
Meu Copo Eco



Meu Copo Eco

O Copo Eco
A melhor solução para acabar com os descartáveis em 
todos os ambientes.

Resistente, durável, ajuda a manter a temperatura das    
bebidas e é super fácil de personalizar.

300ml
Altura: 117mm
Peso: 40g
Boca do copo: 71mm
Fundo do copo: 52mm
Volume: 336ml
Material: Polipropileno 05

200ml
Altura: 88mm
Peso: 40g
Boca do copo: 68mm
Fundo do copo: 52mm
Volume: 232ml
Material: Polipropileno 05

400ml
Altura: 140mm
Peso: 44g
Boca do copo: 75mm
Fundo do copo: 54mm
Volume: 412ml
Material: Polipropileno 05

550ml
Altura: 160mm
Peso: 54g
Boca do copo: 81mm
Fundo do copo: 58mm
Volume: 578ml
Material: Polipropileno 05

®

Acabamento com borda lisa

Aditivo antimicrobiano

Livre de Bisfenol A

Vai no microondas

+

+

+

+



Tipos de personalização

Copo Eco® 
1 a 4 cores

arte com
01 cor 

arte com
02 cores

arte com
03 cores

arte com
04 cores

Produto tradicional da Meu Copo Eco! 
Artes em até 4 cores sólidas com traços finos e cores vivas 
Logos, ilustrações, ícones e elementos 
Criação em 100% do copo *

Personalize seu Copo Eco® 1 a 4 Cores agora em nossa ferramenta 
de personalização online. Ou envie sua arte em PDF, Ai ou EPS. Veja 
os gabaritos e o tutorial de personalização clicando aqui. 

Cores translúcidas
Material translúcido, permite a visualização do líquido dentro do copo.

Cores neon 
Material translúcido e com cores vivas, que brilham quando expostas à luz negra.

Cores opacas 
Material opaco, não permite a visualização do líquido dentro do copo.

*Exceto nas margens de segurança

https://www.meucopoeco.com.br/personalize/serigrafia


Tipos de personalização

Copo Eco® 
Cores Ilimitadas 

Máxima criatividade sem limite de cores! 
Fotos, ilustrações e degradê em todas as cores.
Criação em 100% do copo.
Copo com medidor transparente, que possibilita visualizar 
a bebida dentro do copo.

Personalize seu Copo Eco® Cores Ilimitadas agora em nossa ferra-
menta de personalização online. Ou envie sua arte em PDF, JPG ou 
PNG. Veja os gabaritos e o tutorial de personalização clicando aqui.

medidor

https://www.meucopoeco.com.br/personalize/digital


Tipos de personalização

Copo Eco® 
Nomes e Fotos

Personalização ao nível máximo!
Cada pessoa recebe um copo único, com seu nome, foto 
ou outra informação individual que desejar. 
Arte sem limite de cores.
Criação em 100% do copo. 

Personalize seu Copo Eco® Nomes e Fotos agora em nossa ferra-
menta de personalização online clicando aqui. Através do WebApp 
da Meu Copo Eco você envia um link para que cada pessoa que irá 
receber o Copo Eco® preencha suas informações individuais, como 
Nomes e Fotos.

lucas

lari

júlia

Sua foto

Seu nome

https://www.meucopoeco.com.br/site/compra


O porta copo
Porta-Copo com cordão Meu Copo Eco
Deixe suas mãos livres! 
Porta-Copo de silicone, adaptável para todos os tamanhos 
de copos e com gancho para prender.

Porta Copo com cordão personalizado 

Porta-Copo em silicone com impressão em serigrafia em 1 
cor, adaptável para todos os tamanhos de copos e com 
gancho para prender. 

Cordão de poliéster acetinado com argola, costurado. Impressão sem limite de cores nas duas faces.
A dimensão do cordão dobrado é 42,5 X 1,5cm e a dimensão do porta-copo é 10 X 1,5cm.
Cores do Porta-Copo personalizado: preto ou  branco.
Cores do cordão: sem limite de cores 

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



Tampa Copo Eco® 
400ml 

Segurança e proteção para seu Copo Eco® 
Mantém a temperatura da sua bebida por mais tempo! 

Tampa de PELBD para encaixe no Copo Eco® 400ml 
Livre de BPA 
Diâmetro: 73mm
Cor da tampa: branco opaco 



Cordão de poliéster acetinado com argola, costurado. Impressão sem limite de cores nas duas faces.
A dimensão do cordão dobrado é 42,5 X 1,5cm e a dimensão do porta-copo é 10 X 1,5cm.
Cores do Porta-Copo personalizado: preto ou  branco.
Cores do cordão: sem limite de cores 

Produtos Meu Copo Eco

Vamos juntos? www.meucopoeco.com.br

Compre já seu Copo Eco®!
Faça seu orçamento online ou fale conosco :)

Telefone e WhatsApp: (48) 3232 0845
Email:  contato@meucopoeco.com.br

Instagram: @meucopoeco

Meu Copo Eco® e Copo Eco® são marcas registradas da Meu Copo Eco 
Comercio e Locações LTDA. Todos os direitos reservados.

Meu Copo Eco Comercio e Locações LTDA 
CNPJ: 13.995.242/0001-04

Servidão Waldomiro Torquato Vigânico, 305 - Rio Tavares
Florianópolis - SC
CEP: 88048-350

contato@meucopoeco.com.br

Visite nosso site

https://www.meucopoeco.com.br/site/
https://www.meucopoeco.com.br/site/



