


Copo Eco®
_ajuda a manter a temperatura
_vai no micro-ondas e ao congelador

Altura: 88mm 
Peso: 40g 
Boca do copo: 68mm
Fundo do copo: 52mm
Volume: 232ml

Altura: 117mm 
Peso: 40g 
Boca do copo: 71mm
Fundo do copo: 52mm
Volume: 336ml

Altura: 140mm 
Peso: 44g 
Boca do copo: 75mm
Fundo do copo: 54mm
Volume: 412ml

Altura: 160mm 
Peso: 54g 
Boca do copo: 81mm
Fundo do copo: 58mm
Volume: 578ml

200ml

300ml

400ml

550ml



Porta Copo com cordão 
Padrão MCE
_deixa suas mãos livres

Porta Copo 
Personalizado
_para prender na bolsa, mochila, etc

Porta Copo com cordão 
Personalizado
_deixa suas mãos livres

Porta-Copo em silicone com impressão em 
serigrafia, adaptável para todos os tama-
nhos de copos e com gancho para prender. 

Cordão de poliéster com argola, costurado 
e impressão em serigrafia em 1 face.
Dimensão do cordão dobrado: 42,5 X 1,5cm.
Dimensão do porta-copo: 10 X 1,5cm.
Cores disponíveis do Porta-Copo e do 
Cordão: preto, verde, azul e rosa.  

Porta-Copo em silicone com impressão em 
serigrafia, adaptável para todos os tama-
nhos de copos e com gancho. 

Dimensão: 10 X 1,5cm.

Cores disponíveis: Preto ou Branco.

Porta-Copo em silicone com impressão em 
serigrafia, adaptável para todos os tamanhos de 
copos e com gancho para prender. 

Cordão de poliéster acetinado com argola, 
costurado e impressão digital em 2 faces.
Dimensão do cordão dobrado: 42,5 X 1,5cm.
Dimensão do porta-copo: 10 X 1,5cm.
Cores disponíveis do Porta-Copo personalizável: 
Preto ou Branco.
Cores disponíveis do Cordão: a impressão digital 
personalizada permite imprimir todas as cores, 
sem limitação de quantidade. É necessário 
apenas criar respeitando as medidas disponíveis 
em nosso gabarito.   

Porta-Copo branco com impressão em 
serigrafia nas cores preto, verde, azul 
e vermelho conforme pantones: 

Preto 361C 299C 178C

Porta-Copo preto: 
Impressão em
serigrafia branca



Cores
Copo Eco®
_disponíveis 
para serigrafia

OPACO
Material opaco, ou seja, não permi-
te a passagem da luz e consequen-
temente impede a visualização de 
líquido dentro do copo eco®.

TRANSLÚCIDO
Material translúcido, que deixa 
passar a luz e permite enxergar o 
interior do produto. Possibilita a 
visualização do líquido dentro do 
copo eco®.
 

NEON
Material translúcido e com cores 
vivas, que brilham quando expos-
tas à luz negra. 

NATURAL FOSCO
Nossa versão standard do copo 
eco® translúcido, ou seja, o natural 
fosco não possui pigmento de 
cores em sua composição, ele é 
transparente, fosco e sem cor.



Personalização:

SERIGRAFIA
Você pode adicionar até 4 cores na estampa.

Precisa de ajuda para criar a sua arte? Disponibilizamos um 
Tutorial de Personalização com os gabaritos de cada produto.

https://www.meucopoeco.com.br/site/como-personalizar


Personalização:

DIGITAL
Sem limitação de cores
Pode ver a bebida dentro do copo
Possibilidade de usar QR Code
Infinitas Possibilidades
Possibilidade de númerar os copos individualmente para gamificação (Qualquer quantidade)

Precisa de ajuda para criar a sua arte? Disponibilizamos um 
Tutorial de Personalização com os gabaritos de cada produto.

https://www.meucopoeco.com.br/site/assets/docs/Tutorial-Meu-Copo-Eco-Pedidos-e-Decoracao.pdf


meucopoeco.com.br

https://www.meucopoeco.com.br/site/
https://www.youtube.com/channel/UCuaLFF1P85slUtVLscRzF8w
https://www.instagram.com/meucopoeco/
https://www.meucopoeco.com.br/site/
https://www.facebook.com/meucopoeco/
https://www.linkedin.com/company/meu-copo-eco/
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