
C O L L E C T I O N





GARRAFA  
ECO WOOD
CN17340

Garrafa em inox
com design
Eco-Friendly.
Sofisticada e
esportiva para
levar na bolsa ou
na mochila e se
manter hidratado 
o dia todo!

GARRAFA 
THERMOS 
BAMBOO
CN040621

Garrafa térmica com Design Eco-Friendly, 450ml, 
parede dupla, tampa de rosquear em estampa de 
bambu e fecho Anti vazamentos. Ideal para evitar 
vazamentos e acidentes ao transportar bebidas. 
Conserva a temperatura da sua bebida quente ou 
fria por muito mais tempo.

new



Garrafa Térmica em aço inoxidável, 
parede dupla, tampa de rosca com 
termômetro de LED para visualização 
da temperatura da água. 550ml, ideal 
para manter a temperatura da sua 
bebida conservada por até 12h!

 
ESPORTIVAS E TÉRMICAS

GARRAFA 
LCD TÉRMICA 
SMART WOOD
CN120231

Novidade! Garrafa Térmica  
com Termômetro LCD, 550ml
confeccionada em aço
inoxidável, BPA Free,
parede dupla, tem estampa
de madeira e mantém a
temperatura da sua bebida 
quente ou fria conservada por 
até 12h! Com função térmica e 
termômetro digital com visor 
touch na tampa, basta encostar 
para visualizar o indicador!

Conserva a 
temperatura 

por 12h

Á prova de 
vazamentos

Parede 
dupla

LCD 
Temperatura 

líquido

GARRAFA LCD 
SMART METAL
CN070621

new

new



GARRAFA 
STEEL MAX
CN302060

GARRAFA DROOP METAL
CN363235 Garrafa com 590ml, em aço inoxidável e BPA Free. 

Design exclusivo! Para levar sua bebida favorita 
para academia, escritório ou no seu dia a dia. 

Exclusiva! Garrafa em aço inoxidável, 
design exclusivo com acabamento 
fosco. 750ml, tampa de rosquear.
Livre de BPA!



GARRAFA 
SPECTRA
CN20775

CORES DISPONÍVEIS

Garrafa em metal
com 700 ml, proteção
bocal e alça em silicone, 
prática para carregar 
em todos momentos 
onde a hidratação é
fundamental!

 750ml e corpo em inox.  
Perfeita para presentear 
clientes e colaboradores com 
design e hidratação diária! 

GARRAFA
SWELL METAL
CN17241



GARRAFA 
VITRO 
CN30303

Garrafa em vidro 
borosilicato. Foodgrade, 
520ml, luva  neoprene 
para proteção das mãos e  
preservar a temperatura da 
bebida por mais tempo.

CORES DISPONÍVEIS

CORES DISPONÍVEIS

GARRAFA 
ATRIUM
CN09042020

Sofisticação e leveza
para sua marca.
Garrafa com 660ml 
e alça de silicone. 
Moderna, corpo de
alumínio e tampa de
rosca translúcida.



GARRAFA 
SINGAPURA 
WHITE 
CN1177

Garrafa Singapura 
White em ABS, 
com capacidade 
de 600ml. Prática, 
resistente e possui 
alça na tampa. 

GARRAFA 
SLIM
CN3616

Squeeze com design 
contemporâneo na cor 
branca com capacidade de 
620ml. Bocal largo e alça 
para transporte. 

COPO SILICONE 
POCKET
CN2806 

Copo em silicone com design 
retrátil, ultra portátil e reutilizável, 
350ml de capacidade, utilizável 
do café ao sorvete, do quente ao 
frio. Brinde ecológico moderno e 
tendência para um consumo e rotina 
mais consciente. Sustentabilidade 
para levar na bolsa ou no bolso.  
Recuse descartáveis!

CORES DISPONÍVEIS



E BAGS 

MOCHILA 
EXECUTIVA 
LOGGI USB
CN74758

Mochila ideal para 
executivos urbanos.
em nylon e poliéster 
1200, alças acolchoadas 
reguláveis, forro na parte 
interna, puxador com 
pendente e zíper super 
discreto! Compartimento 
especial para notebooks, 
porta powerbank com saída
USB e 2 bolsos frontais 
de fácil acesso. Pegador 
superior maleável
com função handbag.

new



MOCHILA ANTIFURTO 
USB BIZZ
CN8521

Mochila antifurto com cadeado e design business
exclusivo com porta laptop, zíper embutido, abertura 
180° para fácil acesso ao interior e conexão USB 
externa para carregar seu celular. Mochila espaçosa e 
versátil podendo ser usada como pasta ou backpack 
de acordo com o seu dia a dia.



Mochila Laptop com porta USB para
carregadores de celular. Em 
tecido de alta qualidade, dois 
compartimentos com zíperes, 
acolchoada internamente, alça de 
mão em alumínio e alças backpack 
ajustáveis. Medidas: 43x30x10cm

Mochila executiva porta laptop, 
com detalhes em couro e design 
exclusivo. Três usos possíveis: 
Backpack, alça de mão e alça de 
ombro. Design Slim.

MOCHILA 
NOMAD
CN195472

CORES DISPONÍVEIS

MOCHILA  
TRAVELLER
CN160120



Mochila Duo USB para presentear com tecnologia 
e estilo! Espaçosa, alças acolchoadas e dois bolsos 
frontais de fácil acesso para guardar diversos objetos.  
Confeccionada em tecido Oxford, com compartimento 
especial para carregar seu notebook com segurança e 
saída USB para powerbank. Tamanho: 28x11x44cm.

MOCHILA 
BRIDGE 
PACK USB
CN759072

PORTA USB 
INTEGRADA

PORTA USB 
INTEGRADA

MOCHILA DUO 
EXECUTIVE USB
CN97938

Mochila espaçosa, cheia
de estilo e excelente custo! 
Confeccionada em tecido 
Oxford, alças backpacks 
acolchoadas reguláveis, 
forro na parte interna, bolso 
frontal para guardar celular 
ou tablets e fecho em zíper. 
Com compartimento especial
para notebooks e saída
para carregamento USB.
Tamanho: 28x11x44 cm.

new

new



MOCHILA CIELO
CN4851

PORTA USB 
INTEGRADA

CORES  DISPONÍVEIS

Mochila Antifurto USB
protege seus pertences
através de zíper oculto.
Possui conexão USB externa
para carregar seu celular
enquanto caminha.

Com abertura 180° para
acesso completo ao interior da
mochila. Frente impermeável,
acolchoada ergonomicamente
para melhor suporte.

Executiva e social com porta 
Notebook, esta mochila 
possui bolsos laterais,
compartimentos com
zíperes, alça de mão
e alças backpack
acolchoadas e
ajustáveis. 
Personalização
a laser em placa 
de metal. 

MOCHILA USB 
ANTIFURTO 
BOBBY
CN17890



MOCHILA 
EXTREME 
CN9856

Mochila  de alta qualidade com porta 
notebook, amplos compartimentos, costas 
anatômicas e acolchoadas. Ideal para quem 
quer conforto e um visual mais esportivo.

MOCHILA 
BOLD 
CN1072

Mochila super espaçosa para carregar todos 
os seus pertences. Em nylon 1600 de alta 
qualidade, porta USB para carregar o celular, 
diversos compartimentos com zíperes 
reforçados, sendo um deles exclusivo para 
notebook, alça de mão e backpack reguláveis e
antitranspirantes. Apoio costas ergonômico. 



A primeira mochila executiva com 
4 rodas. Confeccionada em nylon
1680, possui protetor de rodas, alça
retrátil em alumínio com dois estágios
de altura, um amplo espaço interno e
porta laptop. Versátil, pode ser usada 
nas costas e também como trolley. 
Medidas aproximadas: 47 x 34 cm

MOCHILA 
TROLLEY 
4WHEELS
CN19783

Mochila impermeável com saída USB produzida 
em poliéster, ideal para proteger seus pertences 

em caso de chuva. Detalhe em couro ecológico. 

MOCHILA 
PREMIUM USB

CN5589

new



Necessaire multifuncional ideal para transportar seus 
acessórios digitais de forma organizada e prática em 
suas viagens. Excelente opção para quem está cansado 
de fios e dispositivos eletrônicos perdidos ou embolados. 
Medidas: 25cm x 18cm x 10cm

NECESSAIRE 
SKY PLUS
CN4569

Necessaire em design exclusivo com divisórias e 
cabide para pendurar. Espaçosa e perfeita para 
organização dos seus itens. Medidas: 23x15x17cm

NECESSAIRE 
TECH 
DIGITAL 
CN4563



SMART
WATCH 
FIT PRO 
CN290920  

O relógio inteligente a prova d’ água com várias funções 
para monitorar o corpo e o celular ao alcance do pulso! 
Meça quilômetros percorridos, calorias gastas, batimentos 
cardíacos, passos, qualidade de sono, atenda chamadas, 
Facebook, Twitter e diversas outras funções disponíveis!

SMARTWATCH 
FIT 
CN8975

Smartwatch com multifunções, 
monitor de batimentos, 
visualização de mensagens, 
pressão arterial, monitor 
de calorias, despertador 
e outros. Carregamento 
por USB, simples e prático. 
Brinde esportivo ideal para 
acompanhar seu estilo de vida.

C O L L E C T I O N

TECNOLÓGICOS



Powerbank por indução com ventosas para uma fixação segura. 
Sem fios! Brinde inovador com 4000Mah. Ideal para uma rotina 
conectada e sofisticada. Carregue seu celular enquanto usa! 

POWERBANK VENTOX 
PLUS WIRELESS
CN1232

4000 mah

DOCK STATION
BASE 
CARREGAMENTO 
WIRELESS 3 EM 1
CN54548

Fique livre de todos os fios de carregamento!
Solução perfeita e prática para quem odeia cabos em todos
os lugares. Para começar todos os dias 100% carregado:
Smartwarchs e Airpods ao lado da cama, perfeito para
carregar durante a noite. Acompanha cabo USB.
Gift perfeito para clientes que gostam de tecnologia e praticidade.
*Verificar compatibilidade do seu dispositivo com a tecnologia do produto.

new



SOM  

AIRDOTS 
DIGITAL FONE
CN141020

Ofereça uma excelente experiência de áudio com 
o Airdots Digital,estojo com display indicador 
de nível de bateria. Fone  com Bluetooth 
5.0, tecnologia Stereo, elimina fios e cabos, 
proporcionando mais conforto e liberdade . 
Com borrachas anatômicas e isolante acústico, 
evitando ruídos e barulhos externos. 



Airpod Black 12 é um fone sem fio perfeito para 
presentear com um Gift tecnológico e sofisticado. 
Com conexão Bluetooth 5.0, frequência de 2.42-
2.48 GHz e até 10 metros de alcance. Ideal para
videoconferências, ligações e músicas. Chega de fios!

AIRPOD 
BLACK 12
CN125132

HEADPHONE 
QUIET 
CONFORT
CN74308

Fone com conexão sem fio, acolchoados para maior 
conforto, microfone integrado, estrutura dobrável e
carregamento USB! Ideal para uma experiência de
som exclusiva! Muito mais liberdade para escolher
sua música preferida. Conexão bluetooth com até 10
metros de alcance em campo aberto.



CAIXA 
DE SOM 
BAMBOO 
BLUETOOTH
CN33263

Caixa de som com design eco-friendly, 
com função para atender chamadas, 
controle de volume, conexão à playlist 
do dispositivo móvel e rádio FM. 
Capacidade: 400mAh

CAIXA DE 
SOM SILVER 
BLUETOOTH 

CN5253

Caixa de som em metal 
personalizada e portátil com 

Bluetooth 5.0 e funções BT, TF 
card, U DIsk, FM Rádio e viva 
voz. De alta frequência, seu

Bluetooth pode alcançar uma
distância de até 10 metros.

Modelo resistente em alumínio
com base em ABS e botões

liga/desliga, pausar, atender
chamadas e passar músicas.



GIFTS

LIGHTBOX 
NIMBUS
CN72589

Luminária perfeita para a
mesa do escritório ou do
Home Office! Em formato
divertido de nuvem, conta
com uma superf ície feita
para escrever os recados
do dia a dia, lembretes ou
aquela mensagem especial!
Possui botão liga/desliga e
acompanha uma canetinha
com apagador, para escrever e 
apagar quantas vezes desejar.

new



HELLO!  
MINI LIGHT 
BOX
CN3385

Mini Light Box Hello! Um brinde original 
e criativo! Deixe seu recado, reescreva e 
apague quantas vezes desejar. Mini luminária 
de mesa, inclui 3 pilot coloridos com 
apagador, com os quais seus clientes podem 
escrever uma lista de tarefas, um lembrete 
ou até um desenho decorativo especial. 
Quando você acende a luz sua marca e seu 
brinde tornam-se um verdadeiro item de 
conversação. Tamanho:15x11x3,7cm. 
*Funciona com pilha AAA, não inclusas. 

Mini Luminária de mesa para 
deixar sua mensagem original com 
números, caracteres e emojis. 
Escreva seus recados de maneira 
diferente e criativa. Caracteres: 
82 Letras e Emojis. Tamanho: 
10,7x15,2x4,2. 
*Funciona com pilha AAA, não inclusas. 

MINI LIGHT 
BOX CINEMA
CN1070

MASSAGEADOR 
FACIAL 
CN290120

Com cerdas de silicone e controle 
de intensidade, esta esponja é 

capaz de limpar, hidratar e relaxar 
a pele com apenas 2 usos ao dia. 

Este produto acompanha um case 
e carregamento via USB.



SUPORTE 
DE CELULAR 
FLEXÍVEL 
CN09876

Suporte de celular ajustável  para 
mesa e encaixe universal para 
smartphones. Perfeito para vídeo 
conferências, zoom e home office.

Suporte para celular e tablet, ajustável  100% 
em ângulo e altura. Superf ície antiderrapante de 
silicone. Estrutura dobrável e fácil de transportar. 

ERGOS
SUPORTE 

DE CELULAR 
E TABLET  

CN15482



FAIXA 

REFLEXIVA

Pochete Runner é ideal
para atividades esportivas,
corridas e academia - Gift 
associado a um estilo de 
vida saudável! Confeccionada 
em Neoprene, com elástico 
ajustável. Possui porta 
celular, saída de fone, faixa 
reflexiva de segurança 
exclusiva, compartimentos 
para chaves e outros objetos. 
Discreta e compacta podendo 
ser usada embaixo da roupa. 
Resistente a líquidos e a suor.

POCHETE 
RUNNER 
NEOPRENE
CN65120

new



MIXER USB 
PORTÁTIL
CN7840

GOURMET

new

Mixer USB Portátil com 4 lâminas, copo 
com capacidade de 380ml e bocal com 
coador. Ideal para preparar bebidas 
individuais de forma prática no trabalho, 
academia, passeios, viagens e em 
qualquer lugar. O diferencial deste Gift é 
a diversidade de bebidas que podem ser 
preparadas: do suco de frutas até o shake.



KIT CANUDO  
SILICONE 
CÁPSULA 
CN040920

PIPOQUEIRA 
ELÉTRICA MOVIE
CN45428

Kit ecológico com 
canudo em silicone 
dobrável, case protetora 
e escova para limpeza.

Pipoqueira Elétrica  presente 
perfeito para seus clientes 
lembrarem da sua empresa 
em momentos de diversão e 
entretenimento! Não utiliza 
nenhum tipo de óleo, estourando 
grão por grão apenas com a força 
do ar quente. Pipoca saudável de 
verdade! Com bocal direcionador 
para a pipoca sair e tampa 
dosadora! Design sofisticado que 
não ocupa espaço e com saídas 
de ar pensando especialmente na 
crocância e na qualidade da sua 
pipoca. Personalize e presenteie!

CORES DISPONÍVEIS



BOLSA TÉRMICA WAVE
CN8527

Bolsa Térmica Wave personalizada e 
confeccionada em Non-Woven texturizado. 
Com capacidade para 6 garrafas de 500ml. 
Super prática e útil para manter a temperatura 
e carregar bebidas com facilidade.

KIT 
CHURRASCO 
YARD
CN44

Kit churrasco com 5 itens:  
Avental, luva, faca, garfo e espátula. 
Perfeito para presentear amantes  
de churrasco, paixão nacional!



KIT QUEIJO 
FLORENÇA
CN748377

SACA ROLHA 
AUTOMÁTICO TUSCANY
CN5845

Kit Queijo Florença contemplando 
01 Garfo, 01 Faca, 01 Espátula com 
cabo de madeira, lâmina em material 
inoxidável e 01 Tábua. Acompanha 
embalagem Kraft para presente.

Saca Rolha acionado por botões, acompanha.
removedor de lacres. Basta posicionar
o dispositivo e apertar o botão que a sua garrafa
estará aberta em poucos segundos! Com parte
superior em alumínio e parte inferior acrílica.
Alimentação por 4 pilhas AA não inclusas.*



COPO TÉRMICO 
TRAVELTHERM
CN454745

Kit vinho com 5 peças:  
Saca Rolhas, Anel, Tampa, 
Cortador de Lacre e Bico dosador, 
acondicionadas em caixa rígida para 
presente com berço. Guia de copos 
de vinho impressos. Estampe sua 
marca em um brinde sofisticado!

Copo térmico com parede dupla para
manter a temperatura certa da sua bebida
preferida: água, cerveja, café, chás ou
sucos. Mantém por 12 horas bebidas frias
e 6 horas bebidas quentes. Copo com 
exclusiva tampa antivazamento.
em aço Inox BPA Free para consumo no 
trabalho, durante viagens e no dia a dia.

KIT WINEBOX  
5 PEÇAS
CN869895

new

new



CN334336

Seu café expresso com o toque de elegância 
que faltava! O Kit Glass Duo Coffee 
é composto por 2 copos de vidro borossilicato 
de ótima qualidade, parede dupla para proteger 
as suas mãos de temperaturas extremas como 
o quente e o frio e um design sofisticado, 
rresistente, translúcido e minimalista. 
Com 80ml de capacidade, é perfeito para 
aquele café expresso no meio do dia. 
Acompanha caixa para presente.

KIT GLASS
DUO COFFEE

COFFEE
E BREAK



IDEIA 
CLIPS 
CN7043

& HOME

Umidificador eletrônico amadeirado com tanque de 
300ml, ideal para umidificar ambientes de 10 a 30m², 
secos ou que possuam uso frequente do ar-condicionado. 
Dispositivo com difusor de aromas, e iluminação 
multicolorida: perfuma e ilumina por até 4h seguidas!

DIFUSOR AROMA 
E UMIDIFICADOR 
DE AMBIENTES
CN62621

Porta Clips com design criativo!  
O Idea Clips vai deixar a sua mesa do 

escritório mais colorida e divertida. 
Prático dispositivo imantado na tampa 

que facilita a retirada dos Clips!



Tamanho: 21x14 cm

CADERNO 
LINEN
CN44897

Bloco com capa dura, 96 folhas sem pauta 
e caneta com acionamento por botão. 
Elegância e bom gosto em um Kit para você 
presentear seus clientes executivos.

KIT 
EXECUTIVO  
PHUKET 
CN88985



PASTA 
CONNECT 
FLEXY 
CN1071

Pasta executiva para organizar 
a rotina! Tamanho A4, com placa 
para personalização, espaço para 
smartphone, cartões, canetas 
e outros pertences através de 
suportes elásticos. Acompanha 
Bloco com folhas pautadas. 
Medidas: 31x22cm

KIT EXECUTIVO 
VERANO 
CN1614

Kit Executivo Verano clássico com 1 
porta cartões, 1 chaveiro de metal e 
couro sintético e 1 caneta esferográfica 
com ponteira soft para manusear telas 
sensíveis ao touch screen



WHATSAPP: (11) 94486-0288 

SP (11) 4063-5572  | (11) 4200-1290

RJ (21) 2529 9600 | MG (31) 3261-1323

BRASIL 0800 021 9600 | 0800 9401323

VENDAS@LUMINATI.COM.BR

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE 

PRODUTOS & ORÇAMENTOS

WWW.LUMINATIBRINDES.COM.BR


