

71
VE

R 

22 cm

12 cm

21
 c

m

13 cm

na bolsa, na pasta, na mala...

para levar

500ml

pa
ra

 le
va

r

pa
ra

 le
va

r
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o cliente é a razão

gente que valoriza gente

pensar diferente sempre

ecossistema de valor em equilíbrio

transparência que gera colaboração

souoikos.com.br

oikos@grupoecoa.com

21 9 9082 6069

somos seu representante dentro da empresa

talentos movidos a desafios

novas formas de resolver problemas

relações ganha-ganha

troca livre de ideias

segue a gente no instagram!
o.ikos

nome

telefone


