
coleção 2020 | utilidades que alegram a casa 



2 bolsas térmicas

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

utensílios e acessórios de cozinha



3utensílios e acessórios de cozinha

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
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cod.
COZ00470

cod.
COZ00468

cod.
COZ00471

cod. 
COZ00469

cod.
COZ00474

cod.
COZ00472

cod.
COZ00473

espátula de 
confeiteiro 
mini

espátula de 
confeiteiro 

espátula de 
silicone reta

espátula de 
silicone 
redonda

espátula 
de silicone 
redonda mini

espátula 
vazada de 
silicone

espátula de 
silicone reta
mini



cod.
COZ00475

cod.
COZ00478

cod.
COZ00476

cod.
COZ00477

cod.
COZ00479

cod. 
COZ00480

cod. 
COZ01192

espátula de 
silicone

pincel de 
silicone

colher de 
silicone

pegador de 
silicone

pegador de 
silicone mini

concha de 
silicone

pincel de 
silicone mini



6 utensílios e acessórios de cozinha

ideal para 
bolos, pudins, 

gelatinas e mais!

cod. COZ00503
batedor de ovos de silicone

nas cores > LRJAZL

cod.  COZ01197
forma para bolo



7utensílios e acessórios de cozinha

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



8 utensílios e acessórios de cozinha

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. COZ01192
concha de silicone

cod. COZ00478 
colher de silicone

cod. COZ00476
pincel de silicone

cod. COZ00477
pincel de silicone
pequeno

cod. COZ00498
rolo de massa



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?
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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



12 utensílios e acessórios de cozinha

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

cod.  COZ00737 
tábua inteligente 
para descongelar

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

trava
para

guardar

pega salada, sushi, carne, 
torrada e muito mais
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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

com ralador 
de alho

AZLLRJ
AZLLRJ



14 cortadores

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
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é só travar a lâmina 
para picar alimentos

cod.  COZ00516 
cortador circular

cod.  COZ00677 

cortador de 
alimentos pequenos

lâmina giratória



16 cortadores

novidade!

cod.  COZ00504
cortador de pizza

2 em 1
faca e tábua de corte

é uma tesoura 
para tudo:

cod.  COZ00699
tesoura fatiadora

cod.  COZ00501
tesoura culinária multiuso

AZL CZC



cod. COZ00514
tesoura para temperos

com 5 lâminas

corta 5x 
mais rápido



18 cortadores

cod. COZ00499
conjunto de 3 descascadores 
empilháveis

empilháveis

nas cores SOR
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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



20 cortadores

cod.  COZ00513
afiador de facas

PRTAZL CZC

cod. COZ00500 
abridor de latas

nas cores > PRTAZL

um lado afia e o outro 
deixa bem polido!



21ajudantes no preparo

cod.  COZ00696
conjunto de 6 
amarradores de silicone

cod.  COZ00676
rolo amaciador
de carne de metal 
e madeira

cod.  COZ00492
martelo amaciador de carne

novidade!
ideal para temperar



22 ajudantes no preparo

cod. COZ00497
espremedor de alho

PRTAZL CZC

cod. COZ00511
espremedor de limão

PRTAZL CZC

muito fácil
de limpar



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

conjunto

cod. COZ01462
kit black

pretinho 
básico



24 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



25acessórios de 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



26 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



27acessórios de pia

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



28 acessórios de pia

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

escorre a água

protege a lâmina

desmonta 
para limpar
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economiza água
cod.  COZ00739 

par de luvas 
para limpeza

cod.  COZ00680 
escova para lavar talheres


