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Desde 1988

Conquistar um lugar na memória e no coração das pessoas: esse é o desejo de todas as empresas, de todos os 
tamanhos e segmentos. Acreditamos que essa conquista fica mais fácil quando as pessoas conseguem perceber 
o valor de cada marca para a sua vida. Por isso, ajudamos sua empresa a causar sempre as melhores impressões 
em todas as pessoas que se relacionam com o seu negócio.
 
Estamos há mais de 30 anos no mercado, oferecendo as melhores soluções para divulgar sua marca de forma 
personalizada, dinâmica e assertiva. Desde o primeiro contato, trabalhamos ao lado de nossos clientes, 
prestando uma completa assessoria nos processos relacionados às atividades que executamos, para que as 
experiências sejam as mais agradáveis. Comprometimento, transparência, flexibilidade, responsabilidade, 
profissionalismo, ética, agilidade, pontualidade, criatividade e respeito são nossos principais valores.
 
Empresas de todos os segmentos de mercado - pequenas, médias e grandes - recebem atenção especial e 
diferenciada, garantindo as melhores soluções.

Se você deseja o melhor para a sua empresa, seja um cliente da Ythajaci, empresa líder no mercado de brindes 
e embalagens.

(11) 2157-8484 | 4113-5479 |      9-6072-4788
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Caderno de anotações com carregador por 
indução, cabo usb, capa dura em material 
sintético, miolo 80 folhas pautadas na cor bege.

21,3x14,3x1,5cm

CAD250 CADERNO



Caderno de anotações com powerbank 4.000 mAh, bateria 
de Lítio, capa PU - poliuretano e polyester, interior com 
porta documentos, cartões e caneta, 64 folhas com contra 
capa e fundo plástico, fechamento magnético.

23x17x3cm

CAD220 CADERNO C/ POWERBANK 
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Caderno de anotações com powerbank 4.000 
mAh, carregamento por indução, bateria de 
lítio, capa PU - poliuretano e polyester, interior 
com porta documentos, cartões e caneta, miolo 
64 folhas com contra capa e fundo plástico, 
fechamento magnético.

23x17x3cm

CAD210 CADERNO C/ POWERBANK 



Caderno de anotações com powerbank 
4.000 mAh, bateria de lítio, capa PU - 
poliuretano e polyester, interior com porta 
documentos, cartões e caneta, miolo 64 
folhas com contra capa e fundo plástico, 
placa para aplicação de logomarca com fundo 
em LED.

23x17x3cm

CAD230 CADERNO C/ POWERBANK
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Caderno de anotações, com powerbank 
4.000 mAh, bateria de lítio, capa PU - 
poliuretano e polyester, interior com porta 
documentos, cartões e caneta, miolo 64 
folhas com contra capa e fundo plástico, 
fechamento magnético.

21x17x3cm

CAD240 CADERNO C/ POWERBANK



Caderno de anotações, tipo fichário, com 
powerbank 4.000 mAh, bateria de lítio, capa 
com material sintético, interior com porta 
documentos, cartões e caneta, 70 folhas com 
contra capa e fundo plástico, fechamento 
magnético.

24x17,5x3cm

CAD200  CADERNO POWERBANK 
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Mouse pad com carregador por indução, com 
porta lápis e suporte celular, material PU - 
poliuretano e polyester.

MP250 MOUSE PAD CARREGADOR 



Carregador de telefone celular sem fio
Iluminação com variação de cores 
selecionável. Acompanha cabo USB.

WCH2248 CARREGADOR DE TELEFONE
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Caderno de anotações com suporte para 
caneta, capa dura almofadada em material 
sintético, miolo 80 folhas pautadas na cor bege.

14,3cm x 21,3cm

CAD270  CADERNO



Caderno de anotações com suporte para 
caneta, fechamento magnético, capa dura em 
material sintético, miolo 80 folhas pautadas 
na cor bege.

14,3cm x 21,3cm

CAD280  CADERNO
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Caderno de anotações com suporte para caneta, 
capa dura em material sintético, miolo 80 folhas 
pautadas na cor bege.

14,3cm x 21,3cm

CAD290 CADERNO



Caderno de anotações com elástico,
suporte para celular e caneta, capa dura em  
material sintético, miolo 80 folhas pautadas 
na cor bege,

21x14x1,5cm

CAD120 CADERNO 
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Caderno de anotações com porta objetos na 
capa, capa com material sintético, 80 folhas. 

21,5x15,5x1,5cm

CAD110 CADERNO



Caderno de anotações, com sticky notes, 
capa em material sintético, miolo 80 folhas 
pautadas na cor bege.

21x15x1,5cm

CAD100  CADERNO
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Caderno de anotações com porta objetos na 
capa, capa dura em material sintético, miolo 
80 folhas pautadas na cor bege.

14,3cm x 21,3cm

CADERNOCAD260  



Bloco de anotações com elástico, sticky 
notes, miolo sem pauta na cor bege.

Bloco de anotações com capa dura, sticky 
notes e miolo sem pauta na cor branca.
NÃO ACOMPANHA CANETA.

10,0 x 14,3cm

13,5 x 11,5 x 1,2cm

BL023  

BL024  

BLOCO DE ANOTAÇÕES 

BLOCO DE ANOTAÇÕES 
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Bloco de anotações com capa dura, sticky 
notes e miolo sem pauta na cor amarela.

Bloco de anotações com capa dura, sticky 
notes e miolo sem pauta na cor amarela.

8,0 x 5,3 x 1,2cm

10,5 x 8,0 x 1,2cm

BL026  

BL025  

BLOCO DE ANOTAÇÕES 

BLOCO DE ANOTAÇÕES 



Cadernos de anotações com elástico, suporte 
para caneta, capa com material sintético, miolo 
80 folhas pautadas cor bege. 

14x9x2cm

CAD003 CADERNO PEQUENO
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Cadernos de anotações com elástico, suporte 
para caneta, capa com material sintético, 80 
folhas pautadas cor bege. 

21x14x2cm

CAD004 CADERNO MÉDIO



Bloco de anotações com capa dura, sticky 
notes com 25 folhas em 6 cores, miolo 80 
folhas sem pauta na cor branca.

16x10x2cm

BL022 BLOCO DE ANOTAÇÕES
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São 96 folhas 192 páginas com 8 páginas 
iniciais padrão sendo dados pessoais, 
calendário, planejamento anual e trimestral.

17,0 x 24,0Xcm

CAD330  CADERNO



Estojo para carregador e acessórios de telefone 
celular, bolso externo, tecido polyester.

PA130 ESTOJO PARA CABOS

21,5x12x6 cm
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Suporte p/ telefone Celular, porta lápis, 
porta clipes.

SVT-003  SUPORTE CELULAR



Organizador de fio para fone de ouvido.

SVT-007 ORGANIZADOR DE FIO



31

Organizador de cabos emborrachado, fixação 
com adesivo.

SVT-005 ORGANIZADOR DE CABOS



Organizador de cabos redondo em 
material flexível que abre e fecha.

SVT-006 ORGANIZADOR DE FIO
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Suporte tipo PopUp para telefone celular,
facilita a digitação, usado como apoio para
o celular, fixação via adesivo.

SVT-107 SUPORTE CELULAR 

Protetor de Webcam para instalar sobre a 
câmera de telefone celular, tablet, notebook, etc.

PW001  PROTETOR WEBCAM
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Pasta executiva com bloco de anotações 
de 20 folhas A4 paltada. Carregador de 
telefone celular sem fio na capa, Bolso 
interno p/ cartões, suporte p/ celular e 
caneta. Não acompanha caneta.

PC800  PASTA



Pasta Executiva Almofadada com bloco de 
anotações de 20 folhas A4, bolso na capa 
8x12cm, bolso interno para cartões, telefone 
e documentos, fechadura magnética. Não 
acompanha caneta.

PC900  PASTA
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Pasta executiva com bloco de anotações, 
suporte para celular, caneta, porta cartões, 
capa com material sintético, 64 folhas.

PC700 PASTA 



Pasta para Notebook, bolso externo, tecido 
polyester.

PA120 PASTA PARA NOTEBOOK

Pasta A4, capa dura em papel kraft, com 
bloco de anotações e elástico.

PC950  PASTA

40x26x5cm
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Pasta p/ notebook tecido polyester, bolso 
lateral, porta notebook, toda forrada, alça de 
mão e ombro. 

PA110 PASTA EXECUTIVA
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Caneta esferográfica biodegradável com 
fibra de trigo.

CP1070TG CANETA



Caneta esferográfica biodegradável com 
fibra de trigo.

CP4300TG CANETA
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Caneta esferográfica biodegradavel com 
aroma de café.

CP4100CF CANETA

CP4200CF Caneta esferográfica 
biodegradavel com aroma de café.

CP4200CF CANETA



Caneta plástica esferográfica retrátil 
escrita azul.

CPYFA26498 CANETA
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Caneta plástica esferográfica retrátil 
escrita azul.

CP2000B      CANETA

Caneta plástica esferográfica retrátil 
escrita azul.

CP2000 CANETA



Caneta plástica esferográfica retrátil 
escrita azul.

CP8202 CANETA
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Caneta plástica esferográfica retrátil 
escrita azul.

CP4000 CANETA

Caneta plástica esferográfica retrátil 
escrita azul.

CP0302 CANETA



Caneta plástica esferográfica retrátil 
escrita azul.

CP0300B   CANETA

Caneta plástica esferográfica retrátil 
escrita azul.

CP0301 CANETA
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Caneta plástica esferográfica retrátil 
escrita azul.

CP3000B   CANETA

Caneta plástica com grip esferográfica 
retrátil escrita em azul .

CP3000 CANETA
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Caneta plástica esferográfica retrátil escrita 
azul.

CS1104   CANETA 



Caneta plástica esferográfica retrátil escrita 
azul.

CS1031A   CANETA 

Caneta plástica esferográfica retrátil escrita 
azul.

CS1031B  CANETA 
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Caneta plástica esferográfica retrátil escrita 
azul.

CS1056 CANETA 

Caneta plástica esferográfica retrátil.

CS1111 CANETA



Caneta plástica esferográfica retrátil com 
ponta touch escrita azul 

CANETACS1092T

Caneta plástica esferográfica retrátil escrita azul.

CANETACS1092B



55

Caneta plástica esferográfica retrátil escrita 
azul.

CS1098B CANETA 

Caneta plástica esferográfica retrátil escrita 
azul.

CANETACS1098A 



Caneta plástica esferográfica retrátil escrita 
azul.

CS1033  CANETA 

Caneta plástica esferográfica retrátil escrita 
azul.

CS1035 CANETA 



57
Caneta plástica esferográfica twist escrita 
azul.

CS1055 CANETA 

Caneta plástica com clipe metálico 
esferográfica retrátil escrita azul.

Caneta plástica com clip metálico 
esferográfica retrátil escrita azul

CS1061B  CS1061A  CANETA CANETA 



Caneta plástica com clipe metálico 
esferográfica retrátil escrita azul.

CS1019 CANETA 

Caneta plástica esferográfica retrátil escrita 
azul.

CS1086B CANETA 
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Caneta plástica com ponta touch escrita.

CANETACS1079
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Caneta esferográfica em metal escrita 
azul.

CM1110C CANETA



Caneta esferográfica em metal com 
ponta touch escrita em azul.

CM0107A CANETA

Caneta esferográfica em metal Emborrachada 
com ponta touch escrita em azul 

CM0107C CANETA
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Caneta esferográfica em metal emborrachada 
com ponta touch escrita em azul.

CM17725R CANETA

Caneta esferográfica em metal escrita 
em azul 

CM0108 CANETA



Caneta esferográfica em metal  
com ponta touch escrita em azul. 
Ferramentas, apoio para celular, 
régua e limpa tela.

CM2640R CANETA

Caneta metálica esferográfica twist 
escrita em azul 

CM2630R CANETA

Caneta roller de metal escrita em azul 

CM2630 CANETA
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Caneta esferográfica em metal com 
ponta touch escrita em azul 

CM2620 CANETA

Caneta metálica esferográfica retrátil 
escrita em azul 

CM1072 CANETA



Caneta esferográfica em metal escrita 
em azul 

CM1107S CANETA

Caneta esferográfica em metal com 
ponta touch escrita em azul 

CM1096 CANETA
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Caneta esferográfica de metal escrita em 
azul 

CM1102C CANETA

Caneta esferográfica em metal escrita 
em azul 

CM1067 CANETA



Caneta metálica esferográfica twist 
escrita em azul 

CM0037 CANETA

Caneta metálica esferográfica twist 
escrita em azul 

CANETACM0171 
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Caneta metálica esferográfica twist 
escrita em azul 

CM0148 CANETA

Caneta metálica c/ detalhe em couro 
sintetico esferográfica twist escrita em 
azul 

CM0148C CANETA



Caneta metálica com marca texto e 
esferográfica escrita em azul 

CM0200 CANETA

Caneta esferográfica em metal escrita em azul 

CM1064A CANETA

Caneta metálica esferográfica twist 
escrita em azul

CM0860 CANETA



71
Caneta esferográfica retrátil de Alumínio 
escrita em azul 

CM1028 CANETA

Caneta esferográfica em metal escrita em azul 

CM1103D CANETA

Caneta esferográfica em metal escrita em azul 

CM1027C CANETA



Caneta Roller metal com detalhes em 
dourado 

CM0300R CANETA
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Caneta esferográfica metal com detalhes 
em dourado  

CM0300 CANETA



Caneta metal roller de Aluminio escrita 
em azul.

CM0127GR CANETA
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Caneta esferográfica retrátil de Alumínio 
escrita em azul.

CM0127G CANETA



Caneta metálica esferográfica twist 
escrita em azul.

CM1027S CANETA
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Caneta metal roller escrita azul.

CM1027SR CANETA



Caneta esferográfica de metal, com escrita azul 
+ estojo de papelão

CM1640 CANETA
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Caneta esferográfica em metal escrita 
em azul 

CM1101A CANETA

Caneta esferográfica em metal escrita em azul.

CM1101B CANETA

Caneta roller de metal escrita em azul

CM1101R CANETA
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Caixa de papelão para caderno e caneta.

EM0160  EMBALAGEM
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Estojo executivo de papelão, com berço 
aveludado, elástico duplo, para uma ou duas 
canetas.

EM0147 ESTOJO 



Estojo de metal para uma caneta.

EM0135 ESTOJO 

Estojo de metal para duas canetas .

EM0134 ESTOJO 



83

Estojo papelão para uma caneta

EM1640 ESTOJO

Estojo em PVC para duas canetas 

EM0140 ESTOJO 
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08585

Chaveiro com alça de couro sintético e parte 
de metal com 4 argolas p/ chave + caixa com 
berço aveludado.

CH6898 CHAVEIRO 

Chaveiro de metal e canivete com 2 funções.

CH0051  CHAVEIRO 



Chaveiro de metal fosco com alça em couro 
sintético preto + caixa com berço aveludado.

CH0211  CHAVEIRO 

Chaveiro de metal retangular com detalhes 
em nylon + caixa com berço aveludado.

CH0508  CHAVEIRO
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Chaveiro de metal com couro sintético preto 
com 2 argolas + caixa com berço aveludado.

CH0510 CHAVEIRO

Chaveiro de metal com alça em couro 
sintético preto em formato trapézio + caixa 
com berço aveludado.

CH0685  CHAVEIRO 

87
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Mochila para notebook, anti-furto, zíper 
protegido, conector USB externo na lateral, 
com cabo USB na parte interna para ligar 
power bank ou outro dispositivo.

MC240  MOCHILA ANTI-FURTO 



Mochila moderna com bastante espaço 
interno incluindo porta notebook, possui 
fechamento em cadeado com segredo. 

MC538  MOCHILA PARA NOTEBOOK
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MOCHILA BACKPACK

Mochila p/ notebook em tecido polyester.

MC250  



Mochila em tecido polyester.

MC270  MOCHILA
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Mochila  em tecido polyester.

MC300  MOCHILA



Mochila dobrável em tecido polyester.

MC280  MOCHILA DOBRÁVEL
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Mochila e Pasta para notebook em tecido 
polyester, pode ser usada como uma pasta, 
utilizando a alça lateral.

MC221  MOCHILA-PASTA



Mochila para notebook, tecido polyester, 
bolso central com porta notebook.

MC222  MOCHILA PARA NOTEBOOK
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Mochila para notebook, tecido polyester, 
bolso central com porta notebook.

MC223  MOCHILA PARA NOTEBOOK



Mochila p/ notebook tecido polyester,
dois bolsos laterais em malha,
dois bolso frontal, porta notebook,

MC230  MOCHILA
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Mochila para notebook tecido polyester, 
porta notebook, toda forrada, alça de mão. 

MC220  MOCHILA



Mochila para notebook, tecido polyester, 
quatro bolsos frontais, dois bolsos laterais, 
bolso central, porta notebook acolchoado, 
alça de mão e ombro acolchoada, forro de 
costas acolchoado, saída para USB. 

MC206  MOCHILA
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Mochila para notebook, tecido polyester, 
bolso frontal, bolso traseiro, porta 
documentos e caneta, dois bolsos laterais, 
bolso central, porta notebook acolchoado.

MC209  MOCHILA



Mochila para notebook polyester, com detalhe 
em cinza, alça superior, fundo com espuma, dois 
bolsos laterais, bolso frontal, bolso central com 
porta notebook. 

MC210  MOCHILA
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Mochila para notebook, tecido polyester, 
bolso central com porta notebook, bolso 
frontal, dois bolsos laterais, alça de ombro e 
mão.

MC211 MOCHILA



Mochila para notebook tecido nylon, três 
bolsos na frente, dois bolsos laterais, porta 
notebook, porta cartões e canetas, toda 
forrada, alça de mão.

MC212  MOCHILA
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Mochila para notebook tecido nylon, dois 
bolsos na frente, dois bolsos laterais, porta 
notebook, porta cartões e canetas, toda 
forrada, alça de mão.

MC213  MOCHILA



Mochila para notebook tecido nylon, dois 
bolsos laterais em malha, bolso frontal, porta 
notebook e chaves, porta documentos e 
canetas, saída de fone de ouvido, alça de mão 
e ombro.

MC214 MOCHILA
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Mochila para notebook tecido nylon, dois 
bolsos laterais em malha, dois bolsos frontal, 
porta notebook, alça de mão e de ombro. 

MC215  MOCHILA



Mochila executiva com rodinha, tecido nylon 
polyester, detalhe couro sintético, dois 
bolsos frontais, bolso central, bolso traseiro 
com porta notebook, dois bolsos laterais, alça 
de mão, alças de ombro acolchoadas, haste 
em alumínio. 

MC201  MOCHILA C/ RODINHAS
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Mochila executiva com rodinha, tecido nylon 
polyester, detalhe couro sintético, bolso 
frontal, dois compartimentos, bolso interno, 
porta notebook, porta cartão e canetas.

MC204  MOCHILA C/ RODINHAS



Mochila para notebook, tecido polyester 600 
e nylon, porta notebook, bolso frontal e dois 
laterais, alça de ombro e mão acolchoada.

MC203  MOCHILA
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Mochila em tecido polyester

MC218  MOCHILA



Mochila para notebook tecido nylon, bolso 
frontal, dois bolsos laterais, dois bolsos 
interno, porta notebook, porta cartão e 
canetas, forrada, alça com porta celular. 

MC200  MOCHILA
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Mochila para notebook, tecido polyester, dois 
bolsos laterais, bolso central, bolso traseiro, 
alça de mão, porta notebook acolchoado, alça 
de ombro acolchoada, quatro bolsos frontais, 
compartimento térmico, bolso médio, dois 
bolsos pequenos.

MC205  MOCHILA/BOLSA TÉRMICA 
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Pochete, estilo mini bolsa, com alça regulável 
e destacável, com três pontos de fixação da 
alça permite ser usada como pochete ou 
bolsa.

PO110 POCHETE MINI BOLSA

Necessarie com detalhes em couro sintético, 
tecido polyester, alça de mão, bolso externo, 
botões laterais extensor, gravação frontal. 

NE101 NECESSAIRE



Necessaire tecido polyester 300, cursor 
duplo para fechamento com alça, trava com 
velcro, alça de mão, gravação Frontal.

Necessaire tecido polyester, cursor duplo para fechamento 
com alça, trava com velcro, alça de mão, gravação frontal.

NE100

NE090

NECESSAIRE

NECESSAIRE



117

Necessaire em tecido polyester, com 
excelente espaço interno, bolso frontal e no 
verso. Suporte para pendurar

NERU613 NECESSAIRE 

Espelho de bolsa em metal acabamento em 
couro sintético 

ES7396 ESPELHO
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Mala esportiva polyester, compartimento 
interno isolado para materiais molhados, com 
abertura lateral, alça de ombro, alça de mão 
dupla, bolso externo com zíper. 

ME520   MALA ESPORTIVA

Mala esportiva em polyester, zíper 
frontal, bolsos laterais, alça de mão e 
ombro.

ME510   MALA ESPORTIVA



Mala esportiva em Polyester com alça de 
mão e ombro. Bolso frontal e lateral. 

ME188  MALA ESPORTIVA
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Mala esportiva polyester, bolso com zíper 
frontal, bolso lateral com zíper, alça de mão.

ME500   MALA ESPORTIVA



Pasta p/ notebook tecido polyester, bolso 
lateral, porta notebook, toda forrada, alça de 
mão e ombro. 

PA110 PASTA EXECUTIVA
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Mala de viagem com rodinha. 
Compartimento externo com três bolsos e 
abertura com zíper para acesso ao interior da 
mala. Rodinhas com giro de 360º.

MV700   MALA DE VIAGEM



Mala viagem pequena ABS (Estireno de acrilonitrilo e butadieno 
Forro polyester Sistema de carrinho de aço Alça de mão Quatro 
rodas de 360 graus Placa de metal para identificação (pode ser 
gravada a laser). 

MV600   MALA DE VIAGEM PEQUENA

Mala viagem média ABS (Estireno de acrilonitrilo e 
butadieno), forro polyester, sistema de carrinho de aço, 
alça de mão, quatro rodas de 360 graus. Placa de metal 
para identificação (pode ser gravada a laser). 

MV610   MALA DE VIAGEM MÉDIA
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Mala esportiva polyester, bolso com zíper 
frontal, bolso lateral com zíper, alça de mão.

AE80181 MALA VIAGEM EXECUTIVE 
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Bolsa térmica, capacidade 12 litros, tecido 
nylon poliéster (cinza), bolso frontal, dois 
bolsos laterais, alça de ombro ajustável, alça 
de mão.

BT301  BOLSA TÉRMICA



Bolsa térmica, capacidade 25 litros, tecido 
nylon e poliéster, bolso frontal, alça de ombro 
regulável, parte interna soldada

BT300  BOLSA TÉRMICA



129

Bolsa Térmica. Capacidade 10 litros Bolso 
frontal. Alça de ombro regulável. Tecido ny-
lon e e poliéster. Gravação no bolso frontal. 

BT304 BOLSA TÉRMICA



Bolsa térmica e cadeira, capacidade 10 litros, 
tecido nylon, com bolso frontal, cor cinza, 
alça costa regulável, parte interna soldada, 
retém líquido.

BT302 BOLSA TÉRMICA
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Bolsa térmica, capacidade 16 litros, tecido 
nylon e poliéster, bolso frontal, alça de ombro 
regulável, parte interna soldada. 

BT303  BOLSA TÉRMICA
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Sacola/Mochila em tecido polyester. 
Bolso frontal.

BP0002  SACOLA/MOCHILA



Sacola/Mochila em tecido tipo Nylon 210gr 
resinado em fio 100% polyester 

BP0001 SACOLA/MOCHILA
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Sacola TNT 100gr, alça inteira
de 60cm.

BTN001  SACOLA
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Garrafa aço inoxidável 700 ml.

GARRAFAGA5500  



Garrafa aço inoxidável 750 ml

GARRAFAGA6300  



139

Garrafa aço inoxidável 750 ml

GARRAFAGA4600  



Garrafa aço inoxidável 750 ml.

GARRAFAGA4600M  
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Garrafa plástica 750 ml.

GARRAFAGA4500  



Garrafa plástica 700 ml com porta gelo e 
canudo.

GARRAFAGA5300  
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Garrafa retrátil em silicone 700ml com alça e 
tampa de metal.

GARRAFAGA5700  



Garrafa em aço inoxidável 500ml com parede dupla.

GARRAFAGA4700  
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Garrafa em aço inoxidável 750ml com parede 
dupla.

GARRAFAGA2955  



Garrafa plástica 750 ml com infusor de fru-
tas, tampa e alça. 

GARRAFAGA2000  
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Garrafa em alumínio 600ml

GARRAFAGA5100  



Garrafa plástica 700 ml com apoio de mão 
emborrachado e canudo.

GARRAFAGA3000  
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Garrafa plástica 700 ml com tampa e alça de 
mão em cores.

GARRAFAGA3100  



Garrafa plástica 600 ml com borracha de 
silicone em cores.

GARRAFAGA4000  
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Garrafa plástica 600 ml com filtro, alça de 
silicone e tampa de metal.

GARRAFAGA6025  



Garrafa plástica 570 ml com spray.

GARRAFAGA4200  
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Garrafa plástica 870 ml com alça de mão 
emborrachado e canudo.

GARRAFAGA4300  



Garrafa plástica 600 ml com canudo.

GARRAFAGA4400  
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Garrafa plástica 750ml com bico e trava.

GARRAFAGA5200  



Garrafa aço inoxidável 750 ml com 
mosquetão

Garrafa parede dupla de aço inox 500 ml 
com alça

GARRAFA

GARRAFA

GA0132  

GA1305
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Garrafa plástica 600 ml com porta-pílulas 
destacável.

GARRAFAGA4100  



Garrafa plástica 550 ml com alça de mão 
emborrachado.

GARRAFAGA4800  
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Garrafa plástica 770 ml com trava na tampa e 
bico emborrachado.

GARRAFAGA4900  



Garrafa plástica 1500ml com alça de mão, 
tampa e bico.

GARRAFAGA5800  
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Garrafa coqueteleira plástica 720ml com alça 
de mão, copo, misturador e peneira.

GARRAFAGA5000  
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Caneca antiqueda em aço inox parede dupla 
260ml, conserva temperatura, pegador em 
silicone.

CA8100  CANECA INOX



Caneca em aço inox parede dupla 350ml, 
conserva temperatura, alça de mão plástica e 
tampa com vedação. 

CA8200  CANECA INOX
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Copo antiqueda de plástico parede dupla 
500ml com tampa e alça, plástico utilizado 
PP (polipropileno).

CO8200  COPO



Copo em fibra de bambu 450ml com pegador 
e tampa em silicone.

CO019  COPO FIBRA DE BAMBU



167

Copo em fibra de bambu 450ml com pegador 
em silicone.

CO020  COPO FIBRA DE BAMBÚ



Copo retrátil de Silicone 300ml com tampa 
plástica.

CO8350 COPO SILICONE
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Copo retrátil de Silicone 500ml com tampa 
plástica.

CO8500 COPO SILICONE



Caneca em aço inox 450ml parede dupla.

CA8300 CANECA
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Copo plástico parede dupla 480 ml com tam-
pa e canudo, plástico utilizado AS (Estireno 
de acrilonitrilo). 

CO8000  COPO 



Copo plástico parede dupla com tampa 
400ml, plástico utilizado AS (Estireno de 
acrilonitrilo). 

CO7000  COPO PAREDE DUPLA
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Copo de plástico parede dupla 470 ml 
com tampa e canudo, plástico utilizado AS 
(Estireno de acrilonitrilo). 

CO6021  COPO 



Copo de plástico parede dupla com 
espremedor de frutas 500 ml, com tampa e 
canudo, plástico utilizado PS (poliestireno). 

CO8100  COPO ESPREMEDOR
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Conjunto um canudo curvado, um canudo 
reto, em aço inox, uma escova para limpeza, 
embalagem bolsa de algodão.

CN002  KIT CANUDO EM METAL



Caneca de cerâmica 300 ml. 

CA0001 CANECA

Caneca plástico com inox na parte interna de 
400ml. plástico utilizado PP (Polipropileno). 

CA0150  CANECA
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Copo plástico 800 ml para salada com recipi-
ente para molho e garfo, plástico utilizado PS 
(Policarbonato). 

CO17266  COPO
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Lancheira silicone e PP (polipropileno), 
com 01 compartimento, talheres e 
molheiro, plásticos utilizado Silicone e PP 
(Polipropileno). 

LC200  LANCHEIRA 



Lancheira silicone e PP (polipropileno), com 
03 compartimentos, plásticos utilizado 
silicone e PP (polipropileno). 

LC190  LANCHEIRA 
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Lancheira com 02 compartimentos + 
talheres + elástico para amarração, plásticos 
utilizado PE (polietileno), PS (policarbonato) 
e PP (polipropileno). 

LC180  LANCHEIRA 
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Kit Queijo com uma faca, um garfo e uma 
tábua em madeira, embalagem presenteavel 
de papel.

KQ262  KIT QUEIJO

Kit Queijo com uma faca, um garfo e uma 
tábua em madeira, embalagem presenteavel 
de papel.

KQ269  KIT QUEIJO



Kit Queijo com uma faca, um garfo, uma es-
patula e uma tábua em madeira, embalagem 
presenteavel de papel.

KQ270A  KIT QUEIJO
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Kit Vinho com 2 peças, estojo em material 
sintetico. 

KV0118  KIT VINHO

Abridor de garrafas com saca rolhas e canivete.

KV0120  KIT VINHO
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Kit Churrasco Estojo em nylon, faca 7” e 
garfo trinchante. 

KC0124  KIT CHURRASCO

Kit churrasco com 3 peças: Garfo, Faca 7”, 
tábua de bambu. 

KC0200 KIT CHURRASCO 

Kit churrasco com 4 peças: Garfo, Faca 8”, 
chaira e tábua de bambu. 

KC0201 KIT CHURRASCO
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Guarda-chuva abre e fecha automatico 
com botão acionador.

GC1040  GUARDA-CHUVA



Guarda-chuva invertido com cabo plástico e 
haste de metal, botão acionador para abertura 
automática, tecido ponge chinês, seda crua 
poliéster, oito varetas 

GC1050  GUARDA-CHUVA
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Guarda-chuva com Cabo de madeira e haste 
de metal + capa protetora, botão acionador 
para abertura automática, tecido ponge 
chinês, seda crua poliéster, oito varetas.

GC1000  GUARDA-CHUVA



Guarda-chuva com cabo plástico e haste de 
metal, com capa protetora, abertura manual, 
tecido poliéster, com oito varetas.

GC1010  GUARDA-CHUVA
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Guarda-chuva com cabo plástico e haste de metal, 
botão acionador para abertura automática, oito 
varetas.

GC1060  GUARDA-CHUVA INVERTIDO



A gente se vira pra você fazer sucesso!

(11) 2157-8484 | (11) 4113-5479

(11) 9-6072-4788

www.ythajaci.com.br

vendas@ythajaci.com.br

grupo-ythajaci

grupo_ythajaci


