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SUMÁRIO

 101 - ALÇA CLÁSSICA P (00 sem ferragem)

 101 - ALÇA CLÁSSICA P (01 ouro velho)

 101 - ALÇA CLÁSSICA P (02 niquelada)

 102 - ALÇA CLÁSSICA M (00 sem ferragem)

 102 - ALÇA CLÁSSICA M (01 ouro velho)

 102 - ALÇA CLÁSSICA M (02 niquelada)

 103 - ALÇA CLÁSSICA G (00 sem ferragem)

 103 - ALÇA CLÁSSICA G (01 ouro velho)

 103 - ALÇA CLÁSSICA G (02 niquelada)

 104 - ALÇA CLÁSSICA P COM PA (00 sem ferragem)

 104 - ALÇA CLÁSSICA P COM PA (01 ouro velho)

 105 - ALÇA CLÁSSICA M COM PA (02 niquelada)

 105 - ALÇA CLÁSSICA M COM PA (00 sem ferragem)

 106 - ALÇA CLÁSSICA G COM PA (01 ouro velho)

 106 - ALÇA CLÁSSICA G COM PA (02 niquelada)

 107 - ALÇA BÁSICA (00 sem ferragem)

 107 - ALÇA BÁSICA (01 ouro velho)

 107 - ALÇA BÁSICA (02 niquelada)

 108 - ALÇA JAPONESA (00 sem ferragem)

 108 - ALÇA JAPONESA (01 ouro velho)

 108 - ALÇA JAPONESA (02 niquelada)

 109 - ALÇA COMPOSÊ (00 sem ferragem)

 109 - ALÇA COMPOSÊ (01 ouro velho)

 109 - ALÇA COMPOSÊ (02 niquelada)

 110 - ALÇA VINTAGE (01 ouro velho)

 110 - ALÇA VINTAGE (02 niquelada)

 111 - ALÇA ELEGANCE (00 sem ferragem)

 112 - ALÇA ELEGANCE COM ARGOLAS (01 ouro velho)

 112 - ALÇA ELEGANCE COM ARGOLAS (02 niquelada)

 113 - ALÇA ELEGANCE COM ARGOLAS E PA (01 ouro velho)

 113 - ALÇA ELEGANCE COM ARGOLAS E PA (02 niquelada)

 114 ALÇA COUNTRY (01 ouro velho)

 114 ALÇA COUNTRY (02 niquelada)

 115 - ALÇA CORAÇÃO (00 sem ferragem)

 116 - ALÇA FLOR (00 sem ferragem)

 117 - ALÇA RETA P (00 sem ferragem)

 118 - ALÇA RETA M (00 sem ferragem)

 119 - ALÇA RETA G (00 sem ferragem)

 120 - ALÇA RETA GG (00 sem ferragem)

 121 - ALÇA RETA RÚSTICA COM PA (01 ouro velho)

 121 - ALÇA RETA RÚSTICA COM PA (02 niquelada)

 122 - ALÇA RETA G COM BOTÃO DE PRESSÃO (01 ouro velho)

 122 - ALÇA RETA G COM BOTÃO DE PRESSÃO (02 niquelada)

 123 - TIRACOLO 1CM COM FIVELA (01 ouro velho)

 123 - TIRACOLO 1CM COM FIVELA (00 niquelada)

 124 - TIRACOLO 2 CM COM REGULADOR (01 ouro velho)

 124 - TIRACOLO 2 CM COM REGULADOR (02 niquelada)

 125 - TIRACOLO 3 CM COM REGULADOR (01 ouro velho)

 125 - TIRACOLO 3 CM COM REGULADOR (02 niquelada)

 126 - TIRACOLO FITA 3 CM COM REGULADOR (01 ouro velho)

 126 - TIRACOLO FITA 3 CM COM REGULADOR (02 niquelada)

 127 - ALÇA BANANA FITA COM REGULADOR (01 ouro velho)

 127 - ALÇA BANANA FITA COM REGULADOR (02 niquelada)

 128 - ALÇA BANANA COM REGULADOR (01 ouro velho)

 128 - ALÇA BANANA COM REGULADOR (02 niquelada)

 129 - ENFORCADO PARA BOLSA (01 ouro velho)

 129 - ENFORCADO PARA BOLSA (02 niquelada)

 130 - TIRACOLO CORRENTE (01 ouro velho)

 130 - TIRACOLO CORRENTE (02 niquelada)

 133 - FECHO PARA BOLSA (01 ouro velho)

 133 - FECHO PARA BOLSA (02 niquelada)

 134 - FECHO PARA CARTEIRA (01 ouro velho)

 134 - FECHO PARA CARTEIRA (02 niquelada)

 135 - ALÇA CHUTCH 1CM (01 ouro velho)

 135 - ALÇA CHUTCH 1CM (02 niquelada)

 136 - ALÇA CHUTCH 1,5CM (01 ouro velho)

 136 - ALÇA CHUTCH 1,5CM (02 niquelada)

 138 - CURSOR FLOR 5 PETALAS (01 ouro velho)

 138 - CURSOR FLOR 5 PETALAS (02 niquelada)

 139 - CURSOR FLOR 6 PETALAS (01 ouro velho)

 139 - CURSOR FLOR 6 PETALAS (02 niquelada)

 140 - CURSOR BORBOLETA (01 ouro velho)

 140 - CURSOR BORBOLETA (02 niquelada)

 141 - CURSOR CORAÇÃO (01 ouro velho)

 141 - CURSOR CORAÇÃO (02 niquelada)

 142 - CURSOR PINGENTE (01 ouro velho)

 142 - CURSOR PINGENTE (02 niquelada)

 143 - FUNDO PARA BOLSA (00 sem ferragem)

 146 - CANAL DE ZIPER PARA BOLSA (01 ouro velho)

 146 - CANAL DE ZIPER PARA BOLSA (02 niquelada)

 150 - ABA PARA BOLSA (01 ouro velho)

 150 - ABA PARA BOLSA (02 niquelada)

155- BOTÃO IMANTADO (01 ouro velho)

155- BOTÃO IMANTADO (02 niquelada)



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
44cm de uma extremidade a outra com dois 
furos em cada ponta para serem fixadas na 
bolsa com rebites n° 3 (não acompanha rebi-
tes)
Medida das pontas 2,5 cm 
Material sintético: 85,6% PVC 14,4% poliester

00 - SEM FERRAGEM

101 - ALÇA CLÁSSICA P



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
44cm de uma extremidade a outra com dois 
furos e dois rebites n° 3 ouro velho em cada 
ponta para serem fixadas na bolsa com balan-
cim e matriz para rebite nº 3
Medida das pontas 2,5 cm 
Material sintético: 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

101 - ALÇA CLÁSSICA P



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
44cm de uma extremidade a outra com dois 
furos e dois rebites n° 3 níquelado em cada 
ponta para serem fixadas na bolsa com balan-
cim e matriz para rebite nº 3
Medida das pontas 2,5 cm 
Material sintético: 85,6% PVC 14,4% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

101 - ALÇA CLÁSSICA P



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
59cm de uma extremidade a outra com dois 
furos em cada ponta para serem fixadas na 
bolsa com rebites n° 3 (não acompanha rebi-
tes)
Meida das pontas 2,5 cm 
Material sintético: 85,6% PVC 14,4% poliester

00 - SEM FERRAGEM

102 - ALÇA CLÁSSICA M



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
59cm de uma extremidade a outra com dois 
furos e dois rebites n° 3 ouro velho em cada 
ponta para serem fixadas na bolsa com balan-
cim e matriz para rebite nº 3
Medida das pontas 2,5 cm
Material sintético: 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

102 - ALÇA CLÁSSICA M



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
59cm de uma extremidade a outra com dois 
furos e dois rebites n° 3 níquelado em cada 
ponta para serem fixadas na bolsa com balan-
cim e matriz para rebite nº 3
Medida das pontas 2,5 cm 
Material sintético: 85,6% PVC 14,40% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

102 - ALÇA CLÁSSICA M



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
68cm de uma extremidade a outra com dois 
furos em cada ponta para serem fixadas na    
bolsa  com rebites n° 3 (não acompanha rebi-
tes)
Medida das pontas 2,5 cm
Material sintético: 85,6% PVC 14,4% poliester

00 - SEM FERRAGEM

103 - ALÇA CLÁSSICA G



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
68cm de uma extremidade a outra com dois 
furos e dois rebites n° 3 ouro velho em cada 
ponta para serem fixadas na bolsa com balan-
cim e matriz para rebite nº 3
Largura da base (ponta) 2,5 cm 
Material sintético: 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

103 - ALÇA CLÁSSICA G



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
68cm de uma extremidade a outra com dois 
furos e dois rebites n° 3 níquelado em cada 
ponta para serem fixadas na bolsa com balan-
cim e matriz para rebite nº 3
Medida das pontas 2,5 cm
Material sintético: 85,6% PVC 14,4% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

103 - ALÇA CLÁSSICA G



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
51cm de uma extremidade a outra com um 
quadro e um prendedor em cada ponta para 
serem fixadas na bolsa com balancim e matriz 
para rebite nº 3
Tamanho do P.A 5 x 2,5 cm
Medida das pontas 2,5 cm
Material sintético: 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

 104 - ALÇA CLÁSSICA P COM P.A



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
51cm de uma extremidade a outra com um 
quadro e um prendedor em cada ponta para 
serem fixadas na bolsa com balancim e matriz 
para rebite nº 3
Tamanho do P.A 5 X 2,5 cm
Medida das pontas 2,5 cm
Material sintético: 85,6% PVC 14,4% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

 104 - ALÇA CLÁSSICA P COM P.A



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
66cm de uma extremidade a outra com um 
quadro e um prendedor em cada ponta para 
serem fixadas na bolsa com balancim e matriz 
para rebite nº 3
Tamanho do P.A 5 x 2,5 cm
Medida das pontas 2,5 cm
Material sintético: 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

105 - ALÇA CLÁSSICA M COM P.A



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
66cm de uma extremidade a outra com um 
quadro e um prendedor em cada ponta para 
serem fixadas na bolsa com balancim e matriz 
para rebite nº 3
Tamanho do P.A 5 x 2,5 cm
Medida das pontas 2,5 cm
Material sintético: 85,6% PVC 14,4% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

105 - ALÇA CLÁSSICA M COM P.A



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
75cm de uma extremidade a outra 
com dois furos em cada ponta para serem fixa-
das na bolsa com rebites n° 3 (não acompa-
nha rebites)
Medida das pontas 2,5 cm 
Material sintético: 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

106 - ALÇA CLÁSSICA G COM P.A



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
75cm de uma extremidade a outra com um 
quadro e um prendedor em cada ponta para 
serem fixadas na bolsa com balancim e matriz 
para rebite nº 3
Tamanho do P.A 5 x 2,5 cm
Medida das pontas 2,5 cm
Material sintético: 85,6% PVC 14,4% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

106 - ALÇA CLÁSSICA G COM P.A



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
70cm de uma extremidade a outra com quatro 
furos em cada ponta para serem fixadas na 
bolsa com rebites n° 3 (não acompanha rebi-
tes)
Medida da pontas 4,5 x 4,5 cm (quadrado) afu-
nilando para 2,5 cm no meio repetindo para a 
outra extremidade 
Material sintético: 82% PVC 18% poliester

00 - SEM FERRAGEM

107 - ALÇA BÁSICA



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
70cm de uma extremidade a outra com quatro 
furos em cada ponta e quatro rebites ouro 
velho para  serem fixadas na bolsa com balan-
cim e matriz para rebites nº 3
Medida da ponta: 4,5 x 4,5 cm (quadrado) afu-
nilando para 2,5 cm no meio repetindo para a 
outra extremidade 
Material sintético: 82% PVC 18% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

107 - ALÇA BÁSICA



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
70cm de uma extremidade a outra com quatro 
furos em cada ponta e quatro rebites níquela-
do para  serem fixadas na bolsa com balancim 
e matriz para rebites nº 3
Medida da pontas 4,5 x 4,5 cm (quadrado) afu-
nilando para 2,5 cm no meio repetindo para a 
outra extremidade 
Material sintético: 82% PVC 18% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

107 - ALÇA BÁSICA



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
65cm de uma extremidade a outra com três 
furos em cada ponta para serem fixadas na 
bolsa  com rebites n° 3 (não acompanha rebi-
tes)
Medida das pontas 5 x 8 cm (triangulo) afuni-
lando para 2,5 cm no meio repetindo para a 
outra extremidade
Material sintético: 82% PVC 18% poliester

00 - SEM FERRAGEM

 108 - ALÇA JAPONESA



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
65cm de uma extremidade a outra com três 
furosem cada ponta para e três rebites ouro 
velho para serem fixadas na bolsa com balan-
cim e matriz para rebites nº 3
Medida das pontas 5 x 8 cm (triangulo) afuni-
lando para 2,5 cm no meio repetindo para a 
outra extremidade
Material sintético: 82% PVC 18% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

 108 - ALÇA JAPONESA



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
65cm de uma extremidade a outra com três 
furos em cada ponta para e três rebites níque-
lado para serem fixadas na bolsa com balan-
cim e matriz para rebites nº 3
Medida das pontas: 5 x 8 cm (triangulo) afuni-
lando para 2,5 cm no meio repetindo para a 
outra extremidade
Material sintético: 82% PVC 18% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

 108 - ALÇA JAPONESA



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
65cm de uma extremidade a outra, dublada 
com o mesmo material de cima (dupla), com 
quatro furos em cada ponta para serem fixa-
dos a bolsa com rebites n°3 (não acompanha 
rebites).
Medida das pontas 5 x 5 cm (quadrado) afuni-
lando para 2cm no meio com uma fenda (trian-
gulo) medindo 9,5 cm (altura) x 2 cm (largura) 
afunilando para 0,2 mm, vazado somente na 
parte de cima para aplicar um tecido (decorati-
vo) de sua preferência.
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester.

00 - SEM FERRAGEM

109 - ALÇA COMPOSÊ



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
65cm de uma extremidade a outra, dublada 
com o mesmo material de cima (dupla), com 
quatro furos em cada ponta e quatro rebites 
nº3 ouro velho para serem fixados a bolsa  
com balancim e matriz para rebite nº 3
Medida das pontas 5 x 5 cm (quadrado) afuni-
lando para 2cm no meio com uma fenda (trian-
gulo) medindo 9,5 cm (altura) x 2 cm (largura) 
afunilando para 0,2 mm, vazado somente na 
parte de cima para aplicar um tecido (decorati-
vo) de sua preferência
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

109 - ALÇA COMPOSÊ



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par (duas peças) de alça para 
bolsa medindo 65 cm de uma extremidade a 
outra, dublada com o mesmo material de cima 
(dupla), com quatro furos em cada ponta e 
quatro rebites nº 3 niquelado para serem 
fixados a bolsa (peça) com balancim e matriz 
para rebite nº 3
Medida das pontas 5 x 5 cm (quadrado) afuni-
lando para 2cm no meio com uma fenda (trian-
gulo) medindo 9,5 cm (altura) x 2 cm (largura) 
afunilando para 0,2 mm, vazado somente na 
parte de cima para aplicar um tecido (decorati-
vo) de sua preferência
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

109 - ALÇA COMPOSÊ



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par (duas peças) de alça para 
bolsa medindo 66 cm de uma extremidade a 
outra, dublada com o mesmo material de cima 
(dupla), com dois furos e um circulo de 3cm 
(decorativo) em cada ponta com dois rebites nº 
3 ouro velho para serem fixados na bolsa 
(peça) com balancim e matriz para rebites nº 3
Medida das pontas 4 x 4 cm (circulo) com uma 
fenda 9 x 0,5 cm (vazada) afulilando para 1,8 
cm no meio da alça
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

110 - ALÇA VINTAGE 



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par (duas peças) de alça para 
bolsa medindo 66 cm de uma extremidade a 
outra, dublada com o mesmo material de cima 
(dupla), com dois furos e um circulo de 3cm 
(decorativo) em cada ponta com dois rebites nº 
3 niquelado para serem fixados na bolsa 
(peça) com balancim e matriz para rebites nº 3
Medida das pontas 4 x 4 cm (circulo) com uma 
fenda 9 x 0,5 cm (vazada) afulilando para 1,8 
cm no meio da alça
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

110 - ALÇA VINTAGE 



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém uma alça para bolsa medindo 60 cm 
de uma extremidade a outra, dublada com o 
mesmo material de  cima (não acompanha fer-
regem) 
Medida das pontas 10 x 1,5 cm com trez furos 
em cada ponta e três furos na base podendo 
ser dobrada para colocar ferragem para acaba-
mento, largura da alça  3,5 cm com mais trez 
furos em cada ponta
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester

00 - SEM FERRAGEM

111 - ALÇA ELEGANCE



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém uma alça para bolsa medindo 45 cm 
de uma extremidade a outra com uma argola 
fixada com e três rebites ouro velho em cada 
ponta, dublada com o mesmo material de cima 
(dupla), largura da alça 3,5 cm 
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

112 - ALÇA ELEGANCE COM
ARGOLAS



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém uma alça para bolsa medindo 45 cm 
de uma extremidade a outra com uma argola 
fixada com e três rebites ouro velho em cada 
ponta, dublada com o mesmo material de cima 
(dupla), largura da alça 3,5 cm 
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

112 - ALÇA ELEGANCE COM
ARGOLAS



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém uma alça para bolsa medindo 55 cm 
de uma extremidade a outra com uma argola 
ouro velho e um porta alça com dois rebites 
em cada ponta para serem fixadas na bolsa 
com balancim e matriz para rebites nº 3, du-
plada com o mesmo material de cima (dupla) 
largura da alça 3,5 cm 
Medida dos porta alça 6 x 6 cm 
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

 113 - ALÇA ELEGANCE COM 
ARGOLAS E P.A



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém uma alça para bolsa medindo 55 cm 
de uma extremidade a outra com uma argola 
niquelada e um porta alça com dois rebites em 
cada ponta para serem fixadas na bolsa com 
balancim e matriz para rebites nº 3, duplada 
com o mesmo material de cima (dupla) largura 
da alça 3,5 cm 
Medida dos porta alça 6 x 6 cm 
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

 113 - ALÇA ELEGANCE COM 
ARGOLAS E P.A



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
70cm x 3 cm de uma extremidade a outa com 
o meio (base) dublada e costurada medindo 
20 cm, com três furos e ilhos nº 54 ouro velho 
em cada ponta para regulagem de tamanho e 
um acabamento em cada ponta com material 
sintético costurado (decorativo), um porta alça 
com quatro furos, quarto rebites e uma fivela 
com 3 cm em ouro velho em cada ponta  para 
fixar na bolsa (peça) com balancim e matriz  
para rebites nº 3 
Cadarço poliester
Material sintético do porta alça e ponteira 
85,6% PVC 14,4% poliester 

01 - FERRAGEM OURO VELHO

 114 - ALÇA COUNTRY 



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
70cm x 3 cm de uma extremidade a outa com 
o meio (base) dublada e costurada medindo 
20 cm, com três furos e ilhos nº 54 niquelado 
em cada ponta para regulagem de tamanho e 
um acabamento em cada ponta com material 
sintético costurado (decorativo), um porta alça 
com quatro furos, quarto rebites e uma fivela 
com 3 cm em niquelada em cada ponta para 
fixar na bolsa (peça) com balancim e matriz 
para rebites nº 3 
Cadarço poliester
Material sintético do porta alça e ponteira 
85,6% PVC 14,4% poliester 

02 - FERRAGEM NIQUELADA

 114 - ALÇA COUNTRY 



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
65cm de uma extremidade a outra 
Medida das pontas 4,5 x 4,5 cm em forma de 
coração com furos em todo o contorno para 
serem costuradas manualmente na bolsa 
(peça), largura da alça 1,6 cm. 
Alça dublada (dupla) com o mesmo material de 
cima  
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester 

00 - SEM FERRAGEM

 115 - ALÇA CORAÇÃO



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
65cm de uma extremidade a outra 
Medida das pontas 4,5 x 4 cm em forma de 
FLOR com furos em todo o contorno para 
serem costuradas manualmente na bolsa 
(peça), largura da alça 1,8 cm. 
Alça dublada (dupla) com o mesmo material de 
cima  
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester 

00 - SEM FERRAGEM

116 - ALÇA FLOR



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
36cm x 2 cm de uma extremidade a outra, 
sem furos, podendo ser furada ou costurada 
para fixar na bolsa (peça). 
Alça dublada (dupla) com o mesmo material de 
cima  
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester 

00 - SEM FERRAGEM

117 - ALÇA RETA P



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
48cm x 2 cm de uma extremidade a outra, 
sem furos, podendo ser furada ou costurada 
para fixar na bolsa (peça). 
Alça dublada (dupla) com o mesmo material de 
cima  
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester 

00 - SEM FERRAGEM

118 - ALÇA RETA M



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
60cm x 2 cm de uma extremidade a outra, 
sem furos, podendo ser furada ou costurada 
para fixar na bolsa (peça). 
Alça dublada (dupla) com o mesmo material de 
cima  
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester 

00 - SEM FERRAGEM

119 - ALÇA RETA G



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
72cm x 2 cm de uma extremidade a outra, 
sem furos, podendo ser furada ou costurada 
para fixar na bolsa (peça). 
Alça dublada (dupla) com o mesmo material de 
cima  
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester 

00 - SEM FERRAGEM

120 - ALÇA RETA GG



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
72cm x 2 cm de uma extremidade a outra com 
um quadro e um porta alça com dois furos e 
dois rebites ouro velho em cada ponta para 
serem fixados a bolsa (peça)
com balancim e matriz para rebites nº 3. 
Alça sem costura.
Material sintético 82% PVC 14% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

121 - ALÇA RETA RÚSTICA COM
PORTA ALÇA



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
72cm x 2 cm de uma extremidade a outra com 
um quadro e um porta alça com dois furos e 
dois rebites niquelado em cada ponta para 
serem fixados a bolsa (peça) com balancim e 
matriz para rebites nº 3. 
Alça sem costura.
Material sintético 82% PVC 14% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

121 - ALÇA RETA RÚSTICA COM
PORTA ALÇA



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
64cm x 2 cm de uma estremidade a outra com 
um porta alça (fixo na parte de traz) com um 
botão de pressão ouro velho em cada ponta 
para ser colocada na bolsa (removivél). 
Alça duplada com o mesmo material de cima 
(dupla)
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

122 - ALÇA RETA G COM BOTÃO
DE PRESSÃO



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um par de alça para bolsa medindo 
64cm x 2 cm de uma estremidade a outra com 
um porta alça (fixo na parte de traz) com um 
botão de pressão niquelado em cada ponta 
para ser colocada na bolsa (removivél). 
Alça duplada com o mesmo material de cima 
(dupla)
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

122 - ALÇA RETA G COM BOTÃO
DE PRESSÃO



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém uma alça tiracolo para bolsa medindo 
1,35m x 1cm de uma extremidade a outra, 
com uma fivela (para regulagem de tamanho) 
e um mosquetão em cada ponta ouro velho 
para ser adaptado a bolsa  (peça) com cinco 
furos para ajuste reduzindo para até 1,15m 
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

123 - TIRACOLO 1CM COM FIVELA



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém uma alça tiracolo para bolsa medindo 
1,35m x 1cm de uma extremidade a outra, 
com uma fivela (para regulagem de tamanho) 
e um mosquetão em cada ponta niquelado 
para ser adaptado a bolsa (peça) com cinco 
furos para ajuste reduzindo o tamanho para 
até 1,15m 
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

123 - TIRACOLO 1CM COM FIVELA



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém uma alça tiracolo para bolsa medindo 
1,60m x 2cm com um regulador (ajuste de ta-
manho) e um mosquetão em cada ponta ouro 
velho para ser adaptado a bolsa (peça) poden-
do reduzir o tamanho para até 0,88cm. Acom-
panha dois porta alça (sem ferragem) para fa-
cilitar o acabamento na bolsa
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

 124 - TIRACOLO 2 CM COM 
REGULADOR



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém uma alça tiracolo para bolsa medindo 
1,60m x 2cm com um regulador (ajuste de ta-
manho) e um mosquetão em cada ponta ni-
quelado para ser adaptado a bolsa (peça) po-
dendo reduzir o tamanho para até 0,88cm. 
Acompanha dois porta alça (sem ferragem) 
para facilitar o acabamento na bolsa
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

 124 - TIRACOLO 2 CM COM 
REGULADOR



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém uma alça tiracolo para bolsa medindo 
1,60m x 3cm com um regulador (ajuste de ta-
manho) e um mosquetão em cada ponta ouro 
velho para ser adaptado a bolsa (peça) poden-
do reduzir o tamanho para até 0,90cm. 
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

125 - TIRACOLO 3 CM COM 
REGULADOR



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém uma alça tiracolo para bolsa medindo 
1,60m x 3cm com um regulador (ajuste de ta-
manho) e um mosquetão em cada ponta ni-
quelado para ser adaptado a bolsa (peça) po-
dendo reduzir o tamanho para até 0,90cm. 
Material sintético 85,6% PVC 14,4% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

125 - TIRACOLO 3 CM COM 
REGULADOR



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém uma alça tiracolo para bolsa medindo 
1,50m x 3cm com regulador (ajuste de tama-
nho) e um mosquetão em cada ponta ouro 
velho para ser adaptado a bolsa (peça) poden-
do reduzir o tamanho para até 0,90cm.
Cadarço poliester
Material sintetico da ponteira 85,60% PVC 
14,40% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

126 - TIRACOLO FITA 3 CM COM
REGULADOR 



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém uma alça tiracolo para bolsa medindo 
1,50m x 3cm com regulador (ajuste de tama-
nho) e um mosquetão em cada ponta niquela-
do para ser adaptado a bolsa (peça) podendo 
reduzir o tamanho para até 0,90cm.
Cadarço poliester
Material sintetico da ponteira 85,60% PVC 
14,40% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

126 - TIRACOLO FITA 3 CM COM
REGULADOR 



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém uma alça para bolsa com regulador 
medindo 0,98cm x 3cm, podendo reduzir para 
até 0,54cm, uma extensão para cada lado (u-
nidos com um quadro) medindo 0,26cm x 3cm 
e um porta alça medindo 6cm x 6cm (unidos 
com uma argola) ouro velho e dois rebites nº 3 
para ser fixados a bolsa (peça) com balancim e 
matriz para rebites n° 3
Material da alça de cima (rugulador) cadarço 
poliester
Material das laterais e porta alça sintetico 
85,60% PVC 14,40% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

127 - ALÇA BANANA FITA COM 
REGULADOR



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém uma alça para bolsa com regulador 
medindo 0,98cm x 3cm, podendo reduzir para 
até 0,54cm, uma extensão para cada lado (u-
nidos com um quadro) medindo 0,26cm x 3cm 
e um porta alça medindo 6cm x 6cm (unidos 
com uma argola) niquelado e dois rebites nº 3 
para ser fixados a bolsa (peça) com balancim e 
matriz para rebites n° 3
Material da alça de cima (rugulador) cadarço 
poliester
Material das laterais e porta alça sintetico 
85,60% PVC 14,40% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

127 - ALÇA BANANA FITA COM 
REGULADOR



Contém uma alça para bolsa com regulador 
medindo 0,98cm x 3cm, podendo reduzir para 
até 0,54cm, uma extensão para cada lado (u-
nidos com um quadro) medindo 0,26cm x 3cm 
e um porta alça medindo 6cm x 6cm (unidos 
com uma argola) ouro velho e dois rebites nº 3 
para ser fixados a bolsa (peça) com balancim e 
matriz para rebites n° 3
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

 128 - ALÇA BANANA COM 
REGULADOR

03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém uma alça para bolsa com regulador 
medindo 0,98cm x 3cm, podendo reduzir para 
até 0,54cm, uma extensão para cada lado (u-
nidos com um quadro) medindo 0,26cm x 3cm 
e um porta alça medindo 6cm x 6cm (unidos 
com uma argola) niquelado e dois rebites nº 3 
para ser fixados a bolsa (peça) com balancim e 
matriz para rebites n° 3
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

 128 - ALÇA BANANA COM 
REGULADOR



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém um enforcador para bolsa medindo 
90cm x 1cm com um fecho para ajuste (fecha-
mento da bolsa) medindo 3cm x 3cm com dois 
rebites ouro velho e um pingente franja (tassel) 
com uma ponteira, uma 1/2 argola e um rebite 
em cada ponta ouro velho para acabamento 
(decorativo) 
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester
Material pingente camurça sintetico

01 - FERRAGEM OURO VELHO

129 - ENFORCADO PARA BOLSA



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém um enforcador para bolsa medindo 
90cm x 1cm com um fecho para ajuste (fecha-
mento da bolsa) medindo 3cm x 3cm com dois 
rebites ouro velho e um pingente franja (tassel) 
com uma ponteira, uma 1/2 argola e um rebite 
em cada ponta ouro velho para acabamento 
(decorativo) 
Material sintetico 85,6% PVC 14,4 % poliester
Material pingente camurça sintetico

02 - FERRAGEM NIQUELADA

129 - ENFORCADO PARA BOLSA



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém uma alça tiracolo medindo 1,20m x 
1cm de uma extremidade a outra, com um ma-
terial sintetico no meio medindo 30cm x 1cm e 
uma extensão de corrente cadeado medindo 
40 cm e um mosquetão ouro velho para cada 
lado para ser adaptado a bolsa (peça)
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

130 - TIRACOLO CORRENTE



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém uma alça tiracolo medindo 1,20m x 
1cm de uma extremidade a outra, com um ma-
terial sintetico no meio medindo 30cm x 1cm e 
uma extensão de corrente cadeado medindo 
40 cm e um mosquetão niquelada para cada 
lado para ser adaptado a bolsa (peça)
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

130 - TIRACOLO CORRENTE



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um fecho para bolsa medindo 12cm x 
3cm de uma extremidade a outra com uma 
fivela ouro velho (decorativa), dois rebites nº 3 
ouro velho na parte de cima para ser fixado na 
bolsa (peça) com balancim e matriz nº 3 e um 
botão imantado fixo na parte de baixo e o en-
caixe (avulso) para ser fixado manualmente 
na bolsa (peça). 
Botão imantado nº 18 
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

133 - FECHO PARA BOLSA



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um fecho para bolsa medindo 12cm x 
3cm de uma extremidade a outra com uma 
fivela niquelado (decorativa), dois rebites nº 3 
niquelado na parte de cima para ser fixado na 
bolsa (peça) com balancim e matriz nº 3 e um 
botão imantado fixo na parte de baixo e o en-
caixe (avulso) para ser fixado manualmente 
na bolsa (peça).
Botão imantado nº 18 
Material sintetico 85,60% PVC 14,40% polies-
ter

02 - FERRAGEM NIQUELADA

133 - FECHO PARA BOLSA



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um fecho para bolsa medindo 11cm x 
3cm de uma extremidade a outra afunilando 
para 2cm no meio do fecho com dois rebites 
ouro velho para serem fixados na carteira 
(peça) com balancim e matriz para rebites nº 3 
e um botão imantado ouro velho fixado no 
fecho em cima e outra parte avulsa  (encaixe) 
para ser colocado na carteira (peça) manual-
mente. 
Botão imantado nº 18 
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

134 - FECHO PARA CARTEIRA



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um fecho para bolsa medindo 11cm x 
3cm de uma extremidade a outra afunilando 
para 2cm no meio do fecho com dois rebites 
niquelado para serem fixados na carteira 
(peça) com balancim e matriz para rebites nº 3 
e um botão imantado niquelado fixado no  
fecho em cima e outra parte avulsa (encaixe) 
para ser colocado na carteira (peça) manual-
mente. 
Botão imantado nº 18 
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

134 - FECHO PARA CARTEIRA



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém uma alça chutch (de mão) medindo  
20cm x 1cm de uma extremidade a outra com 
um mosquetão fixo na ponta ouro velho para 
ser adaptado na bolsa (peça)
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

135 - ALÇA CHUTCH 1CM



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém uma alça chutch (de mão) medindo  
20cm x 1cm de uma extremidade a outra com 
um mosquetão fixo na ponta niquelado para 
ser adaptado na bolsa (peça)
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester

02 - FERRAGEM NIQUELADA

135 - ALÇA CHUTCH 1CM



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém uma alça chutch (de mão) medindo  
22cm x 1,5cm de uma extremidade a outra 
com um mosquetão fixo na ponta ouro velho 
para ser adaptado na bolsa (peça)
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester

01 - FERRAGEM OURO VELHO

136 - ALÇA CHUTCH 1,5CM



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém uma alça chutch (de mão) medindo  
22cm x 1,5cm de uma extremidade a outra 
com um mosquetão fixo na ponta niquelado 
para ser adaptado na bolsa (peça)
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester 

02 - FERRAGEM NIQUELADA

136 - ALÇA CHUTCH 1,5CM



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um kit (10 peças) de cursor para ziper 
nº 5 em formato de flor ouro velho para ser co-
nectado ao ziper nº 5.
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester 

01 - FERRAGEM OURO VELHO

138 - CURSOR FLOR 5 PETALAS



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um kit (10 peças) de cursor para ziper 
nº 5 em formato de flor niquelado para ser co-
nectado ao ziper nº 5.
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester 

02 - FERRAGEM NIQUELADA

138 - CURSOR FLOR 5 PETALAS



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um kit (10 peças) de cursor para ziper 
nº 5 em formato de flor ouro velho para ser co-
nectado ao ziper nº 5.
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester 

01 - FERRAGEM OURO VELHO

139 - CURSOR FLOR 6 PETALAS



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um kit (10 peças) de cursor para ziper 
nº 5 em formato de flor niquelado para ser co-
nectado ao ziper nº 5.
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester 

02 - FERRAGEM NIQUELADA

139 - CURSOR FLOR 6 PETALAS



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um kit (10 peças) de cursor para ziper 
nº 5 em formato de borboleta ouro velho para 
ser conectado ao ziper nº 5.
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester 

01 - FERRAGEM OURO VELHO

140 - CURSOR BORBOLETA



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um kit (10 peças) de cursor para ziper 
nº 5 em formato de borboleta niquelado para 
ser conectado ao ziper nº 5.
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester 

02 - FERRAGEM NIQUELADA

140 - CURSOR BORBOLETA



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um kit (10 peças) de cursor para ziper 
nº 5 em formato de coração ouro velho para 
ser conectado ao ziper nº 5.
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester 

01 - FERRAGEM OURO VELHO

141 - CURSOR CORAÇÃO



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um kit (10 peças) de cursor para ziper 
nº 5 em formato de coração niquelado para 
ser conectado ao ziper nº 5.
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester 

02 - FERRAGEM NIQUELADA

141 - CURSOR CORAÇÃO



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um kit (10 peças) de cursor para ziper 
nº 5 em formato de pingente ouro velho para 
ser conectado ao ziper nº 5.
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester 

01 - FERRAGEM OURO VELHO

 142 - CURSOR PINGENTE



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um kit (10 peças) de cursor para ziper 
nº 5 em formato de pingente niquelado para 
ser conectado ao ziper nº 5.
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester 

02 - FERRAGEM NIQUELADA

 142 - CURSOR PINGENTE



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém um fundo para bolsa medindo 30cm x 
10cm com furos em todo o contorno para ser 
trabalhado em  croche dando sustentação a 
bolsa
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester 

00 - SEM FERRAGEM

143 - FUNDO PARA BOLSA



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém um canal de ziper medindo 30cm x 
10cm de uma extremidade com furos nas late-
rais para serem trabalhados com croche fixan-
do na bolsa (peça) e um ziper medindo 45cm 
com um cursor pingente niquelado e acabe-
mento nas pontas medindo 3cm x 3cm 
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester 

01 - FERRAGEM OURO VELHO

 146 - CANAL DE ZIPER PARA
BOLSA



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém um canal de ziper medindo 30cm x 
10cm de uma extremidade com furos nas late-
rais para serem trabalhados com croche fixan-
do na bolsa (peça) e um ziper medindo 45cm 
com um cursor pingente ouro velho e acabe-
mento nas pontas medindo 3cm x 3cm 
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester 

02 - FERRAGEM NIQUELADA

 146 - CANAL DE ZIPER PARA
BOLSA



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém uma aba para bolsa medindo 12cm x 
15cm com furos na parte de cima para ser tra-
balhada em croche fixando na parte de traz da 
bolsa (peça) e um botão imantado ouro velho 
nº 18 fixo na parte de cima e a outra  parte 
(encaixe) fixo em um quadrado sintetico com 
quatro furos medindo 3cm x 2,5cm para ser 
costurado na bolsa (peça)
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester 

01 - FERRAGEM OURO VELHO

150 - ABA PARA BOLSA



03 - bege

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

11 - marinho

Contém uma aba para bolsa medindo 12cm x 
15cm com furos na parte de cima para ser tra-
balhada em croche fixando na parte de traz da 
bolsa (peça) e um botão imantado niquelado 
nº 18 fixo na parte de cima e a outra  parte 
(encaixe) fixo em um quadrado sintetico com 
quatro furos medindo 3cm x 2,5cm para ser 
costurado na bosa (peça)
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester 

02 - FERRAGEM NIQUELADA

150 - ABA PARA BOLSA



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um botão imantado ouro velho nº 18 
fixo em um material sintetico medindo 3cm x 
2,5cm com um furo em cada ponta para 
serem costurados na bolsa (peça) fazendo a 
função de fechamento da bolsa 
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester 

01 - FERRAGEM OURO VELHO

155 - BOTÃO IMANTADO



01 - cinza

02 - natural

03 - bege

04 - mostarda

05 - ocre

06 - café

07 - preta

08 - vermelha

09 - vinho

10 - verde

11 - marinho

Contém um botão imantado niquelado nº 18 
fixo em um material sintetico medindo 3cm x 
2,5cm com um furoem cada ponta para serem 
costurados na bolsa (peça) fazendo a função 
de fechamento da bolsa 
Material sintetico 85,6% PVC 14,4% poliester 

02 - FERRAGEM NIQUELADA

155 - BOTÃO IMANTADO


