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Moldura em Acrílico

Moldura em acrílico onde irá ser impressa a foto à 
escolha do cliente. Espessura do acrílico: 2 cm. Moldura 
moderna. Peça decorativa para casa, escritório, loja.

17.00 €

Moldura #1

Moldura com apenas um apoio na moldura, e nessa 
é impressa a foto à escolha do cliente. Moldura 

moderna. Peça decorativa para casa, escritório, loja. 
Capacidade: uma fotografi a, enviar fotos em anexo no 

acto da compra.

13.49 €

Puzzle de cubos

Peças em madeira para ser impressas 6 fotos à sua 
escolha. Moldura 6 em 1. Peça decorativa para casa, 
escritório, loja. Capacidade máxima de 6 fotografi as, 
enviar fotos em anexo no acto da compra.

16.00 €

Moldura #2

Moldura com apenas um apoio na moldura, e nessa 
é impressa a foto à escolha do cliente. Moldura 

moderna. Peça decorativa para casa, escritório, loja. 
Capacidade: uma fotografi a, enviar fotos em anexo no 

acto da compra.

11.00 €

Moldura Dimond

Moldura com apenas um apoio na moldura e nessa 
é impressa a foto à escolha do cliente. Moldura 
moderna. Peça decorativa para casa, escritório, loja. 
Capacidade: uma fotografi a, enviar fotos em anexo  
no acto da compra.

13.49 €

Suporte de três fotografi as

Três suportes de acrílico, que formam uma moldura de 
parede, onde se imprime três fotos à escolha do cliente.  
Moldura 3 em 1. Peça decorativa para casa, escritório, 
loja. Capacidade: 3 fotografi as, enviar fotos em anexo no 
acto da compra.

17.00 €
REF: 01 0010

REF: 01 0014 REF: 01 0011

REF: 01 0012

Moldura #3

Moldura com apenas um apoio na moldura, e nessa 
é impressa a foto à escolha do cliente. Moldura 

moderna. Peça decorativa para casa, escritório, loja. 
Capacidade: uma fotografi a, enviar fotos em anexo no 

acto da compra.

10.00 €
REF: 01 0013

REF: 01 0009

REF: 01 0017C

Álbum Felizes Para Sempre

Álbum muito prático e funcional, com capa em madeira 
(MDF), pronto para poderes guardar as tuas memórias.

REF: 01 0016

24.99 €



T-shirt Ouro

Tens as ideias para personalizar a tua própria T-shirt, 
mas não tens nem o material preciso, nem quem seja 

qualifi cado para o fazer? Encomenda a tua T-shirt, diz-
nos as tuas ideias e nós executamo-las!

REF: 01 0033

10.50 €

T-shirt do Cão

Tens as ideias para personalizar a tua própria T-shirt, 
mas não tens nem o material preciso, nem quem seja 

qualifi cado para o fazer? Encomenda a tua T-shirt, diz-
nos as tuas ideias e nós executamo-las!

REF: 01 0040

10.50 €

T-shirt I’m Not 50

Tens as ideias para personalizar a tua própria T-shirt, 
mas não tens nem o material preciso, nem quem seja 

qualifi cado para o fazer? Encomenda a tua T-shirt, diz-
nos as tuas ideias e nós executamo-las!

REF: 01 0043

10.50 €

T-shirt Original

Tens as ideias para personalizar a tua própria T-shirt, 
mas não tens nem o material preciso, nem quem seja 

qualifi cado para o fazer? Encomenda a tua T-shirt, diz-
nos as tuas ideias e nós executamo-las!

REF: 01 0044

10.50 €



T-shirt do Cão Infantil

Tens as ideias para personalizar a tua própria T-shirt, 
mas não tens nem o material preciso, nem quem seja 

qualifi cado para o fazer? Encomenda a tua T-shirt, diz-
nos as tuas ideias e nós executamo-las!

REF: 01 0049

10.50 €

T-shirt das Bicicletas

Tens as ideias para personalizar a tua própria T-shirt, 
mas não tens nem o material preciso, nem quem seja 
qualifi cado para o fazer? Encomenda a tua T-shirt, diz-
nos as tuas ideias e nós executamo-las!

REF: 01 0045

10.50 €

T-shirt da Quinta

Tens as ideias para personalizar a tua própria T-shirt, 
mas não tens nem o material preciso, nem quem seja 

qualifi cado para o fazer? Encomenda a tua T-shirt, diz-
nos as tuas ideias e nós executamo-las!

REF: 01 0050

10.50 €

T-shirt Mickey Mouse

Tens as ideias para personalizar a tua própria T-shirt, 
mas não tens nem o material preciso, nem quem seja 
qualifi cado para o fazer? Encomenda a tua T-shirt, diz-
nos as tuas ideias e nós executamo-las!

REF: 01 0046

10.50 €

T-shirt do Zoo

Tens as ideias para personalizar a tua própria T-shirt, 
mas não tens nem o material preciso, nem quem seja 

qualifi cado para o fazer? Encomenda a tua T-shirt, diz-
nos as tuas ideias e nós executamo-las!

REF: 01 0051

10.50 €

T-shirt Enjoy the Ride

Tens as ideias para personalizar a tua própria T-shirt, 
mas não tens nem o material preciso, nem quem seja 
qualifi cado para o fazer? Encomenda a tua T-shirt, diz-
nos as tuas ideias e nós executamo-las!

REF: 01 0047

10.50 €

T-shirt Mochos

Tens as ideias para personalizar a tua própria T-shirt, 
mas não tens nem o material preciso, nem quem seja 

qualifi cado para o fazer? Encomenda a tua T-shirt, diz-
nos as tuas ideias e nós executamo-las!

REF: 01 0051a

10.50 €

T-shirt do Verdadeiro Provador

Tens as ideias para personalizar a tua própria T-shirt, 
mas não tens nem o material preciso, nem quem seja 
qualifi cado para o fazer? Encomenda a tua T-shirt, diz-
nos as tuas ideias e nós executamo-las!

REF: 01 0048

10.50 €



Saco de Pano  Viagem de Vespa

Para ir às compras, e para a vida! As Sacolas 
substituem os sacos de plástico (de uma única 

utilização). Muito práticos na compra de frutas e 
legumes. Vamos usar menos plástico e proteger os 

nossos mares e o nosso planeta!

REF: 01 0061

4.99 €

Saco de Pano das Bicicletas

Para ir às compras, e para a vida! As Sacolas 
substituem os sacos de plástico (de uma única 
utilização). Muito práticos na compra de frutas e 
legumes. Vamos usar menos plástico e proteger os 
nossos mares e o nosso planeta!

REF: 01 0058

4.99 €

Saco de Pano dos Mochos

Tens as ideias para personalizar a tua própria T-shirt, 
mas não tens nem o material preciso, nem quem seja 

qualifi cado para o fazer? Encomenda a tua T-shirt, diz-
nos as tuas ideias e nós executamo-las!

REF: 01 0067

4.99 €

Saco de Pano dos Dinossauros

Tens as ideias para personalizar a tua própria T-shirt, 
mas não tens nem o material preciso, nem quem seja 

qualifi cado para o fazer? Encomenda a tua T-shirt, diz-
nos as tuas ideias e nós executamo-las!

REF: 01 0068

4.99 €

Saco de Pano Infantil

Tens as ideias para personalizar a tua própria T-shirt, 
mas não tens nem o material preciso, nem quem seja 

qualifi cado para o fazer? Encomenda a tua T-shirt, diz-
nos as tuas ideias e nós executamo-las!

REF: 01 0069

4.99 €

Saco de Pano do Mickey Mouse

Para ir às compras, e para a vida! As Sacolas 
substituem os sacos de plástico (de uma única 
utilização). Muito práticos na compra de frutas e 
legumes. Vamos usar menos plástico e proteger os 
nossos mares e o nosso planeta!

REF: 01 0059

4.99 €

Saco de Pano Circulo de Flores

Para ir às compras, e para a vida! As Sacolas 
substituem os sacos de plástico (de uma única 
utilização). Muito práticos na compra de frutas e 
legumes. Vamos usar menos plástico e proteger os 
nossos mares e o nosso planeta!

REF: 01 0057a

4.99 €

Saco de Pano Enjoy the Ride

Para ir às compras, e para a vida! As Sacolas 
substituem os sacos de plástico (de uma única 
utilização). Muito práticos na compra de frutas e 
legumes. Vamos usar menos plástico e proteger os 
nossos mares e o nosso planeta!

REF: 01 0060

4.99 €



Caderno com Gravação a Laser

Caderno muito prático e funcional, com capa em 
madeira (MDF), pronto para poderes guardar os teus 

pensamentos e/ou anotações

REF: 01 0081

12.90 €

Caderno de Receitas

Caderno muito prático e funcional, com capa em 
madeira (MDF), pronto para poderes guardar todas as 

tuas receitas.

REF: 01 0083

14.90 €

Caderno A5

Um caderno A5 perfeito para suas ideias. Prefere 
escrever ou desenhar alguma coisa? Você tem a 

liberdade de escolher o que o faz feliz!

REF: 01 0087a

7.90 €

Bloco de Notas A6

Um bloco A6 perfeito para suas ideias. Prefere escrever 
ou desenhar alguma coisa? Você tem a liberdade de 

escolher o que o faz feliz! Não te esqueças de escolher 
as tuas argolas preferidas

REF: 01 0084

9.00 €



Helicóptero 3D

Helicóptero com as peças cortadas a laser e encaixadas. 
Escolhe uma imagem/foto e nos imprimimos a mesma 

no sitio da imagem do helicóptero.

REF: 01 0104

24.90 €

Avião 3D

Avião com as peças cortadas a laser e encaixadas. 
Escolhe uma imagem/foto e nos imprimimos a mesma 

no sitio da imagem do avião.

REF: 01 0105

24.90 €

Comboio 3D

Comboio com as peças cortadas a laser e encaixadas. 
Escolhe uma imagem/foto e nos imprimimos a mesma 

no sitio da imagem do comboio.

REF: 01 0106

34.90 €

Mota 3D

Mota com as peças cortadas a laser e encaixadas. 
Escolhe uma frase e nos gravamos a mesma na peça.

REF: 01 0107

24.90 €



Base de Cortiça

É uma base redonda de tachos em cortiça. 
Personaliza com a tua frase.

REF: 01 0112

11.50 €

Kit de vinho redondo

Caixa redonda de cortiça que contém quatro 
acessórios para a garrafa de vinho.

REF: 01 0109

16.00 €

Caixa pequena c/ Tranca

Caixa que serve de decoração e ainda para guardares os 
teus pertences mais valiosos.

Peças cortadas individualmente a laser e unidas com 
carinho e dedicação.

REF: 01 0113

14.00 €

Caixa Grande c/ Tranca

Caixa que serve de decoração e ainda para guardares os 
teus pertences mais valiosos.

Peças cortadas individualmente a laser e unidas com 
carinho e dedicação.

REF: 01 0114

25.00 €

Suporte de Mensagens

É um suporte que serve para mensagens que são 
dadas aos convidados em casamentos, batizados e 

comemorações festivas.

REF: 01 0115

60.00 €

Kit de Vinho + Xadrez

Kit composto por quatro acessórios para a garrafa de 
vinho e ainda um jogo de Xadrez.

REF: 01 0110

25.00 €

Caixa de Vinho Bambu

Caixa feita em bambu com suporte de garrafa de 
vinho, contém ainda quatro acessórios para a garrafa 
de vinho.

REF: 01 0108

25.00 €

Favo de Mel

Embalagem em cartão para garrafa de vinho. 
Personalize o rótulo da embalagem.

REF: 01 0111

12.50 €



Suporte de Corações

Quatro suportes de MDF, que formam uma moldura de 
parede, onde se grava palavras/frases em cada um dos 
corações, à escolha do cliente.

REF: 01 0117

14.00 €

Bandeira em MDF

Bandeira de MDF, que forma uma moldura para a 
parede, onde se grava palavras/frases/desenhos à 
escolha do cliente.

REF: 01 0118

15.00 €

Lanterna para Vela

Suporte que contém uma tampa que se abre e onde 
se coloca uma vela e se tranforma numa lanterna. 
Personalize!

REF: 01 0116

24.90 €

Cantil 0,4L

Cantil que cabe na mala, pequeno e prático para 
transportar para qualquer lado. Disponível em várias 
cores.

REF: 01 0119

6.49 €

Candeeiro LED

Queres ser diferente e ter o teu nome em forma 
de candeeiro, fala connosco e personaliza o teu 

candeeiro da forma mais original que conseguires.

REF: 01 0121

34.00 €

Jogo do Galo

É um jogo e passatempo popular. É um jogo 
de regras extremamente simples, que não traz 

grandes difi culdades para seus jogadores e é 
facilmente aprendido. 

REF: 01 0120

4.99 €

Caneca Chave do Meu Coração

Adoras desfrutar de um pequeno almoço a dois no dia 
dos namorados? Com a caneca Chave do Meu Coração 

cconsegues fazê-lo de uma forma muito mais romântica.

REF: 01 0141

9.00 €

Caneca o Balão

Adoras desfrutar de um pequeno almoço a dois no dia 
dos namorados? Com a caneca Balão consegues fazê-

lo de uma forma muito mais romântica.

REF: 01 0143

9.00 €



Suporte Autoadesivo - Cozinha de Sonhos

Suportes autoadesivos que se ajustam às mais variadas
soluções para ajudar na decoração personalizada da

sua casa.

Suportes autoadesivos que se ajustam às mais variadas
soluções para ajudar na decoração personalizada da

sua casa.

REF: 00 2005

25.79 €

Suporte Autoadesivo - Ser Feliz

REF: 00 0207

27.55 €

Suporte Autoadesivo - Infantil Montanhas

REF: 00 0215

23.91   €

Suporte Autoadesivo - Cozinha Pequena

REF: 01 0206

24.60 €

E
cow

all

Suportes autoadesivos que se ajustam às mais variadas
soluções para ajudar na decoração personalizada da

sua casa.

Suportes autoadesivos que se ajustam às mais variadas
soluções para ajudar na decoração personalizada da

sua casa.



Wallpaper -  Floral #2

REF: 01 0142

Wallpaper -  Floral #1

REF: 01 0209

Wallpaper -  Folhas Verdes

REF: 00 0203

31.98 valor /m2€

31.98 valor /m2€

31.98 valor /m2€

REF: 01 0211

Suportes autoadesivos que se ajustam às mais variadas
soluções para ajudar na decoração personalizada da
sua casa.

Suportes autoadesivos que se ajustam às mais variadas
soluções para ajudar na decoração personalizada da
sua casa.

31.98 valor /m2€

Suportes autoadesivos que se ajustam às mais variadas
soluções para ajudar na decoração personalizada da
sua casa.

Wallpaper -  Cidade

Suportes autoadesivos que se ajustam às mais variadas
soluções para ajudar na decoração personalizada da
sua casa.

REF: 01 0212

Wallpaper -  Triângulos Coloridos

Suportes autoadesivos que se ajustam às mais variadas
soluções para ajudar na decoração personalizada da

sua casa.

31.98 valor /m2€

REF: 01 0216

Wallpaper -  Folhagem

Suportes autoadesivos que se ajustam às mais variadas
soluções para ajudar na decoração personalizada da

sua casa.

31.98 valor /m2€

REF: 01 0218

Wallpaper -  Black and White

Suportes autoadesivos que se ajustam às mais variadas
soluções para ajudar na decoração personalizada da

sua casa.

31.98 valor /m2€




