
Produtos



Copo
300ml

Fundo do copo - 52mm

Boca do copo - 71mm

* Feito de polipropileno (PP 5);
* Térmico, mantém a temperatura da bebida 
por mais tempo;
* Fácil logística, (copos empilhados) com 300
unidades em cada caixa;
* Pode ser levado ao microondas e ao congelador;

Diferencial:

117mm
 Peso - 40g

Resistente, colorido
BPA free e personalizável.



Copo
400ml Resistente, colorido

BPA free e personalizável.

Fundo do copo - 54mm

Boca do copo - 75mm

140mm
 Peso - 44g

* Feito de polipropileno (PP 5);
* Cabe uma lata de 350ml;
* Térmico, mantém a temperatura da bebida 
por mais tempo;
* Fácil logística, (copos empilhados) com 250
unidades em cada caixa;
* Pode ser levado ao microondas e ao congelador;

Diferencial:



Copo
550ml

Fundo do copo - 58mm

Boca do copo - 81mm

* Feito de polipropileno (PP 5);
* Cabe uma lata de 473 ml;
* Térmico, mantém a temperatura da bebida 
por mais tempo;
* Fácil logística, (copos empilhados) com 200
unidades em cada caixa;
* Pode ser levado ao microondas e ao congelador;

Diferencial:

160mm
 Peso - 54g

Resistente, colorido
BPA free e personalizável.



cores
copos

neon

natural/ sem pigmento

Não possibilita 
a visualização de 
líquidos dentro
dos copos.

Possibilita a 
visualização de 
líquidos dentro dos 
copos e varia de 
tonalidade de acordo
com a exposição de luz.

É translúcido e brilha
quando é exposto
à luz negra.

É fosco e translúcido.
Não é transparente.

Translúcido

Opaco



impressão
possibilidades 1 cor

quadricromia

2 cores 3 cores 4 cores

Serigrafia ou silk-screen 

A quadricomia é uma técnica especial quer permite a reprodução de um desenho
qualquer por meio de retículas (imagem fragmentada em pequenos pontos).
Essa reprodução é realizada através da sobreposição das quatro cores cmyk 
(cyan, magenta, amarelo e preto) com concentrações especiais.

Até 4 cores, chapadas

*QUADRICROMIA SUJEITA A ANALISE



* Dimensão do cordão
dobrado: 42,5 x 1,5 cm
* Adequado para copo de
 400ml e 550ml
* Acessível para impressão serigráfica 
* Anel de silicone: não personalizado

Especificações:

porta
copo Resistente, versátil, serve 

tanto para o copo de 400ml 
quanto para o de 550ml

Genérico

Anel de siliconeCordão de
Poliéster



* Dimensão do cordão
dobrado: 42,5 x 1,5 cm
* Adequado para copo de
 400ml e 550ml
* Acessível para impressão serigráfica
* Anel de silicone: não personalizado 

Especificações:

porta
copo Resistente, versátil, serve 

tanto para o copo de 400ml 
quanto para o de 550ml

Personalizável
serigrafia

Anel de siliconeCordão de
Poliéster



* Dimensão do cordão 
dobrado: 42,5 x 1,5 cm
* Adequado para copo de
 400ml e 550ml
* Acessível para impressão digital.
* Anel de silicone: não personalizado

Especificações:

porta
copo

Personalizável
Digital

Anel de siliconeCordão
Acetinado

Resistente, versátil, serve 
tanto para o copo de 400ml 

quanto para o de 550ml



taça Resistente,
BPA free , sofisticada, 

personalizável

Fundo do copo - 54mm

Boca do copo - 75mm

140mm
 Peso - 44g

* Material: SAN (livre de Bisfenol-A)
* Quantidade mínima para produção: 50 unidades
* Muito resistente
* Reutilizável
* Personalizável
* A taça cristal é bem transparente

Diferencial:



taça
cores



taça
personalizada



Faça seu pedido

www.meucopoeco.com.br

pelo nosso site!


