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SACOS - CONSCIOUS COLLECTION

CONSCIOUS
COTTON
COLLECTION
We believe in and work towards a
more sustainable future

ORGANIC COTTON
CERTIFIED

by Ecocert Greenlife

OCS100 · Made with 100% Organically
Grown Cotton / www.organiccontent.org

Tested for harmful substances.

KI0286

* Contact us to find out which Kimood
references are covered by the certification.
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NEW

KI0286 Saco de compras com motivo bolinhas
50x15x39 cm • (30 l)
310 g/m² • Saco grande de compras em algodão canvas. Motivo
de bolinhas impresso a cores. Alças em algodão tal como o saco.
Bolso interior. Com fecho.
1PC € 10,14

BLACK /
WHITE /
NATURAL

/// 50PCS € 8,10

NIGHT NAVY /
WHITE /
NATURAL

SAND /
RED /
NATURAL

TOMATO RED /
WHITE /
NATURAL

NEW

KI0283 Saco de compras de estilo
marinheiro em juta
47x14x35 cm • (23 l)
350 g/m² • Saco de compras/mão com padrão de
marinheiro em algodão canvas e juta. Alças em algodão com
cordão interior de cor natural. Bolso interior. Com fecho. Combina
na perfeição com a bolsa KI0752 da mesma colecção.

1PC € 12,64

/// 20PCS € 10,10

NATURAL /
NAVY

KIMOOD 2020
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KI0235 Saco de compras em
malha de algodão e juta

KI0229 Saco de compras em juco
11

38x7x42 cm • (12 l)

COLOURS

53x15x40 cm • (30 l)
310 g/m² • Saco grande multiusos em algodão com fundo laminado
em juta natural. Bolso interior com fecho. Divisória. Pegas de 55 cm em
algodão. Fecho com molas de pressão.

300 g/m² • Saco de compras em mistura juta e algodão
(juco), com divisórias e alças de 70 cm em algodão cru colorido.
1PC Natural = € 4,40 - Colours = € 4,96 ///
100PCS Natural = € 3,52 - Colours = € 3,98

1PC Natural / Natural = € 8,96 - Colours = € 10,84 ///
40PCS Natural / Natural = € 7,18 - Colours = € 8,66

CUMIN
YELLOW /
NATURAL

DUSTY LIGHT
GREEN /
NATURAL

NATURAL /
NATURAL

43x13x36 cm • (27 l)
310 g/m² • Saco de praia grande estilo marinheiro em
algodão canvas. Alças com cordões em algodão, bolso interior
com fecho, fecho de mola.

NATURAL /
NAVY

/// 40PCS € 13,30

NATURAL /
RED

CRIMSON RED

DARK GREY

DUSTY BLUE

DUSTY PINK

LIME GREEN

MID NIGHT BLUE

NATURAL

TURQUOISE

VANILLA WHITE

KI0231 Saco grande em juco com
forro interior
54x17x42 cm • (35 l)
300 g/m² • Grande saco multiusos em mistura juta e algodão
(juco). Forro em algodão, bolso interior com fecho, divisória, alças
de 65 cm no mesmo material e cor. Fecho com mola magnética.

1PC Washed Natural = € 12,84 - Colours = € 15,84 ///
40PCS Washed Natural = € 10,26 - Colours = € 12,66

WASHED
CRIMSON RED
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FUCHSIA

PATRIOT BLUE /
NATURAL

KI0242 Saco de praia

1PC € 16,64

BLACK

WASHED
MIDNIGHT BLUE

WASHED
NATURAL

KI0236 Saco de compras às riscas em juco
45x45x15 cm • (31 l)
370 g/m² • Saco de compras em juta e algodão (juco) de forma
quadrada, às riscas em tecido tingido. Bolso interior com fecho. Alças de
55 cm no mesmo tecido.
1PC € 8,50

IRIS BLUE /
NATURAL

/// 40PCS € 6,80

MAGENTA /
NATURAL

STEEL GREY /
NATURAL
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KI0223 Saco compras básico
31 COLOURS

38x42 cm • (13 l)

130 g/m² • Saco em algodão, alças de 70 cm do mesmo
material.
1PC Natural = € 1,10 - White = € 1,44 - Colours = € 1,56 ///
200PCS Natural = € 0,88 - White = € 1,14 - Colours = € 1,26

ARANDANO RED

BLACK

BLUE TURQUOISE

BURNT LIME

BURNT ORANGE

CHERRY RED

COOL GREY

CUMIN YELLOW

DARK GREY

DARK PINK

DELPHINIUM
BLUE

DUSTY LIGHT
GREEN

IRIS BLUE

KELLY GREEN

LAGOON

LIGHT VIOLET

MAGENTA

MARSALA

NATURAL

NAVY

ORANGE

PINK

PISTACHIO
GREEN

RADIANT
ORCHID

RED

ROYAL BLUE

SPICY ORANGE

TURQUOISE

WHITE

WINE

YELLOW

NEW

KI0288 Saco de compras em
algodão biológico

KI0203 Saco de compras
36x42 cm • (13 l)

38x42 cm • (13 l)
130 g/m² • Saco de compras em 100% algodão orgânico
controlado por Ecocert Greenlife. Costura lateral “Interlock” com 5 fios
para maior conforto. Alças com 70 cm no mesmo tecido, cosidas ao
saco em ponto de cruz para maior robustez. Fornecido dobrado.
1PC Black = € 3,00 - Natural = € 2,20 ///
200PCS Black = € 2,40 - Natural = € 1,76

BLACK

472

NATURAL
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130 g/m² • Bolsa a tiracolo em algodão, alça do mesmo
tecido.
1PC Natural = € 1,76 - White = € 2,10 - Colours = € 2,16 ///
200PCS Natural = € 1,42 - White = € 1,68 - Colours = € 1,74

BLACK

BURNT LIME

COOL GREY

FUCHSIA

NAVY

ORANGE

WHITE

YELLOW

NATURAL

NEW

KI0284 Saco de compras em juco
43x17x36 cm • (27 l)
550 g/m² • Saco de compras em juco, algodão e juta tingida.
Alças em algodão natural. Bolso interior. Fecho com botão
magnético.
1PC € 14,36

BLACK

/// 35PCS € 11,50

CUMIN YELLOW

TURQUOISE

KIMOOD 2020
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KI0228 Large Juco hold-all bag
72
x 48 xgrande
15 cm • (52L)
Saco
multiusos em juco
72x15x48 cm • (52 l)
280 gsm • Large hold-all bag in jute canvas and cotton (juco)
with gusset and 55 cm handles in contrasting colour.
280 g/m² • Grande saco multiusos em mistura juta e algodão
(juco), com divisórias e alças de 55 cm em contraste.
1PC Natural
10,36€ /// 40PCS 8,30€
1PC Colours
11,16€ /// 40PCS 8,94€
1PC Natural = € 10,66 - Colours = € 11,50 ///
40PCS Natural = € 8,54 - Colours = € 9,20
NATURAL /
NATURAL
NATURAL/
NATURAL
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NATURAL /
NATURAL
NAVY /
NAVY

NATURAL /
NATURAL /
RED
RED
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NEW

KI0516 Saco de praia com
sistema anti-areia
53x26.5x34 cm • (48 l)
Saco de praia grande em cloreto de polivinil com motivo
náutico. Com uma abertura no fundo em rede que permite a
saída de areia acumulada por exemplo das toalhas de praia.
Graças ao sistema anti-areia, também é possível evitar a
acumulação de água no fundo do saco causada por peças
de roupa húmidas ou molhadas como os fatos de banho ou os
brinquedos de praia das crianças.
1PC € 18,96

/// 20PCS € 15,18

NAVY

KIMOOD 2020
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NEW

KI0279 Saco de compras fashion
em algodão biológico
44x22x38 cm • (37 l)
310 g/m² • Saco de compras com fole em 100% algodão
biológico OCS100 controlado por Ecocert Greenlife. Alça com
riscas em contraste. Bolso interior. Fecho com botão magnético.
1PC Natural = € 12,26 - Night Navy = € 15,74 ///
40PCS Natural = € 17,04 - Night Navy = € 21,84

NATURAL

KI0248 Saco em juta com costura
em contraste

KI0258 Saco de compras
multiusos, estilo rústico

45x18x38 cm • (30 l)

52x16x40 cm • (33 l)

260 g/m² • Saco de compras não laminado com costura em
contraste em fio de juta nos lados. Bolso interior em juta. Pega
em algodão.

500 g/m² • Saco de compras grande em algodão e juta (juco)
com base em juta em contraste. O juco e a juta dão um aspeto
rústico ao tecido. Bolso interior com fecho. Fecho magnético.

1PC Natural / Arandano Red = € 9,00 - Colours = € 9,66 ///
40PCS Natural / Arandano Red = € 7,20 - Colours = € 7,74

ARANDANO
RED /
NATURAL

476

NIGHT NAVY

BLACK /
NATURAL
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DELPHINIUM
BLUE /
NATURAL

NATURAL /
ARANDANO RED

1PC Rustic Natural / Natural = € 13,36 - Patriot Blue / Natural = € 14,66 ///
25PCS Rustic Natural / Natural = € 10,70 - Patriot Blue / Natural = € 11,74

PATRIOT BLUE /
NATURAL

RUSTIC
NATURAL /
NATURAL

KI0258
KIMOOD 2020
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KI0260 Saco de compras grande
multiusos, estilo rústico
72x15x48 cm • (52 l)
500 g/m² • Saco de compras grande multiusos em malha e
algodão com divisória e alças com 55cm em contraste. O fio de
juco dá um aspeto rústico ao saco.
1PC Rustic Natural = € 15,64 - Patriot Blue = € 17,00 ///
20PCS Rustic Natural = € 12,50 - Patriot Blue = € 13,60

PATRIOT BLUE

KI0277 Saco de compras com
alças em contraste

478

KI0278 Saco de compras com
divisória com alças em contraste

12 COLOURS

38x42 cm • (13 l)

RUSTIC NATURAL

12 COLOURS

38x7x42 cm • (13 l)

220 g/m² • Saco de compras clássico em canvas de
algodão. Alças em algodão em contraste.

220 g/m² • Saco de compras clássico em canvas com
divisória. Alças em algodão em contraste.

1PC € 3,16

1PC € 3,74

/// 100PCS € 2,54

/// 100PCS € 2,98

NATURAL /
BLACK

NATURAL /
CHERRY RED

NATURAL /
DARK PINK

NATURAL /
DUSTY LIGHT
GREEN

NATURAL /
KELLY GREEN

NATURAL /
MAGENTA

NATURAL /
BLACK

NATURAL /
CHERRY RED

NATURAL /
DARK PINK

NATURAL /
DUSTY LIGHT
GREEN

NATURAL /
KELLY GREEN

NATURAL /
MAGENTA

NATURAL /
NAVY

NATURAL /
RADIANT
ORCHID

NATURAL /
SPICY ORANGE

NATURAL /
STEEL GREY

NATURAL /
SURF BLUE

NATURAL /
YELLOW

NATURAL /
NAVY

NATURAL /
RADIANT
ORCHID

NATURAL /
SPICY ORANGE

NATURAL /
STEEL GREY

NATURAL /
SURF BLUE

NATURAL /
YELLOW
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KI0253 Saco de compras em
algodão/juta – 23 L

KI0255 Saco de compras em
algodão/juta – 17 L

38x8x42 cm • (23 l)

30x19x30 cm • (17 l)

310 g/m² • Saco de compras em algodão canvas e detalhes
laterais em contraste em juta. Alças de 55 cm em algodão cru
colorido.

310 g/m² • Saco de compras em algodão canvas e detalhes
laterais em contraste em juta. Alças de 55 cm em algodão.
1PC € 4,30

1PC € 5,16

NATURAL /
BLACK

/// 50PCS € 3,44

/// 50PCS € 4,14

NATURAL /
BLACK

NATURAL /
TURQUOISE

NATURAL /
TURQUOISE

KI0230 Saco de compras bicolor
em algodão

KI0264 Saco grande de compras
em polialgodão

38x8x42 cm • (13 l)

40x15x38 cm • (23 l)

310 g/m² • Saco de compras em algodão. Bicolor, fundo com
divisória e alças de 55 cm.

370 g/m² • Saco de compras em polialgodão (poliéster e
algodão) com divisória. Alças com 55 cm em algodão.

1PC € 3,70

1PC Natural Heather = € 7,46 - Colours = € 8,34 ///
40PCS Natural Heather = € 5,98 - Colours = € 6,66

BLACK /
NATURAL

/// 100PCS € 2,96

RED /
NATURAL

TURQUOISE /
NATURAL

IRIS BLUE
HEATHER

MARSALA
HEATHER

NATURAL
HEATHER

SHALE GREY
HEATHER
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NEW

KI0280 Saco de mão com alças
em pele
35x14x35 cm • (20 l)
310 g/m² • Saco de mão/compras com fole em algodão
canvas. Com alças em pele genuína, um bolso interno e fecho
com botão magnético.
1PC € 20,50

CUMIN YELLOW

NEW

/// 40PCS € 16,40

NIGHT NAVY

SYRAH WINE

NEW

KI0287 Saco de mão com alça a
tiracolo em pele

KI0282 Saco multiusos
63x18x38 cm • (43 l)

41x10x38 cm • (17 l)
310 g/m² • Saco de mão em algodão canvas. Alças e alça
a tiracolo em pele. Grandes bolsos frontais. Bolso interior. Fecho
com botão magnético.

310 g/m² • Grande saco multiusos em algodão canvas. 2
bolsos grandes exteriores de cores diferentes. Fecho com botão
magnético.
1PC € 16,16

1PC € 22,20

BLACK

480

/// 20PCS € 12,94

/// 40PCS € 17,76

CUMIN YELLOW

NIGHT NAVY

KIMOOD 2020

NIGHT NAVY /
NAVY

RIVER STONE
GREY /
SMOOTH GREY

KI0280
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KI0250 Saco de compras
em algodão canvas

KI0249 Saco de compras
em algodão canvas

KI0262 Saco de compras
clássico em algodão biológico

38x42 cm • (13 l)

38x42 cm • (13 l)

38x42 cm • (13 l)

310 g/m² • Saco de compras clássico em algodão
canvas, alças compridas de 70 cm no mesmo material
e cor.

310 g/m² • Saco de compras clássico em algodão
canvas, alças de 35 cm no mesmo material e cor.

310 g/m² • Saco de compras clássico, 100%
algodão biológico OCS100 certificado por Ecocert
Greenlife. Alças compridas com 70 cm, da mesma
cor e material.

1PC Natural = € 3,16 - Black = € 4,74 ///
100PCS Natural = € 2,54 - Black = € 3,78

1PC € 3,00

BLACK

NATURAL

/// 100PCS € 2,40

1PC € 3,74

NATURAL
NATURAL

KI0234 Saco de compras com lantejoulas
38x10x42 cm • (16 l)
310 g/m² • Saco de compras em tecido de algodão com
lantejoulas bordadas na frente. Lantejoulas de dupla face, para
uma impressão 2 em 1. Uma impressão visível e a outra aparece
quando se passa a mão pela lantejoulas. Sugerimos impressão
por sublimação.
1PC Natural = € 11,86 - Colours = € 12,66 ///
50PCS Natural = € 9,50 - Colours = € 10,14

BLACK

482

NATURAL
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WHITE

/// 50PCS € 2,98

SACOS - CONSCIOUS COLLECTION

KI0252 Saco de compras
em algodão biológico

KI0259 Saco de compras

KI0275 Saco de compras bicolor

38x42 cm • (13 l)

37x10x40 cm • (15 l)

220 g/m² • Saco de compras em algodão canvas
com alças em contraste.

310 g/m² • Saco de compras em algodão canvas,
com divisória e alças em contraste.

42x12x40 cm • (20 l)
310 g/m² • Saco de compras em algodão biológico.
Certificado OCS100 - Organic Content Standard emitido pelo Ecocert
Greenlife . Fundo largo com 12 cm e alças compridas de 70 cm.
1PC Natural = € 5,76 - Black = € 7,60 ///
100PCS Natural = € 4,62 - Black = € 6,08

1PC € 4,50

BLACK
BLACK

DUSTY BLUE

/// 50PCS € 3,60

1PC Natural = € 4,46 - Black = € 5,70 ///
100PCS Natural = € 3,58 - Black = € 4,56
NATURAL /
BLACK

NATURAL

NATURAL /
DUSTY BLUE

NATURAL /
NAVY

NATURAL /
RED

NATURAL

KI0247 Saco de compras
em algodão
40x12x42 cm • (20 l)
130 g/m² • Saco de compras em algodão com
fundo largo e divisória, alças de 35 cm no mesmo
material e cor.
1PC Natural = € 2,80 - Black/White = € 3,70 ///
200PCS Natural = € 2,24 - Black/White = € 2,96

KI0251 Saco de compras
com divisória

KI0271 Saco de compras marinheiro
43x16x39 cm • (30 l)

35x13x39 cm • (18 l)
310 g/m² • Saco de compras em algodão canvas,
com fundo largo e divisória, alças compridas de
70 cm em algodão cru colorido.

310 g/m² • Saco de compras estilo marinheiro
em algodão canvas, pegas de 55 cm em contraste,
bolso frontal.
1PC € 6,46

/// 50PCS € 5,18

1PC Natural = € 4,36 - Black/White = € 6,44 ///
50PCS Natural = € 3,50 - Black/White = € 5,14
NATURAL /
NAVY

BLACK

NATURAL

WHITE

BLACK

NATURAL

WHITE
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KI0139 Mochila em algodão
biológico com cordões

KI0147 Mochila pequena em
algodão biológico com cordões

KI0629 Saco marinheiro em
algodão com cordão

35x45 cm • (13 l)

30x36 cm • (8 l)

35x35x50 cm • (45 l)

150 g/m² • Mochila em algodão biológico.
Certificado OCS100 - Organic Content Standard emitido
pelo Ecocert Greenlife. Ajuste com cordão reforçado.

150 g/m² • Mochila com cordões brancos, 100% algodão
biológico OCS100 certificado por Ecocert Greenlife.

310 g/m² • Saco marinheiro em algodão canvas
com alças em cordão reforçado e ajuste com cordão.

1PC Natural = € 4,16 - Black = € 5,26 ///
200PCS Natural = € 3,34 - Black = € 4,22

1PC Natural = € 2,80 - White = € 3,16 - Colours = € 3,54 ///
200PCS Natural = € 2,24 - White = € 2,54 Colours = € 2,82

1PC Natural = € 7,66 - Colours = € 8,66
50PCS Natural = € 6,14 - Colours = € 6,94

BLACK
BLACK

GREY

NATURAL

NAVY

///

ROYAL BLUE

NATURAL
BLACK

DARK PINK

MAGENTA

NATURAL

NAVY

PISTACHIO
GREEN

TROPICAL BLUE

WHITE

KI0125 Saco / mochila em
algodão

KI0154 Mochila com
cordão reforçado

KI0632 Saco multiusos em
algodão

35x45 cm • (13 l)

35x45 cm • (13 l)

45x25x25 cm • (28 l)

130 g/m² • Saco / mochila em algodão com
cordões também em algodão na cor branca.

310 g/m² • Mochila com cordões reforçados em
algodão branco.

310 g/m² • Saco multiusos em algodão canvas,
alças em polialgodão, com fecho.

1PC Natural = € 4,64 - Colours = € 5,34
80PCS Natural = € 3,70 - Colours = € 4,26

1PC Natural = € 7,00 - Colours = € 8,84
50PCS Natural = € 5,60 - Colours = € 7,06

1PC Natural = € 2,34 - Colours = € 3,00
200PCS Natural = € 1,86 - Colours = € 2,40

BLACK

484

BURNT LIME

DARK ROYAL
BLUE
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NATURAL

///

WHITE

BLACK

CHERRY RED

SHALE GREY

SURF BLUE

NATURAL

PATRIOT BLUE

///

BLACK /
BLACK

GREY /
BLACK

NATURAL /
BLACK

NEW
NATURAL /
REFLEX BLUE /
WHITE /
FRENCH RED

///

NEW
NAVY /
OFF WHITE

VINTAGE KHAKI

KI0149 Mochila em polialgodão
30x45 cm • (13 l)
370 g/m² • Mochila em polialgodão com alças
ajustáveis em polialgodão. Acessórios em metal.
Bolso com fecho, fecho com cordão de ajuste e
stopper.

KI0149

1PC € 11,26

IRIS BLUE
HEATHER

/// 40PCS € 9,02

NATURAL
HEATHER

SHALE GREY
HEATHER

KI0140 Mochila em
algodão canvas
30x45 cm • (13 l)
310 g/m² • Mochila em algodão canvas, com alças
ajustáveis, acessórios em metal, bolso traseiro com fecho
e ajuste com cordão e stopper.

1PC Natural/Black = € 10,00 - Colours = € 10,66 ///
50PCS Natural/Black = € 8,00 - Colours = € 8,54

BLACK /
BLACK

GREY /
BLACK

NATURAL /
BLACK

KIMOOD 2020
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SACOS - CONSCIOUS COLLECTION

KI0302 Mala a tiracolo

KI0603 Saco de viagem

26x11x32 cm • (7 l)

51x30x30 cm • (46 l)

340 g/m² • Mala a tiracolo em sarja pré lavada (efeito
vintage), alça ajustável, ilhós e molas em metal envelhecido, bolso
interior.

340 g/m² • Saco de viagem em canvas pré lavada (efeito
vintage) com pegas em polivinil (PVC), ilhós metalizados efeito
envelhecido, bolso interior.

1PC € 14,44

1PC € 31,24

BLACK

/// 50PCS € 11,54

VINTAGE KAKI

BLACK

/// 20PCS € 24,98

VINTAGE KAKI

KI0351 Saco com alça a tiracolo
em algodão canvas

KI0639 Saco multiusos em
algodão canvas

25x10x30 cm • (8 l)

50x29x28 cm • (41 l)

400 g/m² • Saco com alça a tiracolo em algodão canvas.
Alça ajustável em algodão. Com fecho.

400 g/m² • Saco multiusos em algodão canvas. Pegas em
contraste, bolso lateral com mola, com fecho. Alça ajustável. Este
produto foi submetido a um tratamento especial e apresenta um
aspecto intencionalmente envelhecido. Este procedimento implica
variações de cor de produto para produto.

1PC € 8,66

WASHED BLACK

/// 50PCS € 6,94

WASHED BLUE
TITANIUM

WASHED DARK
GREY

1PC € 15,34

WASHED BLUE
TITANIUM

486
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/// 30PCS € 12,26

WASHED DARK
GREY

KI0639
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SACOS - CONSCIOUS COLLECTION

NEW

NEW

KI0285 Saco de compras em
algodão

KI0281 Saco de compras com fole
em rede

32x46 cm • (35 l)

37x20x42 cm • (32 l)

190 g/m² • Saco grande de compras em rede. Pode ser
acondicionado no seu bolso em algodão (nas cores Black e
natural e em poliéster nas outras cores) com fecho para facilitar a
personalização. Alças em algodão.

Saco de compras em juta com fole em malha de algodão. Alças
em algodão com cordão interior de cor natural.
1PC Colours = € 9,36 - Natural = € 7,90 ///
40PCS Colours = € 7,50 - Natural = € 6,32

1PC Colours = € 13,94 - Natural = € 9,96 ///
40PCS Colours = € 11,14 - Natural = € 7,98

BLACK /
NATURAL
BLACK

BURNT LIME

CHERRY RED

NATURAL

NATURAL /
NATURAL

NAVY /
NATURAL

SYRAH WINE /
NATURAL

TURQUOISE /
NATURAL

TURQUOISE

NEW

NEW

NEW

KI0729 Saco com cordão de
ajuste em algodão biológico

KI0734 Saco em rede com
cordão

KI0738 Nécessaire com
compartimento duplo

XS - S - M - L - XL

S-M-L

S-M

55 g/m² • Saco em algodão biológico OCS100
controlado por Ecocert Greenlife com fecho por
cordão de ajuste. Disponível em diferentes formatos.

130 g/m² • Disponível em vários formatos. Em
100% algodão. Parte frontal em rede e parte traseira
em algodão canvas.

150 g/m² • Nécessaire com compartimento duplo,
um em algodão canvas e outro em rede, ambos com
fecho. Disponível em dois formatos.

1PC XS = € 1,30 - S = € 1,54 M = € 1,84 - L = € 2,24 - XL = € 2,74 ///
500PCS XS = € 1,04 - S = € 1,22 - M = € 1,46 L = € 1,78 - XL = € 2,18 - - XL = 400 PCS

1PC S = € 2,04 - M = € 2,30 - L = € 2,94 ///
S = 500 PCS= € 1,62 - M = 400PCS= € 1,84 L = 200PCS = € 2,34 - M

1PC S/M = € 4,36 - Black M = € 4,46 ///
500 PCS S/M = € 3,50 - Black M = € 3,58

NATURAL

NATURAL
BLACK

488
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NATURAL

KI0285
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SACOS - CONSCIOUS COLLECTION

KI0254 Saco de pão em
algodão biológico

KI0270 Saco de pão em
algodão biológico

29x70 cm • (6 l)

15x70 cm • (3 l)

150 g/m² • Saco de pão em algodão biológico.
Certiﬁcado OCS100 - Organic Content Standard,
emitido pelo Ecocert Greenlife. Alças no mesmo material
e cor, cordão de ajuste, ideal para 2 ou 3 baguetes.
1PC € 4,34

/// 200 PCS € 3,46

150 g/m² • Saco de pão, 100% algodão biológico
OCS100 certiﬁcado por Ecocert Greenlife. Fecho com
cordão de ajuste. Ideal para 1 pão.

KI0265 Saco de pão
15x62 cm • (3 l)
130 g/m² • Saco de pão em algodão, cordão de
ajuste, ideal para 1 baguete.

1PC € 1,86
1PC € 2,40

/// 200 PCS € 1,50

/// 200 PCS € 1,92
NATURAL

NATURAL
NATURAL

KI0267 Saco porta-garrafa
em juta

KI0268 Saco porta-garrafa
em juta

KI0269 Saco porta-garrafa
em algodão canvas

12x10x36 cm

24x10x36 cm

12x10x36 cm

Saco porta-garrafa em juta, com 2 pegas e janela
transparente na zona frontal. Concebido para 1
garrafa.

Saco porta-garrafa em juta, com 2 pegas e janela
transparente na zona frontal. Concebido para 2
garrafas.

310 g/m² • Saco porta-garrafa em algodão
canvas, 2 pegas no mesmo material e cor. Para 1
garrafa.

1PC Natural = € 3,74 - Colours = € 4,16 - Natural /
Gold = € 3,86 /// 100 PCS Natural = € 2,98 Colours = € 3,34 - Natural / Gold = € 3,10

1PC Natural = € 4,90 - Natural / Gold = € 5,04 Colours = € 5,26 /// 100 PCS Natural = € 3,92
- Natural / Gold = € 4,02 - Colours = € 4,22

1PC Natural = € 3,16 - Black = € 4,20 ///
200 PCS Natural = € 2,54 - Black = € 3,36

BLACK
NEW
BLACK /
SILVER

490

NEW
CHERRY RED /
GOLD

KIMOOD 2020

NATURAL

NEW
NATURAL /
GOLD

NEW
BLACK /
SILVER

NEW
CHERRY RED /
GOLD

NATURAL

NEW
NATURAL /
GOLD

NEW
CHERRY RED

NATURAL

SACOS - CONSCIOUS COLLECTION

KI0221 Saco em juta

KI0219 Saco de praia em juta

35x9x40 cm • (16 l)

42x15x35 cm • (23 l)

Saco em juta com alça de algodão, bolso frontal em algodão.

NEW
CHERRY RED /
GOLD

SAFFRON

TURQUOISE

LIME GREEN

NATURAL

COLOURS

Saco de praia / compras em juta, alças em algodão, fecha com
velcro®.

1PC Natural = € 4,66 - Colours = € 4,90 Black / Silver - Cherry Red / Gold = € 7,26 ///
50PCS Natural = € 3,74 - Colours = € 3,92 Black / Silver - Cherry Red / Gold = € 5,82

NEW
BLACK /
SILVER

17

1PC Natural = € 4,66 - Colours = € 5,26 - Black / Silver Cherry Red / Gold = € 7,10 /// 50PCS Natural = € 3,74 Colours = € 4,22 - Black / Silver - Cherry Red / Gold = € 5,68

NEW
NATURAL /
GOLD

BLACK

NEW
BLACK /
SILVER

CAPUCCINO

NEW
CHERRY RED /
GOLD

COOL GREY

FUCHSIA

LIGHT MARSALA

LIME

MID NIGHT BLUE

NATURAL

NEW
NATURAL /
GOLD

PLUM VIOLET

SAFFRON

TURQUOISE

WHITE

WINE

YELLOW

KI0274 Saco de compras
em juta – modelo grande

KI0273 Saco de compras
em juta – modelo médio

KI0272 Saco de compras
em juta – modelo pequeno

30x15x30 cm • (14 l)

26x14x22 cm • (10 l)

20x10x20 cm • (4 l)

Saco de compras em juta com pegas em algodão.
Modelo grande.

Saco de compras em juta com pegas em algodão.
Modelo médio.

Saco de compras em juta com pegas em algodão.
Modelo pequeno.

1PC Natural = € 3,94 - Natural / Gold = € 4,94 Colours = € 5,36 /// 100PCS Natural = € 3,14 Natural / Gold = € 3,94 - Colours = € 4,30

1PC Natural = € 3,60 - Natural / Gold = € 4,04 Colours = € 4,34 /// 100PCS Natural = € 2,88 Natural / Gold = € 3,22 - Colours = € 3,46

1PC Natural = € 2,96 - Natural / Gold = € 3,34 Colours = € 3,64 /// 200PCS Natural = € 2,38 Natural / Gold = € 2,66 - Colours = € 2,90

NEW
BLACK /
SILVER

NEW
CHERRY RED /
GOLD

NATURAL

NEW
NATURAL /
GOLD

NEW
BLACK /
SILVER

NEW
CHERRY RED /
GOLD

NATURAL

NEW
NATURAL /
GOLD

NEW
BLACK /
SILVER

NEW
CHERRY RED /
GOLD

NATURAL

NEW
NATURAL /
GOLD
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SACOS JUTA - CONSCIOUS COLLECTION

KI0226 Saco em juta

KI0227 Saco em juta

KI0239 Saco em juta com
cordão de ajuste

38x42 cm • (16 l)

58x28x35 cm • (58 l)

Saco em juta tingida com alças compridas em
algodão.

Saco em juta tingida com alças da mesma cor e
bolso interior com fecho.

38x44 cm • (13 l)

1PC € 5,50

Saco em juta com cordões, com ﬁos brilhantes em
contraste. Bolso à frente em algodão para facilitar a
personalização.

/// 100 PCS € 4,40
1PC € 9,34

BLACK /
BLACK

NATURAL /
BLACK

NATURAL /
SAFFRON

NATURAL /
WATER GREEN

NATURAL /
CAPUCCINO

NATURAL /
INK BLUE

NATURAL /
MILITARY GREEN

NATURAL /
CAPUCCINO

1PC € 4,80

/// 50 PCS € 7,46

NATURAL /
INK BLUE

NATURAL /
NATURAL

NATURAL /
SAFFRON

NATURAL /
WATER GREEN

/// 100 PCS € 3,84

NATURAL /
GOLD

KI0727 Nécessaire em
algodão

KI0728 Nécessaire em
algodão

KI0724 Nécessaire em
algodão canvas

38x10x21 cm • (6 l)

26x5x12 cm • (2 l)

27x7x15 cm • (3 l)

310 g/m² • Nécessaire com divisórias. Com fecho
e presilha à cor.

310 g/m² • Nécessaire com divisórias. Com fecho
e presilha à cor.

1PC Natural = € 3,24 - Colours = € 3,94
100 PCS Natural = € 2,58 - Colours = € 3,14

1PC Natural = € 2,50 - Colours = € 2,80
200 PCS Natural = € 2,00 - Colours = € 2,24

BLACK

492

DUSTY PINK
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FUCHSIA

MID NIGHT BLUE

///

NATURAL

BLACK

DUSTY PINK

FUCHSIA

MID NIGHT BLUE

///

NATURAL

360 g/m² • Nécessaire em algodão canvas com
divisória. Fecho e presilha da mesma cor que o nécessaire.
1PC Natural = € 2,94 - Colours = € 3,50
200 PCS Natural = € 2,34 - Colours = € 2,80

BLACK

DUSTY PINK

FUCHSIA

MID NIGHT BLUE

///

NATURAL

SACOS - BOLSAS & NÉCESSAIRES DE TOILETTE

KI0720 Bolsa em algodão
canvas – modelo pequeno

KI0721 Bolsa em algodão
canvas – modelo médio

KI0722 Bolsa em algodão
canvas – modelo grande

20x12 cm • (1 l)

22x16 cm • (1 l)

28x20 cm • (2 l)

310 g/m² • Bolsa em algodão canvas, com fecho
em contraste. Modelo pequeno.

310 g/m² • Bolsa em algodão canvas, com fecho
em contraste. Modelo médio.

310 g/m² • Bolsa em algodão canvas, com fecho
em contraste. Modelo grande.

1PC Black/Royal Blue = € 2,20 - Natural/Colours = € 2,00 ///
400 PCS Black/Royal Blue = € 1,76 - Natural/Colours = € 1,60

1PC Colours = € 2,44 - Natural/Colours = € 2,10 ///
400 PCS Colours = € 1,94 - Natural/Colours = € 1,68

1PC Black/Royal Blue = € 2,66 - Natural/Colours = € 2,30
300 PCS Natural = € 2,14 - Colours = € 1,84

BLACK /
ROYAL BLUE

NATURAL /
BLACK

NATURAL /
FLUORESCENT
YELLOW

BLACK /
ROYAL BLUE

DUSTY BLUE /
SILVER

NEW
GREY /
SILVER

LIGHT MARSALA /
SILVER

NATURAL /
BLACK

BLACK /
ROYAL BLUE

NATURAL /
BLACK

///

NATURAL /
FLUORESCENT
YELLOW

NATURAL /
FLUORESCENT
YELLOW

KI0276 Bolsa em tecido de
algodão e juta

KI0723 Bolsa em juco

KI0710 Nécessaire

22x16 cm • (1 l)

28x9x19 cm • (5 l)

300 g/m² • Bolsa em mistura juta e algodão (juco).
Com fecho em contraste.

Necessaire em algodão canvas com revestimento
exterior para uma maior resistência à água.

1PC Natural = € 2,26 - Colours = € 2,46
400 PCS Natural = € 1,82 - Colours = € 1,98

1PC € 6,00

27x5x18 cm • (3 l)
310 g/m² • Bolsa em tecido de algodão com base
em contraste em juta natural laminada.
1PC Natural / Natural = € 4,16 - Colours = € 4,46 ///
200 PCS Natural / Natural = € 3,34 - Colours = € 3,58

CRIMSON RED
CUMIN
YELLOW /
NATURAL

DUSTY LIGHT
GREEN /
NATURAL

NATURAL /
NATURAL

DUSTY BLUE

DUSTY PINK

MID NIGHT BLUE

///

NATURAL

/// 80 PCS € 4,80

BLACK

BURNT LIME

RED

ROYAL BLUE

FUCHSIA

ORANGE

PURPLE

NAVY /
NATURAL
VANILLA WHITE

KIMOOD 2020
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SACOS - BOLSAS & NÉCESSAIRES DE TOILETTE

NEW

NEW

NEW

KI0740 Bolsa reversível

KI0737 Nécessaire em algodão

KI0742 Bolsa com fecho

S-M

20x6x8 cm • (1 l)

S-M

310 g/m² • Bolsa em algodão reversível para
acessórios. Cor em contraste Disponível em dois
tamanhos.

310 g/m² • Nécessaire em algodão canvas com
fecho. Ideal para pincéis de maquilhagem ou lápis.

310 g/m² • Bolsa em algodão canvas com fecho
metálico. Disponível em dois formatos.

1PC S = € 4,74 - M = € 5,86 ///
100 PCS S = € 3,78 - M = € 4,70

1PC Natural = € 4,34 - Colours = € 4,94
500 PCS Natural = € 3,46 - Colours = € 3,94

BLACK

NATURAL /
BLACK

NATURAL

///

1PC S = € 4,76 - M = € 5,56 - ///
500 PCS S = € 3,82 - M = € 4,46

WHITE

BLACK

NEW

NEW

DUSTY PINK

NATURAL

NAVY

NEW

KI0744 Nécessaire em
algodão

KI0752 Bolsa para acessórios
estilo náutico

KI0731 Nécessaire em algodão
canvas - estilo náutico

23.5x15x18 cm • (7 l)

23x6x16 cm • (3 l)

23x7x13 cm • (2 l)

220 g/m² • Nécessaire ou bolsa para
maquilhagem em algodão canvas com uma pega
e fecho.

310 g/m² • Bolsa para acessórios estilo náutico ou
nécessaire em algodão e juta com fecho. Combina na
perfeição com o saco de mão com padrão náutico KI0283.

310 g/m² • Nécessaire em algodão canvas. De
estilo marinheiro, com fecho. Padrão náutico.

1PC € 8,90

BLACK /
NATURAL

494

/// 50 PCS € 7,12

NATURAL /
BLACK

KIMOOD 2020

1PC € 5,66
1PC € 3,64

NATURAL /
NAVY

/// 100 PCS € 4,54

/// 200 PCS € 2,90

NATURAL /
NAVY

NATURAL /
RED

NATURAL /
TURQUOISE

SACOS - BOLSAS & NÉCESSAIRES DE TOILETTE

NEW

KI0714 Bolsa / Nécessaire

KI0713 Bolsa / Nécessaire

24x16 cm • (1 l)

32x5x19 cm • (6 l)

Bolsa / Necessaire em algodão. Exterior com
revestimento para uma melhor resistência à água.
Com fecho.

Bolsa / Necessaire em algodão. Exterior com
revestimento para uma melhor resistência à água.
Com fecho.

1PC € 1,54

1PC € 2,54

KI0730 Nécessaire
impermeável - estilo náutico
23x6x16.5 cm • (3 l)

/// 200 PCS € 1,22

BLACK

FUCHSIA

TURQUOISE

WHITE

YELLOW

BLACK

/// 100 PCS € 2,02

FUCHSIA

YELLOW

Nécessaire em policloreto de vinilo que combina na
perfeição com o saco impermeável à areia KI0516.
Com fecho.
1PC € 5,86

/// 40 PCS € 4,70

NAVY

KI0725 Nécessaire

KI0706 Nécessaire

KI0712 Nécessaire

20x9x14 cm • (2,5 l)

23x8x19 cm • (4 l)

27x15x15 cm • (6 l)

Nécessaire em poliéster 600D. Forro interior em
poliéster 210D.

Necessaire em poliéster 600D, bolso com fecho na
zona frontal, bolso interior em rede, compartimentos
em rede, gancho.

Necessaire em poliéster 600D, bolso interior e bolso
frontal grande, pega na lateral.

1PC € 10,46

1PC € 7,76

1PC € 6,44

DARK GREY
HEATHER

/// 100 PCS € 5,14

GRAPHITE GREY
HEATHER

BLACK

/// 50 PCS € 8,38

/// 80 PCS € 6,22

BLACK

KIMOOD 2020
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SACOS - COLECÇÃO NATAL

NEW

NEW

KI0745 Saco de algodão com
cordão, motivo boneco de neve

KI0746 Saco de algodão com
cordão, motivo árvore de Natal.

38x45 cm • (13 l)

38x45 cm • (13 l)

220 g/m² • 220 g/m². 100 % algodão. Saco com cordão,
motivo boneco de neve. 38x45 cm.

220 g/m² • 220 g/m². 100 % algodão. Saco com cordão,
motivo árvore de Natal. 38x45 cm.

1PC Natural = € 4,24 - Colours = € 5,46 ///
100 PCS Natural = € 3,38 - Colours = € 4,38

1PC Natural = € 3,86 - Colours = € 5,36 ///
100 PCS Natural = € 3,10 - Colours = € 4,30

BLACK

496

CHERRY RED
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NATURAL

BLACK

CHERRY RED

NATURAL

NEW

NEW

KI0747 Saco de algodão com
cordão - grande

KI0748 Saco de algodão com
cordão - pequeno

38x45 cm • (13 l)

13x15 cm

220 g/m² • 100% algodão, saco com cordão.

220 g/m² • 100% algodão, saco com cordão.

1PC Natural = € 3,44 - Colours = € 4,66 ///
100 PCS Natural = € 2,74 - Colours = € 3,74

1PC Natural = € 1,40 - Colours = € 1,70 ///
500 PCS Natural = € 1,12 - Colours = € 1,36

BLACK
BLACK

CHERRY RED

CHERRY RED

NATURAL

NATURAL

KIMOOD 2020
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SACOS - ISOTÉRMICOS

KI0354 Saco isotérmico em
juta - modelo grande

KI0353 Saco isotérmico em
juta - modelo médio

KI0352 Saco isotérmico em
juta - modelo pequeno

38x16x32 cm • (20 l)

28x17x25 cm • (12 l)

20x15x15 cm • (5 l)

Saco isotérmico com exterior em juta e bolso em
algodão para facilitar a personalização, interior
isotérmico com revestimento isolante em alumínio
e espuma isotérmica de alta densidade. Pegas em
algodão. Modelo grande.

Saco isotérmico com exterior em juta e bolso em
algodão para facilitar a personalização, interior
isotérmico com revestimento isolante em alumínio
e espuma isotérmica de alta densidade. Pegas em
algodão. Modelo médio.

Saco isotérmico com exterior em juta e bolso em
algodão para facilitar a personalização, interior
isotérmico com revestimento isolante em alumínio
e espuma isotérmica de alta densidade. Pegas em
algodão. Modelo pequeno.

1PC € 16,70

1PC € 14,26

1PC € 11,50

/// 40PCS € 13,36

NATURAL

/// 40PCS € 11,42

NATURAL

/// 50PCS € 9,20

NATURAL

NEW

KI0369 Saco isotérmico em algodão
21.5x17x31 cm • (12 l)
310 g/m² • Saco isotérmico com revestimento exterior em
algodão canvas. Bolso exterior para facilitar a personalização.
Alças em algodão. Com fecho.
1PC € 12,60

/// 30 PCS € 10,08

WHALE BLUE

FIT YOURS 1.5L BOTTLES
498
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SACOS - ISOTÉRMICOS

KI0245 Saco de praia isotérmico

KI0113 Mochila térmica

44x15x44 cm • (37 l)

44x18x30 cm • (23 l)

Saco de praia isotérmico resistente à água em algodão canvas
com revestimento. Compartimento isotérmico com fecho. Alças com
cordões em algodão. Fecho no topo.

Mochila térmica em poliéster 600D. Cinto e alças acolchoadas,
bolso lateral com fecho e bolso lateral em malha. Compartimento
principal térmico com possibilidade de ter 2 compartimentos
separados. Suporte para garrafa.

1PC € 22,34

/// 20 PCS € 17,86
1PC € 28,14

LIGHT GREY /
NAVY

TURQUOISE /
LIGHT GREY

LIGHT GREY /
SKY BLUE

/// 20 PCS € 22,50

NAVY /
SKY BLUE

KI0356 Saco isotérmico - tamanho
grande

KI0355 Saco isotérmico - tamanho
médio

26x19.5x54 cm • (26 l)

25x18x47 cm • (16 l)

Mochila isotérmica em poliéster 600D. Alças e pega de
transporte acolchoados. Bolso à frente com fecho para facilitar a
personalização.

Mochila isotérmica em poliéster 600D. Alças e pega de
transporte acolchoados. Bolso à frente com fecho para facilitar a
personalização.

1PC € 32,60

1PC € 31,04

GLACIER GREY

/// 5PCS € 26,08

NAVY

GLACIER GREY

/// 5PCS € 24,82

NAVY

KIMOOD 2020
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SACOS - ISOTÉRMICOS

KI0347 Saco isotérmico
com bolso

KI0307 Saco térmico grande
30x19x36 cm • (19 l)

28x17x26 cm • (12 l)

26x19x26 cm • (13 l)

Saco isotérmico em poliéster 600D. 1 bolso frontal
com fecho para facilitar a personalização. Pegas e
bolso em contraste. Pode levar garrafas de 500 ml
e latas.
1PC € 11,40

Saco térmico grande em poliéster 300D, pegas
largas para maior estabilidade, bolso frontal, alça de
ombro ajustável e amovível.
1PC € 15,46

/// 20PCS € 12,38

Saco térmico com compartimento duplo, em poliéster
600D, bolso frontal grande, alça de ombro ajustável.
1PC € 12,00

/// 20PCS € 9,60

/// 40PCS € 9,12
FULL GREY

DARK GREY
HEATHER /
NAVY

KI0317 Saco térmico com
duplo compartimento

ROYAL BLUE

LIGHT GREY

NAVY

LIGHT BLUE
HEATHER /
DARK GREY

KI0345 Mini saco isotérmico

KI0306 Saco térmico

KI0318 Saco térmico vertical

20x15x15 cm • (5 l)

38x19x21 cm • (17 l)

26x14x30 cm • (12 l)

Saco isotérmico em poliéster 210D com enchimento
em alumínio. Bolso frontal para facilitar a
personalização. Pode levar até 6 latas.

Saco térmico em poliéster 210D. Tamanho médio.

1PC € 7,64
1PC € 2,30

/// 100PCS € 1,84

1PC € 9,96
LIGHT GREY

BLACK

500

/// 40PCS € 6,10

NAVY

KIMOOD 2020

RED

TURQUOISE

Saco térmico vertical em poliéster 420D, bolso
frontal grande, bolso lateral em rede, alça de ombro
ajustável.

WHITE

/// 40PCS € 7,98

NAVY
LIGHT GREY

ROYAL BLUE

KI0357 Capa de chuva para
mochila - pequena 20/35 L

KI0358 Capa de chuva para
mochila - média 30/50 L

KI0359 Capa de chuva para
mochila - grande 50/80 L

One Size • (20 / 35 l)

One Size • (30 / 50 l)

One Size • (50 / 80 l)

Capa de chuva para mochila. Adequada para as
mochilas de 20 a 35 L.

Capa de chuva para mochila. Adequada para as
mochilas de 30 a 50 L.

Capa de chuva para mochila. Adequada para as
mochilas de 50 a 80 L.

1PC € 8,90

1PC € 11,66

1PC € 13,26

FLUORESCENT
ORANGE

/// 100 PCS € 7,12

FLUORESCENT
ORANGE

/// 100 PCS € 9,34

/// 50 PCS € 10,62

FLUORESCENT
ORANGE

KIMOOD 2020
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SACOS - GARRAFAS & ACESSÓRIOS

KI3119 Garrafa desportiva 500 ml

KI3120 Garrafa desportiva 750 ml

One Size • (0,5 l)

One Size • (0,75 l)

Garrafa desportiva 500 ml em HDPE (polipropileno de alta
densidade), sem bisfenol A, com encaixe para o dedo.

Garrafa desportiva 750 ml em HDPE (polipropileno de alta
densidade), sem bisfenol A, com encaixe para o dedo.

1PC € 1,86

1PC € 2,30

/// 50PCS € 1,50

BLACK

BURNT LIME

WHITE

YELLOW

FUCHSIA

LIGHT GREY

RED

KI0202 Saco de compras
38x42 cm • (13 l)
Saco de compras “Rose” em poliéster Taffeta 190T.
Bolsa em forma de rosa quando fechada.

1PC € 3,04

502

/// 200PCS € 2,42

AQUA BLUE

BLACK

FUCHSIA

RED

TRUE YELLOW

WHITE

KIMOOD 2020

ROYAL BLUE

/// 50PCS € 1,84

BLACK

BURNT LIME

WHITE

YELLOW

FUCHSIA

LIGHT GREY

RED

ROYAL BLUE

KI0360 Bolsa de arrumação
para cabos

KI0349 Bolsa para
acessórios elétricos

16x4x9 cm • (1 l)

23x7x12 cm • (2 l)

Bolsa de arrumação para cabos em EVA (etileno
e acetato de vinilo). Divisórias para arrumação de
cabos de carregadores, cabos de ligação, cabos
USB, terminais conectores e powerbanks.

Bolsa para acessórios elétricos em poliéster 600D.
2 compartimentos com bandas elásticas, bolsos em
rede e tecido para guardar cabos e acessórios.

1PC € 9,76

1PC € 9,66

/// 120PCS € 7,82

ORANGE

BLACK

DARK GREY
HEATHER

/// 80PCS € 7,74

SACOS - ARRUMAÇÃO & SACOS PARA UTENSÍLIOS

NEW

KI0432 Saco para ferramentas
47.5x27x30.5 cm • (40 l)
Saco para ferramentas em poliéster 600D. Ideal para guardar
ou transportar ferramentas eléctricas e acessórios. Vários bolsos
disponíveis para organizar as ferramentas eléctricas e acessórios.
Com uma alça a tiracolo reforçada para um melhor apoio e
pegas de transporte muito resistentes com scratch para agarrar
melhor. Com uma grande abertura rígida na parte superior, com
fecho industrial para facilitar a arrumação do material. O fundo
do saco e os pés são em borracha para uma maior protecção e
reforço do saco.

1PC € 24,34

/// 15PCS € 19,46

NAVY /
BLACK

KI0508 Caixa de arrumação

KI0507 Caixa de arrumação

33x30x30 cm • (30 l)

36x60x31 cm • (63 l)

Caixa de arrumação dobrável em poliéster 600D, 1
compartimento grande com fecho, com bolso lateral, ilhós na
lateral.

Caixa de arrumação em poliéster 600D, 2 compartimentos
grandes dobráveis com elástico. Bolso lateral, possivel de fechar
com elástico, ilhós metálicos na lateral.

1PC € 17,30

1PC € 23,44

BLACK

/// 20 PCS € 13,84

/// 10 PCS € 18,74

BLACK

KIMOOD 2020
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NEW

KI3012 Bastão de caminhada
telescópico
One Size
Bastão de caminhada telescópico muito leve em alumínio
6061. Este bastão possui uma estrutura telescópica com
extensão e bloqueio de segurança. A ponta em aço
recoberta com borracha permite a prática de caminhada
nórdica em piso duro. Uma pega ergonómica com
extensão até 27 cm para agarrar melhor, mesmo em trilhos
muito inclinados. A alça de mão regulável oferece um
conforto extra e favorece os movimentos dos braços.

1PC € 16,36

/// 40 PCS € 13,10

BLACK /
BURNT LIME

KI3001 Bastão de caminhada
65 cm (mini) / 135 cm (max)
Bastão de caminhada em aluminio 6061 extra leve, 3
secções com topo em borracha amovível. A kimood
desenvolve os seus bastões de caminhada com um sistema
anti-shock. Este sistema absorve o impacto do bastão no
chão enquanto caminha. Aliviando desta forma, a tensão
nos seus ombros e braços, e reduzindo eﬁcazmente o stress
nas suas articulações, ao mesmo tempo que lhe providencia
estabilidade durante a caminhada.
1PC € 18,56

/// 40 PCS € 14,86

BLACK

KI3002 Saco para bastões de
caminhada
14x1x76 cm • (2 l)
Saco para bastões de caminhada fabricado em poliéster
600D e revestimento em polivinil (PVC), com alça para
ombro.

1PC € 3,84

BLACK

504
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/// 200 PCS € 3,06

NEW

KI0368 Porta-telemóvel
33.5x11.5 cm
70 g/m² • Bolsa porta-telemóvel em poliéster
e elastano. Cinto elástico ajustável. Bolsos laterais
para auriculares ou chaves. Bolso frontal com fecho
impermeável com dois pequenos compartimentos
para acessórios e orifício de acesso para auriculares.
Adaptada para a actividade desportiva ou
simplesmente para uso diário.
1PC € 9,70

SPORTY GREY
MELANGE

/// 150PCS € 7,76

SPORTY NAVY
MELANGE

KIMOOD 2020
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SACOS - DESPORTO E ACESSÓRIOS

NEW

NEW

KI0365 Bolsa de cintura moderna
com cores em contraste

KI0367 Bolsa desporto
com porta-garrafas

30x7x14 cm • (3 l)

19x17 cm

Bolsa de cintura em poliéster 600D com fecho grande em
contraste para um look moderno. Compartimento grande. Cintura
com ﬁvela ajustável.

100 g/m² • Bolsa em poliéster e elastano. Porta garrafa com
capacidade máxima até 750 ml, e elástico para ajuste. Cinto
elástico ajustável. Parte traseira respirável. Bolso frontal com fecho
e um orifício de acesso para auriculares. Adaptado para todas
as actividades desportivas, desde a prática de trail running, BTT,
caminhada nórdica ou esqui de fundo.

1PC € 8,80

BLACK /
WHITE

/// 80 PCS € 7,04

DARK GREY
HEATHER /
BLACK

1PC € 12,54

ROYAL BLUE /
RED

/// 100 PCS € 10,02

BLACK

KI0332 Bolsa de cintura
32x8x14 cm • (4 l)
Bolsa de cintura em poliéster ripstop 210D. Bolso
frontal com fecho, e bolso interior em malha, orifício
de acesso para os phones.

1PC € 8,10

/// 100 PCS € 6,48

KI0340 Bolsa de cintura
para smartphone

KI0341 Bolsa de cintura para
smartphone com dois bolsos

9x16 cm

9x16 cm

85% poliamida / 15% elastano). Bolsa de cintura
para smartphone com presilha elástica. Janela
transparente para um smartphone até 5,5” que
permite a utilização do ecrã táctil e com um orifício
de acesso para auriculares. Ideal para desportos e
actividades no exterior. Material repelente à água.

85% poliamida / 15% elastano. Bolsa de cintura para
smartphone com presilha elástica e dois bolsos com
fecho. Um bolso principal com uma janela transparente
para um smartphone até 5,5” e um segundo bolso para
chaves, dinheiro ou material de pequenas dimensões.
Orifício de acesso para auriculares. Material repelente
à água. Ideal para corrida.

1PC € 7,16

/// 100 PCS € 5,74
1PC € 8,60

BLACK

AQUA BLUE
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BLACK

FLUORESCENT
YELLOW

BLACK

/// 100 PCS € 6,88

FLUORESCENT
YELLOW

SACOS - DESPORTO E ACESSÓRIOS

KI0339 Bolsa de cintura
impermeável para smartphone de 5,5”
9x16 cm

KI0342 Braçadeira para
smartphone com orifício de
acesso para auriculares

KI0327 Suporte waterproof
para telemóvel
10x20 cm

8x17 cm
Bolsa de cintura impermeável para smartphone
em polivinil (PVC) e presilha elástica em poliéster.
Janela transparente para um smartphone até 5,5”
que permite a utilização do ecrã táctil. Ideal para
desportos e actividades no exterior.

1PC € 6,00

/// 100 PCS € 4,80

85% poliamida / 15% elastano. Braçadeira para
smartphone até 5,5” com janela que permite a
utilização do ecrã táctil. Porta-chaves e orifício de
acesso para auriculares. Material repelente à água.

1PC € 10,26

Suporte waterproof para smartphone até 5,5” em
polivinil (PVC) com janela que permite função touch
screen.
1PC € 3,60

/// 200 PCS € 2,88

/// 200 PCS € 8,22
BLACK

BLACK
DARK GREY /
SILVER

KI0343 Bolsa de cintura
porta-garrafa

KI0310 Bolsa de cintura para
desporto

KI0311 Bolsa de cintura
porta garrafa

30x15 cm

60x10x20 cm • (12 l)

36x16.5 cm • (1 l)

Bolsa de cintura porta-garrafa para corrida em
poliéster. Parte traseira acolchoada em rede
respirável, bolso principal com fecho, 2 bolsos
laterais porta-garrafa, suporte elástico para casaco
de corrida/barra energética. Fornecida com duas
garrafas de 300 ml, ajuste em velcro.

Bolsa de cintura para desporto ou para actividades ao
ar livre, compartimento principal com fecho, 2 bolsos
laterais em que 1 tem fecho, forrada na parte traseira
com malha respirável e bolso “secreto” com fecho.

Bolsa de cintura para garrafa em poliéster ripstop,
ideal para desporto ou actividades ao ar livre. Faixa
reﬂectora, bolso, suporte rígido para garrafa com
fecho em elástico.

1PC € 13,36

1PC € 9,30

1PC € 14,70

/// 60 PCS € 10,70

/// 30 PCS € 7,44

/// 30 PCS € 11,76
BLACK

BLACK

BLACK

KIMOOD 2020
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SACOS - COLECÇÃO OUTDOOR

NEW

NEW

KI0171 Mochila de desporto estilo urbano

KI0164 Mochila Outdoor

26x21x46 cm • (25 l)

18x7x40 cm • (5 l)

Mochila de desporto estilo urbano em poliéster 420D de alta
densidade. Com um grande bolso frontal com fecho impermeável
e dois bolsos laterais em rede elástica. Compartimento principal
com bolsos para acessórios e um bolso com fecho. Costas e
alças respiráveis, bem como a alça de peito ajustável, permitem
um conforto maior.

1PC € 26,76

BLACK /
ROYAL BLUE

/// 20 PCS € 21,42

DARK COOL
GREY /
BURNT LIME

NEW

Saco de desporto leve em poliéster 210D ripstop. Adaptado para as
actividades ao ar livre e à prática de BTT. Com dois bolsos laterais em
rede elástica e um grande bolso frontal com fecho que permite colocar
uma bolsa de água. As alças leves e as costas respiráveis garantem um
uso confortável. As alças de compressão laterais, a alça de ajuste no
peito e o cinto permitem um apoio total.

1PC Black = € 23,34 - Colours = € 20,04 ///
30 PCS Black = € 18,66 - Colours = € 16,02

BLACK

FULL GREY /
DARK CHILI RED

NEW

KI0160 Mochila Outdoor

KI0167 Mochila de lazer

29x20x45.5 cm • (40 l)

30x21x44.5 cm • (29 l)

Mochila Outdoor em poliéster 210D ripstop. Com um
compartimento principal com espaço para uma bolsa de água,
dois bolsos laterais com elástico e um bolso frontal superior com
um bolso interior de segurança com fecho. Alças de compressão
de cada lado alça de peito para ajuste e maior conforto. Alça
de ajuste na cintura com bolsos com fecho integrados, costas
respiráveis e alças ergonómicas respiráveis que aliviam as costas.

Mochila Outdoor em poliéster 300. Ideal para pequenos
passeios. Com dois bolsos laterais e um bolso frontal com fecho.
O cordão elástico à frente impede a perda de vestuário ou
objectos durante a actividade. Compartimento principal com
bolsos interiores para acessórios. As alças de compressão
laterais, as costas respiráveis, as alças ergonómicas e a alça de
peito ajustável garantem um conforto superior.

1PC Black = € 46,24 - Colours = € 40,00 ///
15PCS Black = € 36,98 - Colours = € 32,00

1PC Spring Green Heather / Orange = € 37,06 Sea Grey Digital / Black = € 36,34 ///
20 PCS Spring Green Heather / Orange = € 29,66 Sea Grey Digital / Black = € 29,06

BLACK DIGITAL / DARK CHILI RED /
BLACK
FULL GREY

508
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SEA GREY
DIGITAL /
BLACK

SPRING GREEN
HEATHER /
ORANGE

KI0164
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SACOS - COLECÇÃO OUTDOOR

NEW

KI0172 Mochila de lazer com
porta-capacete
33x20x50 cm • (35 l)
Mochila em 100% poliéster, estilo urbano. Grande compartimento
principal com espaço para um computador com até 15”. Grande
bolso frontal. Compartimento intermédio. Rede porta-capacete
amovível que se encaixa no bolso com fecho. Alças de compressão
laterais e cinto para um melhor ajuste. Bolsos laterais em rede elástica
com cordão de ajuste. Alças ergonómicas e costas respiráveis.

1PC € 56,86

BLACK /
BLACK

/// 10 PCS € 45,50

LIGHT
TITANIUM /
TROPICAL BLUE

KI0110 Mochila

KI0111 Hydra - Mochila desportiva

29x25x45 cm • (30 l)

21x37 cm • (6 l)

Mochila citadina / desportiva em ripstop e poliéster perfurado. Bolso
frontal com fecho. 2 compartimentos principais, bolsos laterais em rede,
porta bastões em elástico. Alças e cinto ergonómicos. Compartimento
para garrafa de água.

Mochila em ripstop e poliéster perfurado. Bolso frontal com
fecho, compartimento para saco de água. Ultra leve, ideal para
a prática desportiva
1PC € 17,44

1PC € 36,70

BLACK /
ROYAL BLUE

510

/// 30 PCS € 13,94

/// 20 PCS € 29,36

BLACK /
SLATE GREY

KIMOOD 2020

BLACK /
ROYAL BLUE

BLACK /
SLATE GREY

BURNT LIME /
SLATE GREY

RED /
DARK GREY

NEW

KI0162 Mochila M.O.L.L.E.
33.5x30.5x48 cm • (50 l)
Mochila M.O.L.L.E. em poliéster 600D com
revestimento impermeável que lhe confere robustez
e durabilidade. Ideal para actividades ao ar livre,
a mochila tem bolsos para colocação de saco de
água, assim como suporte para os tubos, um grande
compartimento frontal, uma banda de velcro para
ajuste, uma alça M.O.L.L.E., cintas para compressão
assim como alças acolchoadas ergonómicas e
ajustáveis. Totalmente camuﬂada.

1PC € 72,34

OLIVE
CAMOUFLAGE

/// 10 PCS € 57,86

KIMOOD 2020
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SACOS - DESPORTO E LAZER

NEW

KI0633 Saco multiusos tubular

KI0630 Saco de desporto tubular com
compartimento separado para calçado

50x25x25 cm • (32 l)
Saco em poliéster 600D, forma tubular, um bolso lateral com
fecho , alça de ombro ajustável.
1PC Colours = € 12,66 - Camouﬂage = € 15,70 ///
20 PCS Colours € 10,14 - Camouﬂage = € 12,56

BLACK /
BLACK

BURNT LIME /
DARK GREY

LIGTH GREY /
BLACK

NAVY /
NATURAL WHITE

NEW
OLIVE
CAMOUFLAGE

RED /
BLACK

KI0621 Saco de desporto 2 em 1
55x25x27 cm • (38 l)
Saco de desporto convertível em mochila em poliéster 900D,
com alças reguláveis. Abertura larga em cima. 2 bolsos laterais e
frontais com fecho. Pega de transporte.

/// 15PCS € 37,52

BLACK /
BLACK

512

Saco de desporto com forma tubular em poliéster 600D. Com um
compartimento separado para calçado com fecho e uma alça
amovível. Possibilidade de usar como mochila graças às duas
alças largas.

1PC € 26,34

BLACK /
BLACK

ROYAL BLUE /
BLACK

1PC € 46,90

57x26.5xx26.5 cm

KIMOOD 2020

/// 15PCS € 21,06

DARK COOL
GREY /
BLACK

KI0617 Saco multidesportos
56x28x32 cm • (46 l)
Saco multidesportos em poliéster 600D. 2 bolsos
laterais, um em rede e outro para sapatos. Alça de
ombro amovível.
1PC € 19,90 - Camouﬂage = € 25,70 ///
25PCS € 15,92 - Camouﬂage = € 20,56

BLACK /
BLACK

BLACK /
FUCHSIA

DARK GREY /
BURNT LIME

NAVY /
NAVY

NAVY /
YELLOW

NEW
OLIVE
CAMOUFLAGE

DARK GREY /
ROYAL BLUE

KIMOOD 2020

NAVY /
LIGHT GREY

513

KI0642 Saco de desporto marinheiro

KI0641 Saco de desporto

47x30x60 cm • (54 l)

61x29x29,5 cm • (50 l)

Saco desportivo em poliéster com revestimento impermeável.
Compartimento para sapatos com fecho em poliéster 600D
(altura: 10 cm). Pega reforçada lateral em neopreno. Alças
ajustáveis para transformar o saco em mochila. Fecho e ajuste
com cordão e stopper.

Saco de desporto/multiusos em poliéster com revestimento impermeável,
fundo do saco em poliéster 600D. 1 bolso lateral com fecho para
guardar um par de sapatos, 1 bolso frontal com fecho, 1 pega lateral.
Pegas reforçadas e alça de ombro amovível. Com fecho duplo.

1PC € 21,66

1PC € 31,04

BLACK

BRIGHT BLUE

BLACK

/// 20 PCS € 24,82

BRIGHT BLUE

KI0620 Mochila marinheiro

KI0609 Saco marinheiro

40x25x54 cm • (35 l)

30x30x60 cm • (64 l)

Saco/mochila marinheiro com cordão de ajuste. Alças ajustáveis
e respiráveis. Pega de transporte à frente. Bolso frontal com fecho.

Saco marinheiro em poliéster 1680D, compartimento para sapatos, fecho
com revestimento impermeável, alças ajustáveis, respiradores metálicos.

1PC € 15,34

BLACK /
MILITARY GREEN

514

/// 25PCS € 17,34

/// 20 PCS € 12,26

NAVY /
DARK GREY

KIMOOD 2020

RED /
NAVY

NEW
REFLEX BLUE /
WHITE /
FRENCH RED

1PC € 19,96

BLACK /
LIGHT GREY

/// 25PCS € 15,98

LIGHT GREY /
BLACK

NAVY /
BLACK

SACOS - DESPORTO E LAZER

KI0610 Saco duffle

KI0607 Saco de desporto

70x30x32 cm • (68 l)

55x27x31 cm • (47 l)

Saco Duffle em poliéster 600D. Alça de ombro ajustável e amovível,
bolso lateral com fecho, porta identificação na lateral, pegas
reforçadas, compartimento para sapatos na lateral. Pés de apoio
em plástico.

Saco de desporto em poliéster 600D e ripstop, 2 pegas, alça de
ombro ajustável, bolso frontal em rede, bolsos laterais grandes.

1PC € 13,36
1PC € 24,04

BLACK

10 COLOURS

/// 25PCS € 10,70

/// 20PCS € 19,22

NEW
FULL GREY /
DARK GREY

NAVY

RED /
BLACK

ROYAL BLUE /
DARK GREY

BLACK /
BLACK

BLACK /
RED

BLACK /
ROYAL BLUE

FUCHSIA /
BLACK

NEW
REFLEX BLUE /
WHITE /
FRENCH RED

SLATE GREY /
BURNT LIME

SLATE GREY /
ORANGE

YELLOW /
SLATE GREY

NAVY /
LIGHT GREY

RED /
SLATE GREY

NEW

KI0501 Saco para calçado

KI0509 Saco para botas

KI0364 Bolsa para calçado

36x25x48 cm • (44 l)
20x14x38 cm • (9 l)

35x17x19 cm • (11 l)
Saco para botas em poliéster 600D, 4 ilhós.

Saco para calçado de poliéster 600D. Acabamento
em contraste, 2 ilhós.
1PC € 5,34

1PC € 10,94

/// 30PCS € 8,74

/// 80PCS € 4,26

1PC € 5,86
BLACK

BLACK /
LIGHT GREY

CAPUCCINO /
ORANGE

LIGHT GREY /
PURPLE

NAVY /
SLATE GREY

RED /
LIGHT GREY

ROYAL BLUE /
LIGHT GREY

Bolsa para calçado em poliéster, com pala superior e
fecho duplo. Pega de transporte na parte lateral.

/// 80PCS € 4,70

NAVY

BLACK /
BLACK

DARK COOL
GREY /
NAVY

DARK KHAKI /
BLACK

NAVY /
LIGHT GREY

RED /
DARK GREY

ROYAL BLUE /
DARK COOL
GREY

KIMOOD 2020
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SACOS - MULTIDESPORTOS & DESPORTOS COLECTIVOS

KI0348 Mala de petanca / Máquina
fotográfica
25x11x13 cm • (3 l)
Mala de petanca com alça em poliéster 600D. Pala com pega
e fivela. 2 bolsos laterais em rede, com cordão de ajuste e
stopper. Bolso frontal com fecho. Porta-etiqueta na parte traseira.
3 compartimentos amovíveis no interior. O compartimento interior
também pode servir para transportar máquinas fotográficas e
objetivas com toda a segurança.
1PC € 23,46

/// 30PCS € 18,78

BLACK

KI0344 Mala de petanca

KI0346 Mala de petanca semirígida

9x6x24 cm • (2 l)

9x8x24 cm • (2 l)
Mala de petanca em poliéster 600D. Pega e fecho. Pode conter
3 bolas.

1PC € 6,14

Mala de petanca em poliéster 600D. Pode conter 3 bolas. Estrutura semirígida para proteger as bolas. Pala com fecho duplo e fecho magnético.

/// 160PCS € 4,90
1PC € 12,70

BLACK

DARK GREY

NAVY

ORANGE

RED

ROYAL BLUE

BLACK

516
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/// 40PCS € 10,16

ROYAL BLUE

T E A M B A G S

PA526 Saco desportivo
para 6 bolas de petanca

PA524 Saco para 3 bolas
de petanca

PA525 Saco tiracolo para
bolas de petanca

31x19x31 cm • (20 l)

9x7x25 cm • (2 l)

23,5x14,5x28 cm • (10 l)

Saco para bolas em poliéster 900D. 2
compartimentos principais. Compartimento inferior
com esponja com suporte para 6 bolas, alça de
ombro ajustável.

Saco para bolas em lona impermeável em polivinil
tarpaulin, capacidade para 3 bolas, fecha com fivela,
alça ajustável.

Saco para bolas em poliéster 600D. Compartimento
inferior em esponja com capacidade para 3 bolas,
bolso frontal com fecho, alça de ombro ajustável.

1PC € 23,04

/// 10 PCS € 18,42

1PC € 6,34

/// 100 PCS € 5,06

BLACK

BLACK

PA535 Mochila de desporto
31x12x45 cm • (16 l)

1PC € 21,94

BLACK

PA536 Mochila de desporto
com fundo rígido

/// 20 PCS € 17,54

ROYAL BLUE

PA527 Saco para calçado
35x19x16 cm • (9 l)

35x24x47 cm • (39 l)
Mochila para desporto / desportos coletivos em
poliéster 600D. Bolso frontal grande, bolso lateral
de malha.

1PC € 13,30

Mochila para desporto (equipas) em poliéster 600D,
fundo rígido ideal para sapatos, bolso frontal grande,
bolsos laterais com fecho.

Saco para calçado em poliéster 600D. Tem pega
e fecho.
1PC € 5,94

/// 25PCS € 10,64
1PC € 26,34

/// 10 PCS € 21,06
BLACK

BLACK /
WHITE /
LIGHT GREY

/// 80 PCS € 4,74

RED /
WHITE /
LIGHT GREY

NAVY

RED

ROYAL BLUE

ROYAL BLUE /
WHITE /
LIGHT GREY
BLACK /
WHITE /
LIGHT GREY

RED /
WHITE /
LIGHT GREY

ROYAL BLUE /
WHITE /
LIGHT GREY
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T E A M B A G S

PA532 Saco de desporto

PA533 Saco de desporto

PA534 Trolley de desporto

55x28x25 cm • (40 l)

61x27x30 cm • (54 l)

71x31x30 cm • (65 l)

Saco de desporto tamanho médio (55cm)
em poliéster 600D. 2 bolsos laterais, um com
compartimento para sapatos, outro em rede, alça
amovível e ajustável.

Saco de desporto, tamanho grande (62cm)
em poliéster 600D. 2 bolsos laterais, um com
compartimento para sapatos, outro em rede, alça
ajustável e amovível.

1PC € 23,06

1PC € 24,96

BLACK /
WHITE /
LIGHT GREY

/// 15PCS € 18,46

RED /
WHITE /
LIGHT GREY

ROYAL BLUE /
WHITE /
LIGHT GREY

BLACK /
WHITE /
LIGHT GREY

/// 15PCS € 19,98

RED /
WHITE /
LIGHT GREY

Trolley de desporto de tamanho grande (70cm) com
rodas, em poliéster 600D. Abertura grande, bolso lateral
para sapatos, alças/recobrimento com 5 cm no meio do
saco para maior resistência.
1PC € 41,66

BLACK /
WHITE /
LIGHT GREY

ROYAL BLUE /
WHITE /
LIGHT GREY

/// 4PCS € 33,34

RED /
WHITE /
LIGHT GREY

ROYAL BLUE /
WHITE /
LIGHT GREY

KI0812 Saco / Trolley de desporto
71x31x30 cm • (66 l)
Saco de desporto / trolley em poliéster 600D,
abertura superior grande com fecho, bolso lateral
para sapatos, alça/recobrimento reforçado no meio
do saco para maior resistência.
1PC € 40,36

BLACK

/// 4PCS € 32,30

NAVY

RED

ROYAL BLUE

KI0824 Saco de desporto trolley
51,5x31x31 cm • (45 l)
Saco de desporto com sistema trolley, de tamanho
médio (55 cm), em poliéster 600D. 1 bolso lateral
com fecho para guardar um par de sapatos, grande
abertura com um fecho grande na parte inferior,
porta-etiqueta para identificação, pegas reforçadas
com tiras de 5 cm em volta do saco.
1PC € 40,34

BLACK

518
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/// 6PCS € 32,26

T E A M B A G S

PA530 Saco de desporto 55 litros

PA531 Saco de desporto 85 litros

60x28x30 cm • (55 l)

68x31x34 cm • (85 l)

Saco de desporto colectivo em poliéster 600D. 2 bolsos
laterais e um bolso para sapatos, alça para o ombro
reforçada e amovível. Porta-cartões transparente para
colocar identificação. Modelo médio: 55 litros.

Saco de desporto colectivo em poliéster 600D. 2 bolsos
laterais e um bolso para sapatos, alça para o ombro
reforçada e amovível. Porta-cartões transparente para
colocar identificação. Modelo grande: 85 litros.

KI0618 SACO DE DESPORTO
55x28x34 cm • (49 l)
Saco de desporto em poliéster 600D com fundo
rígido. Fecho que permite abertura completa. Alça
com protecção para o ombro amovível. Bolsos
laterais grandes, bolso em rede.
1PC € 33,30

1PC € 27,26

/// 20 PCS € 21,82

1PC € 32,20

/// 20 PCS € 25,76
BLACK /
BLACK

BLACK /
BLACK

NAVY /
BLACK

RED /
BLACK

ROYAL BLUE /
BLACK

BLACK /
BLACK

/// 5PCS € 26,64

NAVY /
BLACK

RED /
BLACK

BLACK /
RED

DARK GREY /
ROYAL BLUE

NAVY /
NAVY

ROYAL BLUE /
BLACK

PA518 Saco de desporto
com base rígida - 90 litros

PA519 Saco de desporto
com base rígida - 60 litros

PA517 Mochila de desporto
com base rígida

52x33x53 cm • (90 l)

47x27x48 cm • (60 l)

36x24x48 cm • (42 l)

Saco de desporto em poliéster 600D, 90 litros. Base rígida
amovível em polipropileno com pés em plástico. Bolso na
zona frontal com fecho para facilitar a personalização, portacartões para colocar identificação, alça de ombro amovível
e reforçada com silicone. Base rígida fornecida com o saco.

Saco de desporto em poliéster 600D, 60 litros.
Base rígida amovível em polipropileno com pés
em plástico. Bolso na zona frontal com fecho para
facilitar a personalização, porta-cartões para colocar
identificação, alça de ombro amovível e reforçada
com silicone. Base rígida fornecida com o saco.

Mochila de desporto em poliéster 600D. Base rígida
amovível em polipropileno com pés em plástico.
Bolso na zona frontal com fecho para facilitar a
personalização, 2 bolsos laterais, porta-cartões. Base
rígida fornecida com a mochila.

1PC € 28,14

/// 10 PCS € 22,50

1PC € 25,40
1PC € 26,76

BLACK

NAVY

RED

ROYAL BLUE

BLACK
BLACK

/// 10 PCS € 20,32

/// 10 PCS € 21,42

NAVY

RED

NAVY

RED

ROYAL BLUE

ROYAL BLUE

KIMOOD 2020
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NEW

KI0634 Saco de desporto impermeável
58x28x28 cm • (46 l)
Saco de desporto grande completamente impermeável em
policloreto de vinilo. O bolso frontal é 100% impermeável e a
alça a tiracolo é amovível. Perfeito para a prática de desportos
aquáticos, para um passeio à beira-mar ou de moto.
1PC € 30,44

BLACK /
BLACK

520

KIMOOD 2020

/// 10 PCS € 24,34

SACOS - WATERPROOF & MARINHEIRO

KI0150 Mochila impermeável
32x14,5x63 cm • (23 l)

KI0638 Saco multiusos
impermeável
40x25x25 cm • (28 l)

Saco multiusos impermeável em tarpaulin PVC (policloreto de vinilo).
Sistema de fecho no topo que enrola (roll-top). Bolso frontal com
fecho 100% impermeável. Alças confortáveis e respiráveis. Bolso
lateral em rede. Perfeita para os desportos aquáticos, para ambientes
náuticos ou motorizados.
1PC € 37,16

Saco multiusos impermeável em policloreto de vinilo
(PVC). Bolso à frente com fecho 100% impermeável.
Alça amovível. Perfeito para os desportos aquáticos,
para ambientes náuticos ou motorizados.

/// 20 PCS € 29,74
1PC € 23,46

AQUA BLUE /
BLACK

/// 20 PCS € 18,78

BLACK /
BLACK
AQUA BLUE /
BLACK

BLACK /
BLACK

KI0613 Saco marinheiro waterproof

KI0625 Saco multiusos

30x20x56 cm • (42 l)

54x29x44 cm • (71 l)

Saco marinheiro em lona tarpaulin polivinil (PVC), no topo fecha com
fivela, alças ajustáveis, bolso frontal com fecho impermeável.

Saco multiusos integralmente impermeável em tela tarpaulin
polivinil. Sistema de fecho no topo que enrola e fecha com
fivelas, ideal para ambientes náuticos ou motorizados.

1PC € 22,00

1PC € 26,76

BLACK

/// 30 PCS € 17,60

/// 20 PCS € 21,42

NAVY /
WHITE

KIMOOD 2020
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SACOS - WATERPROOF & MARINHEIRO

KI0643 Saco impermeável 2 litros

KI0644 Saco impermeável 5 litros

12x12x27 cm • (2 l)

18x18x39 cm • (5 l)

Saco impermeável de 2 litros em policloreto de vinilo
(PVC). Sistema de fecho no topo que enrola. Alça
amovível. Perfeito para os desportos aquáticos, para
ambientes náuticos ou motorizados.

Saco impermeável de 5 litros em policloreto de vinilo
(PVC). Sistema de fecho no topo que enrola. Alça
amovível. Perfeita para os desportos aquáticos, para
ambientes náuticos ou motorizados.

1PC € 9,06

1PC € 11,04

/// 100 PCS € 7,26

YELLOW

/// 25PCS € 8,82

ORANGE

KI0645 Saco impermeável 10 litros

KI0646 Saco impermeável 15 litros

KI0647 Saco impermeável 20 litros

20x20x48 cm • (10 l)

22x22x57 cm • (15 l)

23x23x59 cm • (20 l)

Saco impermeável de 10 litros em policloreto de vinilo
(PVC). Sistema de fecho no topo que enrola. Alça
amovível. Perfeita para os desportos aquáticos, para
ambientes náuticos ou motorizados.

Saco impermeável de 15 litros em policloreto de vinilo
(PVC). Sistema de fecho no topo que enrola. Alça
amovível. Perfeita para os desportos aquáticos, para
ambientes náuticos ou motorizados.

Saco impermeável de 20 litros em policloreto de vinilo
(PVC). Sistema de fecho no topo que enrola. Alça
amovível. Perfeita para os desportos aquáticos, para
ambientes náuticos ou motorizados.

1PC € 13,30

1PC € 14,26

1PC € 16,66

/// 25PCS € 10,64

RED

522

KIMOOD 2020

AQUA BLUE

/// 25PCS € 11,42

BLACK

/// 25PCS € 13,34

KIMOOD 2020
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524
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KI0130 Mochila clássica
16 COLOURS

30x19x42 cm • (27 l)

Mochila em poliéster 600D. Bolso frontal com fecho, costas
acolchoadas, alças ajustáveis e ergonómicas.
1PC € 9,34 - Camouflage / Tropical Blue Heather / Dark Grey = € 13,84 ///
30 PCS € 7,46 - Camouflage / Tropical Blue Heather / Dark Grey = € 11,06

BLACK /
BLACK

BURGUNDY /
BLACK

BURNT LIME /
BLACK

DARK GREY /
BLACK

FUCHSIA /
DARK GREY

LIGHT GREY /
DARK GREY

NAVY /
BLACK

NEW
OLIVE
CAMOUFLAGE

ORANGE /
DARK GREY

PINK /
DARK GREY

PURPLE /
BLACK

RED /
BLACK

ROYAL BLUE /
BLACK

SKY BLUE /
NAVY

WHITE /
DARK GREY

YELLOW /
DARK GREY

KI0131 Mochila clássica - Versão
criança
15 COLOURS

28x16x38 cm • (20 l)

Mochila em poliéster 600D. Bolso frontal com fecho, costas
acolchoadas, alças ajustáveis e ergonómicas. Mesmo modelo
que KI0130 em versão júnior.
1PC € 9,10 - Tropical Blue Heather / Dark Grey = € 10,30 ///
30 PCS € 7,28 - Tropical Blue Heather / Dark Grey = € 8,24

BLACK /
BLACK

BURGUNDY /
BLACK

BURNT LIME /
BLACK

DARK GREY /
BLACK

FUCHSIA /
DARK GREY

LIGHT GREY /
DARK GREY

NAVY /
BLACK

ORANGE /
DARK GREY

PINK /
DARK GREY

PURPLE /
BLACK

RED /
BLACK

ROYAL BLUE /
BLACK

SKY BLUE /
NAVY

WHITE /
DARK GREY

YELLOW /
DARK GREY

KIMOOD 2020
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MOCHILAS - MULTIDESPORTOS

KI0156 Mochila de desporto

KI0155 Mochila de ténis

25x19x47 cm • (21 l)

35x17x50 cm • (28 l)

Mochila em poliéster 600D de alta densidade. Compartimento interno para
tablet ou bolsa de água, com presilha para camel bag (bolsa de água) ou
auriculares. Alças ergonómicas e costas acolchoadas. 2 bolsos laterais em
rede. Alças / Presilhas ajustáveis na cintura e no peito.

Mochila de ténis em poliéster 600D. Compartimento com fecho,
reforçado e respirável nas costas para guardar a raquete.
Compartimento grande central, 1 outro compartimento para calçado.
Alças acolchoadas. Fundo do saco reforçado. 2 bolsos laterais em
rede. Alças de tamanho ajustável.

1PC € 20,66

/// 25PCS € 16,54
1PC € 33,50

AIRFORCE BLUE

BLACK
AIRFORCE BLUE /
WHITE

BLACK /
FULL GREY

KI0146 Mochila de desporto

KI0102 Mochila

41x22x49 cm • (30 l)

27x21x50 cm • (30 l)

Mochila para desportos colectivos em poliéster 600D e poliéster
Dobby. Fecho com pala. Bolso grande frontal e 2 bolsos laterais.
Compartimento traseiro para sapatos com fecho. Costas em malha
respirável com alças ajustáveis.

Mochila em poliéster 600D e Ripstop 300D, compartimento principal e
compartimento para sapatos com ilhós, bolsos laterais, alças ajustáveis e
acolchoadas em material respirável.

1PC € 28,36

/// 15PCS € 22,70

1PC € 19,84

BLACK
BLACK /
BLACK

526

/// 15PCS € 26,80

ROYAL BLUE /
BLACK

KIMOOD 2020

WHITE /
BLACK

/// 20 PCS € 15,86

BURNT LIME /
BLACK

RED /
BLACK

ROYAL BLUE /
LIGHT GREY

MOCHILAS - SACOS/MOCHILAS COM CORDÕES

KI0104 Saco / Mochila
33 COLOURS

34x44 cm • (13 l)

Saco/Mochila em poliéster 210D, com cordões e cantos reforçados.
1PC € 1,36 - Reﬂex = € 1,66

KI0109 Saco / Mochila
34x44 cm • (13 l)

/// 200 PCS € 1,10 - Reﬂex = € 1,34

BLACK

BURGUNDY

BURNT LIME

CHERRY RED

CHOCOLATE

DARK GREY

NEW
DARK KHAKI

DARK PINK

DELPHINIUM
BLUE

FLUORESCENT
FUCHSIA

GLACIER GREY

KELLY GREEN

LAGOON

LIGHT GREY

LIGHT VIOLET

LIGTH MARSALA

MAGENTA

NAVY

ORANGE

PATRIOT BLUE

PINK

PISTACHIO
GREEN

PURPLE

RADIANT
ORCHID

RED

NEW
REFLEX BLUE /
WHITE /
FRENCH RED

ROYAL BLUE

SHALE GREY

SKY BLUE

SPICY ORANGE

TURQUOISE

WHITE

YELLOW

KI0163 Mochila com cordões e
bolso com fecho
36x47 cm • (13 l)

Saco / Mochila em poliéster 210D, com cordões e faixa
reﬂectora.
1PC € 2,64

/// 200 PCS € 2,10

Mochila em poliéster pongée. 2 compartimentos interiores, bolso
frontal com fecho. Detalhes em rede nas costas para uma melhor
ventilação.
1PC € 7,66

FLUORESCENT
ORANGE

/// 50 PCS € 6,14

FLUORESCENT
YELLOW
BLACK

WHITE

KIMOOD 2020
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MOCHILAS - URBAN & CASUAL

KI0103 Mochila
15 COLOURS

30x15x43 cm • (18 l)

Mochila em poliéster 600D. Compartimento principal com bolso
interior, fecho reversível e bolso frontal com fecho.
1PC € 7,00 - Camouﬂage = € 10,10 ///
40 PCS € 5,60 - Camouﬂage = € 8,08

BLACK

BURNT LIME

CORDE

DARK GREY

FUCHSIA

IRIS BLUE

LIGHT GREY

LIGHT MARSALA

NAVY

NEW
OLIVE
CAMOUFLAGE

ORANGE

RED

WHITE

YELLOW

KI0152 Mochila multifunções

KI0138 Mochila estilo urbano

29x12x45 cm • (21 l)

25,5x16x36 cm • (12 l)

Mochila em poliéster 600D. 2 compartimentos interiores com 1 bolso
com fecho. Rede elástica na zona frontal. Alças e costas acolchoadas e
respiráveis. 2 bolsos com rede nos lados. Alças / Presilhas ajustáveis na
cintura e no peito.

Mochila em poliéster 600D, podendo ser utilizada como mochila de
mão graças às suas pegas na parte superior. Bolso interior acolchoado
onde pode ser colocado um tablet ou um telemóvel. Abertura com fecho
nas costas. Alças e costas acolchoadas. Bolso frontal com fecho. Fechos
em contraste.

1PC € 23,34

AIRFORCE BLUE /
BLACK

528

AQUA BLUE

/// 20 PCS € 18,66

FULL GREY /
BLACK

KIMOOD 2020

1PC € 20,94

BLACK

/// 25PCS € 16,74

IRIS BLUE

LIGHT MARSALA

MOCHILAS - URBAN & CASUAL

KI0105 Mochila

KI0159 Mochila estilo urbano

32x16x42 cm • (17 l)

29x20x44 cm • (25 l)

Mochila em poliéster 600D e ripstop 600D. Bolso frontal e bolso
lateral em rede.

Mochila estilo urbano em poliéster 600D. Compartimento interno
acolchoado para guardar um tablet ou computador até 13”.
Alças e costas acolchoadas, pespontos fantasia. Bolso com fecho
à frente para facilitar a personalização.

1PC € 14,30

/// 25PCS € 11,44

1PC € 17,86
BLACK /
LIGHT GREY

BURNT LIME /
LIGHT GREY

/// 20 PCS € 14,30

ROYAL BLUE /
LIGHT GREY
BLACK /
BLACK

KI0143 Mochila com pala
29x13x40 cm • (16 l)

FULL GREY /
BLACK

IRIS BLUE /
BLACK

KI0161 Mochila em algodão
canvas
30x12x43 cm • (16 l)

450 g/m² • Mochila em canvas de algodão com pala. Alças
em contraste, fivela metálica decorativa e molas de pressão.
Compartimento interior com fecho para computadores até 13’’.
Alças ergonómicas e costas acolchoadas

1PC € 34,36

/// 15PCS € 27,50

450 g/m² • Mochila em algodão canvas com fechos em contraste
metalizados. Compartimento interno acolchoado com fecho, para guardar um
tablet ou computador até 13”. Alças e costas acolchoadas. Bolso frontal com
divisórias com fecho para facilitar a personalização.
1PC € 19,94

WASHED BLACK
WASHED DARK
GREY

/// 25PCS € 15,94

WASHED DARK
GREY

WASHED NAVY

KIMOOD 2020
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KI0888 Mochila anti-roubo
28x16x49 cm • (30 l)
Mochila anti-roubo em poliéster 600D. Painel frontal com
protecção anti-corte. Com fecho nas costas com sistema de
bloqueio TSA. Bolso com fecho para acesso rápido costas. Alças
de ombro e ajustáveis. 2 bolsos com fecho nas alças. 2 fivelas
para fixação no saco para transportar pullovers, casacos, etc.
2 bolsos laterais. 1 bolso lateral, com uma porta USB e uma
porta micro USB (cabo incluído) . 1 bolso lateral com cabo antiroubo em espiral para prender o saco ao pé de uma mesa ou
cadeira. Compartimento interior com espaço para acondicionar
computadores até 15’’. Espaço acolchoado para tablets até 11’’.
2 bolsos em rede. 2 bolsos com fecho amovíveis para cabos e
acessórios. 2 bolsos interiores, 1 para garrafas/cantis e 1 para
powerbanks.

1PC € 95,44

BLACK /
BLACK

530

KIMOOD 2020

/// 6PCS € 76,34

GRAPHITE GREY
HEATHER /
BLACK

NEW

NEW

NEW

KI0931 Mochila anti-roubo
em poliéster.

KI0890 Mochila anti-roubo
para tablet com 13”

KI0889 Saco anti-roubo
impermeável com porta-capacete

34x17x55 cm • (32 l)

26x11x36 cm • (12 l)

30x20x50 cm • (30 l)

Combinado mochila de trabalho/saco de viagem
KI0889. Companheira/o de viagem, esta mochila/
saco possui um fecho anti-roubo com sistema TSA
por combinação situado nas costas para uma maior
segurança. Além disso, garante a protecção dos seus
objectos graças ao bolso lateral que possui um cabo
anti-roubo que permite prender o saco ao pé de uma
mesa ou cadeira. Bolso interior com uma protecção
RFID que protege contra a leitura fraudulenta dos
seus dados num cartão SIM ou cartão bancário.
Confortável, as costas possuem reforço acolchoado,
alças ajustáveis acolchoadas e uma fivela de peito
ajustável, duas fivelas para fixação no saco para
o transporte de um pullover ou casaco, dois bolsos
laterais, um bolso de carregamento lateral com uma
porta USB e uma porta micro USB (cabo incluído) no
bolso para ligação de uma powerbank. Inteligente,
possui dois bolsos com fecho nas alças e uma alça a
tiracolo acolchoada amovível que permite transformar
a sua mochila num saco de viagem. O compartimento
principal está separado das costas por uma rede com
fecho para guardar vestuário. O compartimento dorsal
possui um espaço para um computador até 15” e um
espaço acolchoado para um tablet até 11”, um bolso
em rede e dois bolsos com fecho amovíveis para
cabos e acessórios.

Mochila anti-roubo em poliéster reciclado, versão mais
pequena da mochila KI0888 para um tablet com 13”.
Com fecho nas costas com sistema de bloqueio TSA. Bolso
com fecho de acesso rápido nas costas. Alças de ombro
e peito ajustáveis. 2 bolsos com fecho nas alças. 2 fivelas
para fixação no saco para transportar pullovers, casacos,
etc. 2 bolsos laterais. 1 bolso lateral com uma porta USB e
cabo micro USB (incluído) que permite a ligação de uma
powerbank. 1 bolso lateral com cabo anti-roubo em espiral
para prender o saco ao pé de uma mesa ou cadeira. 2
bolsos em rede com fecho. 2 bolsos amovíveis com fecho
para cabos ou acessórios. 2 bolsos interiores, um para
garrafas/cantis e um para powerbanks.

Saco anti-roubo em policloreto de vinilo. Devido ao
sucesso alcançado, o saco anti-roubo KI0888 está agora
disponível numa versão impermeável. Nesta nova versão,
possui uma rede elástica amovível porta-capacete. Esta
rede adapta-se a capacetes de bicicletas, trotinetes ou
scooters. O fecho da rede não se adapta a um capacete
integral. Este saco garante a protecção dos seus objectos
graças ao sistema de bloqueio TSA por código, com um
bolso lateral com um cabo anti-roubo para prender o saco
ao pé de uma mesa ou cadeira e um bolso interior com
proteção RFID que protege contra a leitura fraudulenta de
cartões multibanco e crédito. Inovador, possui um bolso
na parte traseira com fecho de acesso rápido, dois bolsos
com fecho nas alças, duas fivelas para fixação no saco
para o transporte de um pullover ou casaco, dois bolsos
laterais, um bolso de carregamento lateral com uma porta
USB para ligação do aparelho a carregar e uma porta
micro USB (cabo incluído) no saco para arrumação de um
powerbank. O compartimento interior possui um espaço
para um computador até 15” e um espaço acolchoado
para um tablet até 11”. Prático, com dois bolsos interiores
com fecho e em malha de rede, sendo um para garrafas/
cantis a e o outro para uma powerbank. Este saco também
possui dois bolsos amovíveis com fecho para cabos
e acessórios. Possui um reforço acolchoado na parte
traseira, alças ajustáveis acolchoadas e uma alça de peito
regulável para maior conforto.

1PC € 123,20

1PC € 65,04

GRAPHITE GREY
HEATHER /
BLACK

/// 10 PCS € 52,02

1PC € 119,26

/// 4PCS € 98,56

/// 6PCS € 95,42

BLACK

GRAPHITE GREY
HEATHER /
BLACK

KI0931

KIMOOD 2020
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MOCHILAS - BUSINESS

NEW

NEW

KI0153 Mochila Business

KI0157 Mochila Business

30x17x41 cm • (21 l)

33x13x42.5 cm • (19 l)

Mochila Business estilo descontraído em poliéster. Com um
compartimento principal com espaço para um computador até
13” ou um tablet com 11” e um bolso com fecho para acessórios.
Além disso, possui um grande compartimento frontal com fecho
e um espaço para óculos e outros acessórios e um grande bolso
lateral com fecho. Encaixes práticos para fixação a um trolley na
parte traseira para facilitar o transporte.

Mochila Business em poliéster jacquard. Com um compartimento
principal para computador ou tablet até 13” e um grande bolso frontal
para acessórios.

1PC € 52,70

/// 5PCS € 42,16

1PC € 53,94

/// 10 PCS € 43,14

BLACK

DARK GREY
HEATHER /
BLACK

KI0151 Mochila anti-roubo

KI0907 Mochila para computador

31x14x50 cm • (25 l)

31x12x44 cm • (27 l)

Mochila anti-roubo em poliéster 600D com revestimento repelente
à água. Alças e costas acolchoadas. Espaço interior para tablet e
computador até 15’’. 2 bolsos interiores em rede. Separador amovível
para conseguir um espaço de acondicionamento maior, perfeita para
estadias de curta duração.

Mochila para computador em poliéster 900D, 3 compartimentos,
compartimento forrado para computadores até 15”, bolso frontal
com fecho , suporte para chaves, alças ajustáveis.

1PC € 36,66

/// 5PCS € 29,34

1PC € 26,96

BLACK
BLACK
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/// 15PCS € 21,58

MOCHILAS - BUSINESS

KI0142 Mochila para computador
Business

KI0145 Mochila para computador
Business

31x14x43 cm • (21 l)

32x18x45 cm • (19 l)

Mochila em poliéster 600D com detalhes em contraste em poliéster
Dobby. Compartimento triplo com fecho para computador até 15’’. Pega
superior, costas e alças acolchoadas. Costas com encaixe para fixação
a um trolley.

Mochila em poliéster 1680D com contrastes em poliéster
jacquard. Compartimento acolchoado para computador até 15’’.
Compartimento porta-documentos central, com espaço para tablet
e bolso com fecho interior. 2 bolsos com fecho na parte frontal.
Alças ergonómicas e costas acolchoadas. Costas com encaixe para
fixação a um trolley.

1PC € 47,54

/// 10PCS € 38,02

1PC € 46,66

/// 10PCS € 37,34

DARK GREY
HEATHER /
BLACK
BLACK /
BLACK

NAVY /
NAVY

KI0158 Mochila

KI0903 Mochila para computador

30x13x45 cm • (20 l)

34x19x40 cm • (25 l)

Mochila em poliéster 600D com acabamentos em contraste.
Compartimento interno acolchoado para guardar um tablet ou
computador até 13”. Alças ergonómicas e costas acolchoadas, 2
bolsos laterais com pala, com molas de pressão.

Mochila / Mala para computador (duplo uso) em poliéster 1680D,
alças no interior, costas forradas, fecho superior para adaptar sistema
trolley, alça de ombro ajustável e amovível, pega reforçada, bolso
frontal, compartimento principal forrado para computador ate 15”,
suporte para auricular e chaves.

1PC € 21,94

/// 20PCS € 17,54
1PC € 59,36

GRAPHITE BLUE
HEATHER

/// 10PCS € 47,50

GRAPHITE GREY
HEATHER
BLACK
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SACOS - BUSINESS

KI0431 Saco/mochila
porta-tablet 13’’
27x8x40 cm • (6 l)
Saco/mochila porta-tablet / computador em poliéster 300D.
Pala com fecho magnético. Pega de transporte na parte inferior.
As alças da mochila podem ser retiradas ou escondidas no bolso
traseiro. Forro em contraste em algodão e poliéster (polialgodão).
Compartimento principal com arrumação onde pode ser
colocado um computador até 15’’. Compartimento exterior com
fecho com bolso com fecho.
1PC € 33,34

/// 15PCS € 26,66

BLACK

KI0430 Mala porta-computador/
tablet Business

KI0428 Mala fashion
43x13x34 cm • (16 l)

35x10x27 cm • (5 l)
Mala porta-documentos em poliéster 300D com compartimento
interior acolchoado. Pala com fecho magnético. Forro em contraste
em algodão e poliéster (polialgodão). Compartimento principal com
espaço para acondicionar tablets e computadores até 13’’. 2 pequenos
compartimentos à frente com pala e um com fecho. Alça amovível.
Costas com encaixe para fixação a um trolley.
1PC € 30,00

Mala fashion em poliéster, fundo da mala em contraste em poliéster
600D com divisória. 1 bolso interior com fecho, 1 bolso grande com
fecho nas costas, acessórios em metal e alças polialgodão. Fecho com
velcro.
1PC € 21,00

/// 15PCS € 24,00
BLACK /
BLACK

BLACK

534

/// 20 PCS € 16,80
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GREY TWILL /
BLACK

SACOS - BUSINESS

KI0429 Mala para computador

KI0427 Mala para computador

40x10x30 cm • (12 l)

40x10x30 cm • (12 l)

Mala para computador em poliéster 600D. Fundo da mala, pegas
e presilha em poliuretano. Compartimento acolchoado para guardar
um computador até 15” e um bolso com fecho acolchoado para
colocar um tablet. 2 bolsos interiores, 1 bolso com fecho na parte
superior da mala para guardar o telemóvel, 1 bolso frontal com pala
e molas. Presilha nas costas para fixação num trolley, alça de ombro
amovível.

Mala porta-computador em poliéster, fundo da mala em
contraste em poliéster 600D. Compartimento acolchoado
para guardar um computador até 15” e um bolso com fecho
acolchoado para colocar um tablet. 2 bolsos interiores, 1 bolso
com fecho na parte superior da mala para guardar o telemóvel,
1 bolso à frente com pala em contraste e molas. Presilha nas
costas para fixação num trolley, alça de ombro amovível.
1PC € 27,34

1PC € 34,56

BLACK /
BLACK
GRAPHITE BLUE
HEATHER

/// 15PCS € 21,86

/// 15PCS € 27,66
GREY TWILL /
BLACK

GRAPHITE GREY
HEATHER

KI0426 Mala porta-documentos

KI0408 Pasta porta-documentos
26x3x35 cm

38x7x27 cm • (10 l)
Mala porta-documentos/computador em poliéster 600D. Bolso
acolchoado para computador até 13”, bolso com fecho à frente,
pegas em contraste. Alça de ombro amovível.

Pasta porta documentos com fecho em toda a volta em
poliuretano e microfibra. Bloco de notas, porta caneta, bolso
com fecho, bolso interior, calculadora solar e separadores para
cartões.
1PC € 21,34

1PC € 14,54

/// 15PCS € 17,06

/// 25PCS € 11,62
BLACK

DARK GREY

DARK GREY
HEATHER

GRAPHITE GREY
HEATHER

KIMOOD 2020
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SACOS - BUSINESS

KI0412 Pasta porta-documentos
41x10x34 cm • (14 l)
Pasta / Saco para documentos em poliéster 600D, aba
frontal com bolso e mola de encaixe, fecho, alça ajustável e
amovível, bolso interior com compartimentos para arrumação.
1PC € 11,40

BLACK

/// 25PCS € 9,12

BLACK /
BURNT LIME

BLACK /
LIGHT GREY

BLACK /
NAVY

BLACK /
RED

KI0403 Mala porta-documentos
38x10x31 cm • (11 l)
Pasta para documentos em poliéster 600D. Alça de ombro
ajustável. Aba frontal com bolso com fecho e mola de
encaixe. Tem porta canetas e porta cartões.
1PC € 9,36

BLACK

/// 30 PCS € 7,50

CORDE

RED

SLATE GREY

KI0417 Mala messenger
40x10x27 cm • (12 l)
Mala Messenger em poliéster 600D, zona frontal
com fecho, 2 compartimentos, bolso pequeno com
fecho, suporte para telemóvel e caneta, alça de
ombro ajustável.
1PC € 9,10

BLACK

536
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/// 40 PCS € 7,28

BURNT LIME

LIGHT GREY

NAVY

ROYAL BLUE

SACOS - BUSINESS

KI0413 Pasta porta-documentos

KI0414 Pasta porta-documentos

39x7x28 cm • (8 l)

39x27 cm • (5 l)

Pasta porta documentos em poliéster 600D, alça
ajustável e amovível.

Pasta porta documentos em poliéster 600D, mola de
encaixe para fechar, pega na parte superior.

KI0303 Saco para tablet
24x7x32 cm • (6 l)

1PC € 6,14

/// 40PCS € 4,90

1PC € 4,34

Saco para tablet em poliéster 900D, 3 bolsos frontais,
alça amovível e ajustável.

/// 50PCS € 3,46
1PC € 9,30

BLACK

BLACK /
ROYAL BLUE

DARK GREY /
LIGHT GREY

NAVY /
CORDE

BLACK

ORANGE

RED

/// 40PCS € 7,44

ROYAL BLUE

BLACK

KI0304 Mala a tiracolo

KI0301 Bolsa a tiracolo

26,5x33 cm • (7 l)

15x9x22 cm • (3 l)

Mala a tiracolo em 600D, bolso frontal, alça
ajustável.

Bolsa a tiracolo em poliéster 600D. Alça ajustável.
Compartimento principal com pega para chaves.
Bolso frontal com fecho e bolso na parte traseira.

1PC € 6,10

1PC € 6,40

NAVY

SLATE GREY

KI0350 Saco grande com alça
a tiracolo
19x7x28 cm • (4 l)

/// 50PCS € 4,88

/// 150PCS € 5,12

Saco com alça a tiracolo em poliéster sarjado 600D.
Tamanho grande - podem ser colocados tablets até 10’’.
Alça a tiracolo ajustável. 2 bolsos frontais com fecho.
1PC € 8,66

BLACK

BURNT LIME

NAVY

ORANGE

RED

BLACK

DARK GREY /
ORANGE

RED /
LIGHT GREY

/// 80PCS € 6,94

SLATE GREY /
AQUA BLUE
BLACK

ROYAL BLUE
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KI0233 Saco multiusos de viagem
50x20x38 cm • (38 l)
Saco multiusos de viagem em poliéster 900D com acabamento
em contraste ao longo do fecho. Forro em poliéster 210D. Pegas
e alça em contraste reforçadas com fivela. Alça amovível. Base
com pés para maior estabilidade.
1PC € 28,10

BLACK

538
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/// 15PCS € 22,48

SACOS - COLECÇÃO VIAGEM

KI0929 Saco de viagem com
arrumação integrada
45,5x30,5x31 cm • (42 l)
Saco de viagem em poliéster 600D com arrumação integrada
sob a forma de prateleiras suspensas graças a 2 ganchos. 4
compartimentos, um grande no fundo do saco, ideal para guardar a
roupa suja. 2 bolsos laterais com fecho, 1 bolso grande com fecho
à frente para facilitar a personalização. Alça de ombro amovível e
ajustável.
1PC € 33,34

/// 10 PCS € 26,66

BLACK

YOUR WARDROBE WITH YOU
TRAVEL BAGS
KI0930 Saco de viagem
45x31x32 cm • (23 l)
Saco de viagem/fim-de-semana em poliéster 600D. Fecho a toda a volta
do saco, permitindo uma abertura fácil e otimizando a arrumação graças
aos compartimentos de ambos os lados com rede. Pegas grandes (50 cm),
alça de ombro ajustável. 1 bolso nas costas que também pode ser usado
como presilha para fixar num trolley.
1PC € 30,00

/// 20 PCS € 24,00

BLACK

KIMOOD 2020
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SACOS - COLECÇÃO VIAGEM

NEW

KI0635 Saco de viagem
48.5x20.5x29.5 cm • (30 l)
Saco de viagem em poliamida. Muito prático, pode ser dobrado
e guardado no bolso frontal. Ideal como mala complementar
para viagens longas. Pegas integradas na costura principal do
saco para uma maior robustez. Alça a tiracolo amovível resistente.

1PC € 19,46

/// 40PCS € 15,58

BLACK

KI0636 Saco de viagem em
algodão canvas

KI0637 Saco de viagem
55x26x32.5 cm • (33 l)

48x23x31 cm • (30 l)
550 g/m² • Saco de viagem em algodão canvas, forro interior
em polialgodão (poliéster e algodão) com bolso com fecho. Pegas
e alça de ombro em polivinil e acessórios metálicos. 1 bolso frontal
com fecho para facilitar a personalização, 1 bolso lateral com mola,
1 pega lateral. Base do saco rígido com pés de protecção em
plástico.
1PC € 25,66

Saco de viagem em poliéster 900D. Com pegas e alça de ombro.
Detalhes metálicos. 1 bolso frontal com fecho para facilitar a
personalização, 1 bolso lateral com mola, 1 pega lateral, forro interior
em poliéster com bolso com fecho. Base do saco rígido com pés de
protecção em plástico.
1PC € 24,00

/// 15PCS € 20,54
BLACK

WASHED BLACK

540

/// 15PCS € 19,20

WASHED DARK
GREY

WASHED NAVY
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BLUE TITANIUM

SACOS - COLECÇÃO VIAGEM

NEW

NEW

NEW

KI0361 Organizer para
bagagem – formato pequeno

KI0362 Organizer para
bagagem – formato médio

KI0363 Organizer para
bagagem – formato grande

26x9x20.5 cm • (5 l)

41x9x26.5 cm • (10 l)

53.5x9x40.5 cm • (20 l)

Organizer para bagagem em poliéster 210D. Ideal
para roupa interior e acessórios. Painel superior
em rede. Pode ser dobrado e guardado num saco
pequeno muito prático. Presilha para encaixe em
qualquer tipo de gancho. Formato pequeno.

Organizer para bagagem em poliéster 210D. Ideal
para camisas, sweatshirts e t-shirts. Painel superior
em rede. Pode ser dobrado e guardado num saco
pequeno muito prático. Presilha para encaixe em
qualquer tipo de gancho. Formato médio.

Organizer para bagagem em poliéster 210D. Ideal
para camisas, sweatshirts e t-shirts. Painel superior
em rede. Pode ser dobrado e guardado num saco
pequeno muito prático. Presilha para encaixe em
qualquer tipo de gancho. Formato grande.

1PC € 5,74

1PC € 6,70

1PC € 9,86

/// 160 PCS € 4,58

/// 160 PCS € 5,36

BLACK

BLACK

/// 80 PCS € 7,90

BLACK

KI0906 Porta-fatos

KI0336 Kit de viagem

55x8x45 cm • (21 l)

17.5x13.5 cm

Porta fatos em poliéster 840D, 2 bolsos grandes frontais com
fecho e fecho incorporado para acesso a personalização
(serigraﬁa ou bordado). Bolso pequeno para acessórios, alça
ajustável e amovível. Gancho e cabide incorporados. 2 Bolsos
grandes para acessórios.

Kit conforto de viagem em bolsa em poliéster 210D
personalizável. Fecha com velcro. Inclui tampões de ouvidos,
máscara para os olhos e almofada insuﬂável para o pescoço.

1PC € 48,74

1PC € 4,54

/// 200 PCS € 3,62

/// 20 PCS € 38,98
BLACK

BLACK

KIMOOD 2020
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TROLLEYS - COLECÇÃO VIAGEM

NEW

KI0838 Trolley de cabine com 4 rodas
multidirecionais
55x40x27 cm • (60 l)
Trolley tamanho cabine em policarbonato. Com um design original que
representa o relevo do pico Aneto, nos Pirenéus, este trolley em alumínio
possui 4 rodas multidirecionais e pés de protecção laterais para que a
mala possa ser colocada de lado. Os ângulos são de borracha para uma
maior protecção. Para maior conforto possui uma pega superior extensível e
uma pega lateral, uma cinta retráctil para encaixar e transportar uma mala
porta-documentos, dois compartimentos interiores, um dos quais com uma
cinta de ajuste e outro com fecho e bolsos para acessórios. Para uma maior
segurança, possui um bloqueio TSA com código.

1PC € 108,70

BLACK

NEW

KI0839 Trolley de cabine “Geoline”
com 4 rodas multidirecionais
55x40x27 cm • (60 l)
Trolley tamanho cabine em policarbonato. Com um design
geométrico “Geoline”, este trolley em alumínio possui 4 rodas
multidirecionais e pés de protecção laterais para que a mala
possa ser colocada de lado. Os ângulos são em material de
borracha para uma maior protecção. Para maior conforto possui
uma pega superior extensível e uma pega lateral, uma cinta
retrátil para encaixar e transportar uma mala porta-documentos,
dois compartimentos interiores, um dos quais com uma cinta
de ajuste e outro com fecho e bolsos para acessórios. Para
uma maior segurança, possui um bloqueio TSA com código
combinação.
1PC € 108,70

BLACK

544
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TROLLEYS - COLECÇÃO VIAGEM

AS NOSSAS MALAS DE CABINE RÍGIDAS E SEMI-RÍGIDAS, ASSIM COMO OS TROLLEYS DE VIAGEM
ESTÃO DE ACORDO COM AS MEDIDAS ACEITES PELAS PRINCIPAIS COMPANHIAS AÉREAS, NO ENTANTO
DEVE VERIFICAR SEMPRE JUNTO DAS MESMAS.
KI0808 TROLLEY EXTRA GRANDE
50x28x75 cm • (113 l)
Trolley tamanho extra grande em policarbonato de alta
qualidade, design exclusivo, 4 rodas duplas, organizer no interior,
fecho na lateral com cadeado de segurança incorporado. Placa
metálica amovível para facilitar a personalização.

1PC € 166,78

ANTHRACITE

KI0807 Trolley de cabine
35x21x55 cm • (39 l)
Trolley tamanho de cabine em policarbonato de alta qualidade,
4 rodas duplas, design exclusivo, organizer no interior, fecho na
lateral com cadeado de segurança incorporado. Placa metálica
amovível para facilitar a personalização.
1PC € 106,72

ANTHRACITE

BLACK

KIMOOD 2020
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TROLLEYS - COLECÇÃO VIAGEM

NEW

KI0840 Saco trolley impermeável
“Backline” – formato grande
38x40x78 cm • (125 l)
Saco trolley com um formato grande em policloreto de vinilo e poliéster. É
concebido na íntegra em materiais impermeáveis e com um fecho estanque.
Prático, com um bolso lateral para calçado, um bolso frontal com fecho e
um grande bolso interior em rede com fecho para acessórios. Para facilitar
o transporte, possui duas cintas de compressão e pegas de ambos os lados.
Resistente, este saco foi concebido com reforço de protecção nos ângulos, uma
barra de protecção na parte traseira, um fundo semi-rígido com uma pega em
plástico que serve de base.
1PC € 154,14

/// 2PCS € 123,30

BLACK

NEW

KI0841 Saco trolley impermeável
“Backline” – formato médio
34x36x65 cm • (100 l)
Saco trolley com um formato médio em policloreto de vinilo e poliéster. É concebido
na íntegra em materiais impermeáveis e com um fecho estanque. Prático, com um
bolso lateral para calçado, um bolso frontal com fecho e um grande bolso interior
em rede com fecho para acessórios. Para facilitar o transporte, possui duas cintas de
compressão e pegas de ambos os lados. Resistente, este saco foi concebido com
reforço de protecção nos ângulos, uma barra de protecção na parte traseira, um
fundo semi-rígido com uma pega em plástico que serve de base.

1PC € 143,14

/// 2PCS € 114,50

BLACK

546
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NEW

KI0842 Saco trolley impermeável
“Backline” – formato de cabine
33x20x52 cm • (35 l)
Saco trolley com um formato de cabine em policloreto de vinilo e poliéster. É
concebido na íntegra em materiais impermeáveis e com um fecho estanque.
Prático, com um bolso lateral para calçado, um grande compartimento principal
com um bolso interior em rede com fecho. Para facilitar o transporte, possui uma
pega na parte superior e outra na parte lateral. Resistente, este saco foi concebido
com reforço de protecção nos ângulos e um material protector no fundo e na
parte traseira do trolley. O fundo semi-rígido possui uma pega em plástico que
serve de base.
1PC € 107,20

/// 2PCS € 85,76

BLACK

KI0836 Trolley cabine

KI0828 Trolley cabine

37x23x50 cm • (37 l)

32x19,5x48,5 cm • (27 l)

Trolley cabine em poliéster 450D com detalhes em poliéster
300D. 2 bolsos com fecho na parte frontal. Pegas na parte
inferior e nos lados. Base com reforço em plástico.

Trolley, tamanho cabine em poliéster 600D. Base semi-rígida com
reforço em relevo e pés para maior estabilidade em plástico.
Compartimento único com abertura larga com fecho em cima.
Bolso com fecho para facilitar a personalização. Pega lateral.

1PC € 111,46
1PC € 37,44

/// 4PCS € 29,94

BLACK
BLACK

DARK GREY
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TROLLEYS - COLECÇÃO VIAGEM

KI0901 Trolley para computador

KI0904 Trolley para computador

41x22x37 cm • (28 l)

43,5x20x36 cm • (28 l)

Trolley para computador em poliéster 1000D, estrutura rígida ultra leve,
bolso frontal multifunções, compartimento principal com suporte forrado
para computador até 15”, porta documentos, pega superior. Pés para
maior estabilidade.

Trolley para computador em poliéster 1680D, pega curva em
alumínio, 2 compartimentos principais, um com suporte para
computador até 15”, outro para documentos e roupa, 2 bolsos
frontais para acessórios, suporte para chaves. Cinto traseiro para
ﬁxar a outro trolley.

1PC € 143,86

/// 2PCS € 115,10
1PC € 126,16

BLACK
BLACK

KI0833 Trolley com ligação
Powerbank
37x24x57 cm • (40 l)
Trolley repelente à água em poliéster 840D. Compartimento
principal com divisórias que permitem ganhar espaço. Pega
telescópica em alumínio. 4 rodas multidirecionais. Bolsos grandes
com fecho na parte frontal. Sistema de bloqueio TSA. Lado
exterior com porta USB. Fornecido com cabo micro USB que se
encontra no interior do saco.
1PC € 93,34

/// 2PCS € 74,66

BLACK

548
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/// 2PCS € 100,94

TROLLEYS - COLECÇÃO VIAGEM

KI0801 Trolley de cabine
38x27x52 cm • (40 l)

KI0817 Mochila / Trolley tamanho
cabine
36,5x24x44 cm • (36 l)

Trolley tamanho cabine em poliéster 600D. Compartimento central
grande, fechos com puxadores tom sobre tom, bolso frontal, pés de
apoio na lateral, alça acolchoada e reforçada e pegas laterais.
1PC € 83,04

/// 2PCS € 66,42

Mochila / trolley tamanho cabine em poliéster jacquard 840D com
compartimento acolchoado para o computador, compartimento frontal com
organizer e alças amovíveis, que se encontram escondidas para poder utilizar
o trolley como mochila. Sistema trolley oculto e bolso em rede na lateral.
1PC € 96,66

/// 6PCS € 77,34

BLACK

BLACK

KI0822 Trolley tamanho cabine com divisórias
36x24x57 cm • (40 l)
Trolley tamanho cabine em poliéster 840D. Compartimento
principal com divisórias para maior arrumação, sistema trolley em
alumínio, 4 rodas duplas, 2 bolsos frontais com fecho, sistema de
fecho com cadeado.
1PC € 93,34

/// 2PCS € 74,66

BLACK
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TROLLEYS - COLECÇÃO VIAGEM

KI0809 Trolley tamanho cabine
34x20x55 cm • (39 l)

KI0820 Trolley grande com
compartimento duplo
41x34x79 cm • (95 l)

Trolley tamanho cabine em poliéster em 600D. Painel frontal
amovível para facilitar a personalização (serigraﬁa ou bordado),
rodas de silicone em contraste, 2 compartimentos interiores, pega
em borracha.
1PC € 97,50

DARK GREY

/// 2PCS € 78,00

DARK TITANIUM

KI0837 Trolley multiusos
34,5x34x53 cm • (55 l)
Trolley cabine multiusos em poliéster 600D com pala com fecho. Pala
com bolso para facilitar a personalização. Dois compartimentos: 1
semi-rígido, 1 ﬂexível. Compartimento para sapatos com fecho. Alças
de compressão laterais ajustáveis com ﬁvela. Pega telescópica e
rodas em contraste.

1PC € 123,34

/// 2PCS € 98,66

BLACK

550

KIMOOD 2020

Trolley grande com compartimento duplo em poliéster 600D.
Painel frontal amovível para facilitar a personalização.
1PC € 134,24

BLACK

/// 2PCS € 107,38

DARK TITANIUM

KI0820

KIMOOD 2020
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KI0830
552
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TROLLEYS - COLECÇÃO VIAGEM

KI0830 Trolley cabine

KI0831 Trolley tamanho médio

30x22x52 cm • (32 l)
35x23x63 cm • (51 l)
Trolley, tamanho cabine em poliéster 600D. Com bolso grande
com fecho na zona frontal para facilitar a personalização. Dois
compartimentos internos com fivelas de ajuste. Alças de compressão
exteriores para ajustar o volume. Base com reforço em relevo e
reforço também na pega.
1PC € 69,66

Trolley cabine em poliéster 600D com bolso grande com fecho à
frente para facilitar a personalização. Dois compartimentos internos
com correias de ajuste. Correias exteriores para ajustar o volume.
Base com reforço em relevo e reforço também na pega.

/// 4PCS € 55,74
1PC € 73,34

BLACK

/// 4PCS € 58,66

PATRIOT BLUE
BLACK

KI0834 Trolley multiusos
36x29x44 cm • (45 l)

KI0835 Trolley multiusos - tamanho
médio
36x29x53 cm • (55 l)

Trolley em poliéster 600D com fecho com pala com fecho. Bolso lateral com fecho.
Base com revestimento de proteção em relevo. Compartimento para sapatos com
fecho. Mantém-se estável mesmo estando vazio. Pega telescópica que pode ser
ocultada através de compartimento próprio.
1PC € 56,66

Trolley multiusos em poliéster 600D com fecho com pala. Bolso lateral com
fecho. Base rígida com revestimento de proteção. Compartimento para sapatos.
Mantém-se estável mesmo estando vazio. Pega telescópica que pode ser
ocultada através de compartimento próprio. .

/// 4PCS € 45,34
1PC € 60,34

/// 4PCS € 48,26

BLACK
BLACK
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KI2006 Chapéu de chuva
de golfe automático
Ø 125cm
Chapéu de chuva automático com 27.5” (70cm).
Armação e cabo em fibra de vidro. Tecido resistente
em poliéster, 8 painéis, pega em EVA (acetato de vinil
etileno). Pontas em polipropileno, velcro para ajuste.
Bolsa com ajuste em velcro.
1PC € 17,30

554

/// 20 PCS € 13,84

BLACK /
BLACK

FUCHSIA /
SLATE GREY

NAVY /
SLATE GREY

ORANGE /
DARK GREY

RED /
LIGHT GREY

ROYAL BLUE /
DARK GREY

WHITE /
WHITE

YELLOW /
DARK GREY
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CHAPÉUS DE CHUVA & COMPANHIA

NEW

KI2018 Chapéu de chuva
com abertura automática
Ø 118 cm
Chapéu de chuva grande tipo golfe, com abertura
automática. Com pega em metal de 14 mm,
varetas em fibra de vidro e pontas das varetas em
policarbonato colorido. Tecido em pongée de
poliéster. Bainha, pega e varetas em contraste.

1PC € 14,76

BLACK /
WINE

/// 20 PCS € 11,82

NAVY /
SNOW GREY

ROYAL BLUE /
RED

STORM GREY /
ROYAL BLUE

KI2024 Chapéu de chuva
transparente
Ø 83 cm
Chapéu de chuva transparente em POE (elastómero
de poliolefina) 23” (58,5 cm), abertura automática,
varetas metálicas pretas, cabo em metal preto. 8 mm,
pontas das varetas e pega curva em polipropileno.

1PC € 8,86

BLACK

/// 20 PCS € 7,10

RED

WHITE

KI2028 Chapéu de chuva
de criança
Ø85 cm
Chapéu de chuva de criança com 48,5 cm (19”),
tecido pongée de poliéster 190T, abertura manual
com sistema anti-rajadas de vento e cursor de
segurança, cabo em metal com 8 mm, varetas em fibra
de vidro, pontas das varetas protegidas, pega curva
em polipropileno com etiqueta para identificação,
detalhe reﬂector para aumentar a visibilidade.
1PC € 6,00

BURNT LIME

/// 20 PCS € 4,80

NAVY

RED

ROYAL BLUE

KIMOOD 2020

WHITE
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KI2023 Chapéu de chuva quadrado
96x84 cm
23” (58,5cm), 8 painéis quadrados, formato
quadrado, abertura manual, armação e cabo
em fibra de vido, pega curva e pontinhas em
polipropileno, tecido em poliéster 210T.
1PC € 8,00

/// 20 PCS € 6,40

BLACK

BLACK /
ORANGE

BLACK /
ROYAL BLUE

NAVY

SLATE GREY

WHITE

KI2005 Chapéu de chuva
quadrado
105x105 cm
Chapéu de chuva quadrado com 30” (76cm),
abertura manual e cabo tipo golfe. Haste e armação
em fibra de vidro. Tecido resistente em poliéster 210T.
Pega em EVA (acetato de vinil etileno). Pontas em
polipropileno.
1PC € 9,16

/// 20 PCS € 7,34

BLACK

NAVY

RED

ROYAL BLUE

SLATE GREY

WHITE

KI2008 Chapéu de chuva
de golfe grande
11

Ø 119 cm

COLOURS

Chapéu de chuva de golfe 26” (66 cm), abertura
automática, pega em metal preto. 14 mm, varetas
pretas em fibra de vidro, pontas metálicas, pega
de golfe em policarbonato com acabamento em
borracha, tecido em poliéster 210T.
1PC € 10,34

556

/// 20 PCS € 8,26

BLACK

BLACK /
ORANGE

BLACK /
ROYAL BLUE

BOTTLE GREEN

CAMOUFLAGE

NAVY

RED

NEW
REFLEX BLUE /
WHITE /
FRENCH RED

ROYAL BLUE

SLATE GREY

WHITE

KIMOOD 2020

CHAPÉUS DE CHUVA & COMPANHIA

KI2009 Chapéu de chuva
com pega personalizável
Ø108 cm
Chapéu de chuva com 63,5 cm (25”), abertura automática,
cabo em metal preto com 10 mm de espessura, varetas em
fibra de vidro, pontas das varetas em plástico de polipropileno,
tecido em poliéster 190T, pega em borracha com revestimento
de polipropileno. 2 opções de personalização possíveis na
pega através da técnica doming (etiquetas 3D).
1PC € 9,60

/// 20 PCS € 7,68

BLACK

NAVY

WHITE

KI2007 Chapéu de chuva de golfe
15 COLOURS

Ø98 cm

Chapéu de chuva de golfe 23” (58,5 cm), abertura
automática, cabo em metal preto. 10 mm, varetas
pretas em fibra de vidro, pontas metálicas, pega
de golfe em policarbonato com acabamento mate,
tecido em poliéster 210T.
1PC € 8,44

/// 20 PCS € 6,74

BLACK

BLACK /
BURNT LIME

BLACK /
ORANGE

BLACK /
RED

BOTTLE GREEN

BURNT LIME

NAVY

ORANGE

RED

NEW
REFLEX BLUE /
WHITE /
FRENCH RED

ROYAL BLUE

SKY BLUE

SLATE GREY

TRUE YELLOW

WHITE

KI2022 Chapéu de chuva em
aluminio e abertura automática
Ø118cm
Chapéu de chuva em alumínio com 25” (64cm),
abertura automática, cabo em alumínio, varetas em
alumínio e fibra de vidro, cabo curvo, tecido em
poliamida 190T, pontinhas metálicas. Silver interior black.
1PC € 14,44

BLACK

/// 20 PCS € 11,54

NAVY

SILVER

WHITE

KIMOOD 2020
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KI2030 Chapéu de chuva
invertido mãos livres
Ø 108 cm
Chapéu de chuva com sistema de abertura manual
invertido 23’ (58,5 cm), cabo em metal, varetas e
pontas das varetas em fibra de vidro, pega mãos
livres em policarbonato em forma de C para encaixar
no punho. Tecido em pongée poliéster 190T.
1PC € 25,40

/// 20 PCS € 20,32

BLACK /
SLATE GREY

KI2017 Chapéu de chuva de
abertura automática
Ø 96 cm
Chapéu de chuva dobrável em três partes 21’ (53 cm),
abertura automática, cabo em metal, varetas em fibra de
vidro, pontas das varetas em metal, pega ergonómica em
polipropileno com cordão para fixação. Tecido em poliéster
pongé 190T.
1PC € 13,30

/// 20 PCS € 10,64

BLACK

KI2020 Chapéu de chuva
com pega em madeira
Ø96 cm
Chapéu de chuva clássico com 23” (58.5cm),
abertura automática, tecido 100% poliéster pongee,
cabo de madeira, varetas em metal, pega curva de
madeira, pontinhas metálicas.
1PC € 9,86

BOTTLE GREEN /
BEIGE

558

/// 20 PCS € 7,90

BURGUNDY /
BEIGE

DARK GREY /
BEIGE

KIMOOD 2020

NAVY /
BEIGE

KI2004 Chapéu de chuva tempestade
Ø128cm
Chapéu de chuva com 30” (76cm), abertura manual,
cabo em fibra de vidro, varetas em fibra de vidro,
poliéster 210T, pega em EVA (acetato de vinil etileno).
Pontas em polipropileno.
1PC € 12,44

/// 20 PCS € 9,94

BLACK

BLACK /
ORANGE

BLACK /
ROYAL BLUE

NAVY

SLATE GREY

WHITE

KI2014 Chapéu de chuva
Ø112cm
Chapéu dobrável com pega tipo golfe com 25”
(63,5cm) com abertura automática, varetas em fibra
de vidro e cabo metálico preto. Tecido em poliéster
pongé 190T. Pega em EVA (acetato de vinil etileno),
com botão em polipropileno. Bolsa com ajuste em
velcro.
1PC € 12,46

BLACK

/// 20 PCS € 9,98

NAVY

ROYAL BLUE

SLATE GREY

WHITE

KI2031 Chapéu de chuva
cabo deslizante
Ø 101 cm
Chapéu de chuva com cabo deslizante 23’ (58,5 cm),
abertura automática, cabo em metal, varetas e pontas
das varetas em fibra de vidro, biqueira do chapéu de
chuva antichoque. Tecido em pongée poliéster 190T.
Graças ao seu cabo deslizante, o chapéu de chuva
mede 95 cm aberto e 85 cm fechado.
1PC € 13,66

/// 20 PCS € 10,94

BLACK

KIMOOD 2020
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KI2013 Mini chapéu de
chuva
Ø 96 cm
20,9” (53cm) tecido em poliéster pongee, abertura
automática, cabo metálico, armação em alumínio e
fibra de vidro, pega curva em polipropileno.

1PC € 12,96

/// 20 PCS € 10,38

BLACK

KI2016 Mini chapéu de
chuva dobrável
Ø 93 cm
Mini chapéu de chuva dobrável de 20” (52 cm),
abertura manual, sistema de dobragem em quatro partes
com cabo em metal, varetas em alumínio e fibra de vidro,
pontas metálicas, pega de plástico de borracha, tecido
pongee de poliéster.
1PC € 8,60

/// 20 PCS € 6,88

BLACK

NAVY

RED

ROYAL BLUE

SLATE GREY

WHITE

KI2011 Mini chapéu de
chuva abertura automática
Ø 96 cm
Mini chapéu de chuva com 21” (54cm), 3 secções,
abertura e fecho automáticos, varetas em alumínio,
cabo metálico, pega em borracha, tecido sólido
pongee, pontinhas metálicas, 96cm Ø.
1PC € 16,74

BLACK

560

/// 20 PCS € 13,38

LIGHT GREY
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NAVY

WHITE
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KI2010 MINI CHAPÉU DE
CHUVA
13 COLOURS

Ø 98 cm

Mini chapéu de chuva com 21” (54cm), 3 secções
,abertura manual, cabo metálico, varetas em fibra
de vidro, tecido em 100% poliéster pongé, pega em
plástico, pontinhas metálicas.
1PC € 9,30

/// 20 PCS € 7,44

BLACK

BOTTLE GREEN

BURNT LIME

CAMOUFLAGE

DARK GREY

FUCHSIA

LIGHT GREY

NAVY

ORANGE

RED

ROYAL BLUE

TRUE YELLOW

WHITE

KI2021 Chapéu de chuva
abertura automática
Ø 105 cm
Chapéu de chuva com 23” (58.5cm), abertura
automática, cabo metálico com espessura de
10mm, tecido em poliéster 210T, pega curva em
polipropileno, varetas metálicas pretas, pontinhas
metálicas.
1PC € 9,40

BLACK

/// 20 PCS € 7,52

BURNT LIME

RED

SILVER

SLATE GREY

PA550 Chapéu de chuva de
golfe proﬁssional
Ø 128 cm
Chapéu de chuva de golfe com 29,5 polegadas
(75cm), abertura manual com cursor de segurança.
Cabo e varetas em fibra de vidro, pontas das varetas em
polipropileno. Tecido em poliéster 210T com tela dupla
bicolor anti-rajadas de vento no topo. Pega ergonómica
e antiderrapante. Bolsa com fecho em contraste.
1PC € 21,46

/// 20 PCS € 17,18

BLACK /
WHITE

KIMOOD 2020
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WHITE

KI0167

NEW

BAGS & ACCESSORIES

