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2 bolsas térmicas

sou funcional
tudo no lugar, o tempo todo:

organizadores, cabides e caixas



3cabideiro e cabides

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 Jack

cores disponíveis:

LRJ AMRVRDPRT



4 bolsas térmicas

cod. LAV00345
cabide de metal com entrada 
para gola

te
nd

ên
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m
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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

PTE



5cabideiro e cabides

entrada para golas
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



6 cabideiro e cabides

cod. LAV00339 
cabide multifuncional 
de metal em S

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



7cabideiro e cabides

cod. LAV01145
cabide multifuncional dobrável
para acessórios

cod. LAV01144
cabide multifuncional
com 11 ganchos

FOTO AMBIENTADA
DE HJ



8 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!



9cabideiro e cabides

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



10 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 VDM



11cabideiro e cabides

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!
clipes 
ajustáveis

RSA CNZ

nas cores >



12 cabideiro e cabides

cod. LAV01112
conjunto de 10 cabides 
infantis de veludo

cabides infantis

novidade!

nas cores > RSAAZL



13bolsas térmicas

cod. LAV01113
conjunto de 3 cabides 

infantis ultrafinos

nas cores > RSAAZL



14 organizadores

cod. LAV01229
mini organizador
empilhável

empilhável

giratório

MST AZL CNZ LRJ



15organizadores

cod. LAV01226
cesto telado 
com tampa grande

cod. LAV01227
cesto telado
com tampa médio

cod. LAV01228
cesto telado
com tampa pequeno

empilhável

portátil



16 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

os organizadores que 
são dobráveis, suaves e 
impermeáveis :)

27
 c

m

8 cm

34 cm 34 cm 34 cm



17organizadores

cod. LAV01233

sapateira com 
11 andares

cabem 11 pares!
e dois guarda-chuvas



18 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

protege de
traças, fungos, 
mofo e insetos

bacana para
cabides, gavetas, 
armários e malas



19acessórios de lavanderia

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


