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Adesivos Artesanais I
Adesivos com estampas variadas e super coloridas, extremamente versáteis com ótimo custo beneficio.

Ideal tanto para trabalhos artesanais quanto no universo escolar.

Medidas da cartela: 170 x 150 mm
Embalagem: pcte c/ 3 saq c/ 1 cartela cada

Corações Apaixonados
11943 (AD1325)

Borboletas Delicadas
11946 (AD1328)

Bichinhos 
17816 (AD1773)

Animais da Selva 
17823 (AD1780)
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Cupcake Mágico
21034 (AD1954)

Sereias
21038 (AD1958)

Jardim de Flores
21041 (AD1961)

Guloseimas
21036 (AD1956)

Turismo 
17817 (AD1774)

Universo Divertido
21035 (AD1955)

Verão com Brilho
21033 (AD1953)
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Adesivo em resina com efeito metálico. 
Ideal para colecionar, decorar cadernos, agendas e muito mais.

Medida da embalagem: 206 x 90 mm
Embalagem: pcte c/3 saq c/1 cartela cada.

Adesivos Cristais com Brilho

Animais
9025 (AD918)

Borboletas
9029 (AD922)

Carros
9027 (AD920)

Castelo da Princesa
9032 (AD925)

Adesivos Borda com Glitter
Adesivo em papel estampado, rico em detalhes feitos com glitter, em formato de barrinhas de diversas formas e larguras. 

Indicado para Scrapbook, Scrap Decor, cartões, festas e artesanato em geral.
Medidas da cartela: 343 x 178 mm | Embalagem: pcte c/ 3 saq c/ 1 cartela cada

Festa
8895 (Ad833)

• Destacável • 
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Dourado Acessórios Fem.
20950 (AD1925)

Dourado Chá e Frutas
20954 (AD1928)

Adesivos Mini Foil
Mini adesivos com acabamento em foil que dão um toque de sofisticação aos seus trabalhos.

Disponíveis nas cores dourado e rosê. Ideais para Scrapbook, ScrapDecor e artesanato em geral.

Foil é um acabamento metalizado muito comum na papelaria fina e na decoração,
 é responsável pelo brilho, glamour e toke especial nos projetos! 

Medida da embalagem: 206 x 90 mm
Embalagem: pcte c/3 saq c/1 cartela cada.

Dourado Viagem
20955 (AD1930)

Dourado Festa
20951  (AD1926)

Rosê Bailarina
20946  (AD1922)

Rosê Chá e Frutas
20953 (AD1929)

Rosê Acessórios Fem.
20949 (AD1924)
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•  Faça um PORTA-LÁPIS com
uma GARRAFA DE PLÁSTICO! •

Adesivos 3D
Adesivo em papel estampado com detalhes em glitter, pedras e adereços.

Em 3 dimensões, este adesivo é ideal para Scrapbook, cartões e artesanato em geral.

Medidas da cartela: 125 x 180 mm e 102 x 286 mm
Embalagem: pcte c/ 3 saq c/ 1 cartela cada

Bichos e Números 
17412 (AD1676)

Bolsas Femininas
15773 (AD1576)

Circo
15767 (AD1570)

Vida de Garoto 
19386 (AD1822)

Materiais necessários

• Adesivo 3d 14x12,5 cm (Vida De Garota)
• Etiquetas e Adesivos Escolares Fashion
• Furador Jumbo Alavanca (EVA) Flor Hélice
• Cola Artesanal 100g
• Garrafa Pet + Palitos De Madeira 
• Eva Com Glliter

Passo a passo

1 - Corte o topo da garrafa e cole os palitos 
de madeira
2 - Pinte os palitos da cor da sua preferência
3 - Faça bonitos detalhes
4 - Corte flores com o furador no EVA.
 

Finalize com os adesivos 

Ficou Pronto!

140 x 125 mm

Doces Desejos 
19291 (AD1811)

240 x 105 mm
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Adesivo Canvas
Adesivo em tecido de tela 100% algodão, com estampas temáticas.

Ideal para decoração e identificação de álbuns, convites, páginas de Scrapbook e outros trabalhos artesanais.

Medidas da cartela: 245 x 120 mm
Embalagem: pcte c/ 3 saq c/ 1 cartela cada

Arranjo
16110 (AD1603)

Borboleta
16111 (AD1604)

Adesivos Borda Artesanal
Adesivo em papel estampado, rico em detalhes feitos com glitter, strass e adereços decorativos na sua composição.

É composto por camadas fazendo um efeito 3D com acabamento perfeito.
Indicado para Scrapbook, Scrap Decor, cartões, festas e artesanato em geral.

Medidas da cartela: 50 x 350 mm
Embalagem: pcte c/ 3 saq

Dança
15641 (AD1539)

Bebes
15638 (AD1536)
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Adesivo Chipboard Moldura Aniversário
Esta moldura chipboard modelo aniversário com acabamento perfeito. Você pode utilizar em

diversos trabalhos de decoração como caixas de mdf, álbuns de fotos, cadernos, objetos de decoração e festa.
Indicado para Scrapbook, Scrap Decor, cartões, festas e artesanato em geral.

Medidas da cartela: 125 x 280 mm
Embalagem: pcte c/ 3 saq c/ 1 cartela cada

Aniversário
7452 (Ad713)

Adesivos Dimensionais II
Adesivos feito à mão, em camadas de relevo, com acabamento incrível. Ideal para trabalhos em Scrapbook,

decoração de festas e artesanato em geral.

Medidas da cartela: 130 x 230 mm
Embalagem: pcte c/ 2 saq c/ 1 cartela de cada modelo

Animais de Estimação
5942 (AD6526)

Princesa
10747 (AD1169)

Aniversário
8916 (AD1169)

Adesivos Dimensionais Temáticos
Adesivos feito à mão, em camadas de relevo, com acabamento incrível. Ideal para trabalhos em Scrapbook,

decoração de festas e artesanato em geral.

Medidas da cartela: 195 x 115 mm
Embalagem: pcte c/ 3 saq c/ 1 cartela de cada modelo
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Etiqueta impressa em papel adesivado com detalhe de uma borboleta em alto relevo.
Você pode utilizar em diversos trabalhos como cadernos e agendas. Organize os materiais com beleza e cor.

Indicado para identificação do material escolar infantil.

Medidas da cartela: 155 x 290 mm
Embalagem: pcte c/ 3 saq c/ 1 cartela cada

Adesivos Etiqueta Plock

Borboleta
14053 (Ad1421)

•  Utilize em agendas
escolares e cadernos •

Adesivos tridimensionais, feitos artesanalmente. Podem ser usados em Scrapbook (decoração de álbuns).
Embalagem: pcte c/ 3 saq c/ 1 cartela cada 

Totalmente ACID & LIGNIN FREE.

Adesivos Feito à Mão 

80 x 120 mm
Medidas da cartela: 90 x 160 mm

Roupas Bebê Menina
8414 (AD784)

Robô e Dinossauro
8996 (Ad902)

Medidas da cartela: 185 x 113 mm

95 x 100

Tamanho real
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Adesivos com apliques em papel cartão com detalhes em glitter e pedras. Acompanham 5 fitas de diversas cores e
comprimento com aproximadamente 33cm. Ideal para Scrapbook, cartões e artesanato em geral.

Adesivos FM com Fitas

Cachorro
10686 (AD1131)

Embalagem: pcte c/ 3 saq c/ 1 cartela cada.

Acompanham 5 fitas
de diversas cores e larguras

com aproximadamente
33cm de comprimento.

Adesivos feito à mão com desenhos alegres e coloridos, decorados com um leve toque de glitter. Podem ser
usados em Scrapbook (decoração de álbuns), Scrapdecor, cartões e artesanato em geral.

Adesivos Feito à Mão com Glitter 

Medidas da cartela: 75 x 200 mm
Embalagem: pcte c/ 3 saq c/ 1 cartela cada

75 x 200 mm

Étnico 
17592 (AD1711)

Aniversário 
17581 (AD1700)

Artigos de Mulher 
17585 (AD1704)
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Adesivos feito à mão impressos em papel cartão, com detalhes metálicos, desenhos variados de figuras e tags.
Ideal para decorar seus trabalhos de Scrapbook, Scrapdecor, cartões e artesanato em geral. 

Medidas da cartela: 230 x 120 mm
Embalagem: pcte c/ 4 saq c/ 2 cartelas de cada modelo

Adesivos Feito à Mão Metálicos

Bebê Menina 
13719 (AD1373)

Bebê Menino 
13720 (AD1374)

Escola
13721 (AD1375)

Família 
13723 (AD1377)

Princesa 
13718 (AD1372)

Festa
13722 (AD1376)

Adesivos tridimensional com acabamento em hot stamping, feito artesanalmente. Podem ser usados em Scrapbook (decoração de álbuns),
cartões e artesanato em geral. 

Medidas da cartela: 130 x 235 mm
Embalagem: pcte c/ 4 saq c/ 2 cartelas de cada modelo

Adesivos Feito à Mão Momentos

Feliz Aniversário
11375 (AD1239)

Era Uma Vez
11568 (AD1262)
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Manequins 
17576 (AD1695)

Adesivos feitos artesanalmente, com estampa de pautas musicais.  Impressas em papel branco e papel kraft liso e ondulado, com
detalhes em strass, madeira prensada e cordão de sisal. Ideal para decoração de páginas de Scrapbook, ScrapDecor, convites e agendas.

Medidas da cartela: 75 x 200 mm
Embalagem: pcte c/ 3 saq c/ 1 cartela cada

Adesivos Kraft Melodia

Feito com:
• Papel KRAFT ondulado

• Papel KRAFT branco estampado
• Cordão em Sisal

Adesivos em formato de tag com detalhes em 3D, glitter e pedrarias. 
Acompanha 35 cm de fita em tecido. Ideal para trabalhos em Scrapbook (decoração de álbuns), embalagens e artesanato em geral.

Medidas da cartela: 130 x 220 mm
Embalagem: pcte c/ 3 saq com 1 cartela cada

Adesivos Tags

Casamento
10246 (AD1037)

Primavera
10243 (AD1034)

Zoológico
10242 (AD1033)
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Adesivos em folheado de madeira, com formato de tags e estampas temáticas. Ideal para decoração e
identificação de álbuns, convites, páginas de Scrapbook e outros trabalhos artesanais.

Medidas da cartela: 80 x 205 mm
Embalagem: pcte c/ 3 saq. c/ 1 cartela cada

Adesivos Tags em Madeira

Manuscrito
16115 (AD1605) 

Madeira de VERDADE

Adesivo Etiquetas Puffy
Etiqueta em papel adesivado com figuras temáticas com efeito puffy, você pode utilizar em diversos trabalhos

como cadernos e agendas. Indicado para identificação do material escolar infantil.

Medidas da Cartela: 142 x 250 mm
Embalagem: pcte c/ 3 saq. c/ 1 cartela cada

Fadas
15692 (AD1184)

•  Figuras feitas em material
resinado em alto relevo,

dando um toque
especial e divertido •
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Adesivo Mixed Media
Adesivo feito artesanalmente em papel kraft e tecido juta, com formato de mustache.

Você pode utilizar em diversos trabalhos de decoração como caixas de mdf, álbuns de fotos e cadernos. 
Por seu tom neutro, pode ser usado para aplicação de tinta com cores ricas para trabalhar contraste.

Medidas da Cartela: 90 x 129 mm
Embalagem: pcte c/ 3 saq. c/ 1 cartela cada

Mustache
16976 (AV017)

Fashion
14057 (EA04)

Animais
14056 (EA03)

Bloco de etiquetas e adesivos em papel. Ideais para identificar e decorar cadernos, agendas e pastas.
São 240 adesivos auto colantes no total, com 48 etiquetas para caderno e mais de 150 adesivos para decorar e colecionar.

Medidas da cartela: 148 x 245 mm
Embalagem: pcte c/ 3 saq c/ 1 bloco cada

Etiquetas e Adesivos Escolares
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Piratas e Carros
11954 (EA02)

Flores e Borboletas
11953 (EA01)
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