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Permite furar:

COURO

TECIDO

ALUMÍNIO FINO

PLÁSTICO

PLACA HOLLER

Ferramenta Aplicadora de Ilhós
19868 (WER005)

Ferramenta Aplicadora de Ilhós (Big Bite)
Ferramenta ideal para perfurar e aplicar diversos tipos e tamanhos de ilhoses. Perfura e aplica em até 15 cm de

profundidade em materiais como papel, couro, tecido, plástico, lata fina, entre outros. Perfeita para o uso
em trabalhos artesanais em geral, exigindo pouca força em seu manuseio.

Medidas da embalagem: 300 x 250 mm. Embalagem: individual

Saiba mais
QR Code

Braço estendido para perfuração 

em até 15 cm de profundidade

Namorados
21059 (WER076)

Adesivos Thickers EVA (Thickers Stickers)
Palavras personalizadas para serem utilizadas em seus projetos. Ideal para

trabalhos em Scrapbook (decoração de álbuns), cartões e artesanato em geral.  
Medidas: 325 x 143 mm. Embalagem: Individual.
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Alicate Aplicador de Ilhós 
19666 (WER001)

Alicate Aplicador de Ilhós (Crop-a-Dile)
Ferramenta ideal para perfurar e aplicar ilhós e rebites de 1/8" e 3/16". Possui sistema com fácil ajuste que
permite encaixar vários tipos e tamanhos de ilhóses. A ferramenta exige pouca força no manuseio e possui

sistema de trava para armazenamento. Acompanha guia de medição. Ideal para diversos tipos e espessuras de
materiais, em trabalhos de artesanato em geral.

Medidas do produto: 85 x 190 mm. Medidas da embalagem: 160 x 290 mm
Embalagem: individual

Saiba mais
QR Code

Permite furar:

Aplica e rebita o ilhos

Ainda mais ESTILOSA
que nunca!

Tecido

Couro

Plástico

Placa Holler

Nova
CoR

Alicate Aplicador de Ilhós 
21852 (WER420)

Ainda mais ESTILOSA
que nunca!

Aplica e rebita o ilhos
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Kit Alicate Aplicador de Ilhós Rosa (Crop a Dile & Eyelets in Case)
Tenha um lindo kit cor de rosa composto por um Alicate Aplicador de Ilhós - Crop a Dile e 100 ilhoses para você aplicar

da forma que quiser! O produto acompanha uma linda maleta com divisórias, para facilitar o transporte. 

Medidas da Embalagem: 155 x 195 mm. Embalagem: individual

Acompanha 100 ilhoses 
para você aplicar como quiser!
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Kit Alicate Aplicador de Ilhós Rosa
20208 (WER015)

Permite furar:

Tecido Couro

Plástico Placa Holler
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Medidas da embalagem: 145 x 258 mm.
Embalagem: individual

Permite furar:

COURO PLÁSTICOPLACA HOLLER PAPEL CARDSTOCK

Alicate Arredondador de Cantos
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Alicate Arredondador de Cantos 
19667 (WER002)

Alicate Arredondador de
Cantos Escalope 
21371 (WER185)

Ferramenta para arredondar cantos de 2 tamanhos diferentes
6,4 mm e 12,7 mm. Possui compartimento para armazenamento

de excedentes do corte e alças de silicone que proporcionam
maciez e conforto no manuseio.

Ferramenta para arredondar cantos com 2 acabamentos diferentes.
Possui compartimento para armazenamento de excedentes do corte e
alças de silicone que proporcionam maciez e conforto no manuseio.

Saiba mais
QR CodePosicione a Crop-a-Dile no 

canto da material que 
deseja utilizar 

Pressione a alavanca da
Crop-a-Dile  

Ajuste a Crop-a-Dile para 
as medidas desejadas

6,4mm ou 12,7mm  
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Bloom
16 compartimentos

21354 (WER184)
Medidas: 283 x 285 x 165 mm.

Embalagem: individual

armazenador fechado

Armazenador de Materiais Bloom
Armazenador de materiais diversos compartimentos. Perfeito para guardar e organizar materiais

de artesanato, pequenos materiais de escritório, bijuterias e joias, entre outros itens.
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Base de Corte Magnética 40 x 50 cm
19869 (WER006)

Base de Corte Magnética 40x50cm
Acompanha régua e quatro pequenos imãs que auxiliam no manuseio e na fixação do material à base. Possui marcações em
polegadas (18 x 14 pol) e centímetros (45,7 x 35,6 cm). Ideal para proteger sua área de trabalho durante trabalhos artesanais.

Medidas da embalagem: 470 x 557 mm. Embalagem: individual

-Base com 40,6cm x 50,8cm
-Base em pol. e cm.
-Contém régua com 45,7cm
-04 mini barras de imã

a arte de desenhar letras

Kelly Klapstein é designer, escritora e educadora, atualmente escreve para revista Creative Scrapbooker. 

Fez parceria com a  para desenvolver uma linha educacional de produtos para letrasAmerican Crafts

e caligrafia à mão. Canetas, cadernos, carimbos, diários e muito mais!

Para ela “Ensinar, escrever, projetar, criar, e escrever à mão é arte ... minha jornada criativa é

sempre emocionante!” 

78

A
m

e
rican

 C
rafts



Caderno Pautado p/ Caligrafia
21738 (WER367)

Área Intern
a

Cadernos de Caligrafia Kelly Creates AC
Bloco para caligrafia, desenvolvido pela artista Kelly Creates. Ideal para praticar suas

escritas em lettering. Utilize em conjuntos com as canetas para Caligrafia Kelly Creates.

Medidas da Embalagem: 203 x 146 mm. Embalagem: individual

Letras Finas
21405 (WER190)
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Letras Grossas
21404 (WER189)
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21404 e 21405 possuem gabaritos para treino.

Caderno Folhas Negras
Pautadas p/ Caligrafia

21739 (WER368)

Área Intern
a
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Palavras
21435 (WER220)

Carimbo rotativo com mais de dez palavras em inglês, não é necessário o uso de base acrílicas. Ideal para
decoração de cadernos, agendas e planners. Use em conjunto com as almofadas para carimbo Toke e Crie.  

Carimbo Rotativo (Rottary Stamp)

Medidas da Embalagem: 77 x 35 mm
Embalagem: individual

12 Modelos de carimbos

em uma só ferramenta

Gire, carimbe e molhe!

Espiral ideal para utilizar com as encadernadoras The Cinch furo quadrado (cód.19871) e redondo (cód. 20215). 
Faça lindos trabalhos em cadernos, revistas, livros e álbuns com acabamento perfeito! Indicado para trabalhos com

encadernação e artesanato em geral.

A ferramenta para passa-fitas We R vem com um dispositivo de alinhamento magnético que permite
furar papéis em qualquer lugar com alinhamento perfeito, para fazer encadernação e decoração com 

tecidos diversos através do método passa-fita! Ideal para Scrapbook, Scrapdecor e Mixed Media.

Espiral para Encadernação (The Cinch Wire Binders)

Ferramenta Passa-fita - Ribbon Stitching Tool We R

Medidas da Embalagem: 283 x 80 mm
Embalagem: individual

Medidas da Embalagem: 283 x 80 mm
Embalagem: individual

Preto
20635 (WER058)

Ferramenta Passa-fita
21704 (WER350)
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Caneta Cola Ponta Fina
21762 (WER391)

Caneta Cola EK
Caneta-cola com ponta fina, ideal para fixar pequenos materiais e outros itens com alta precisão.

A ponta, ao ser pressionada pra baixo, libera a cola, que fica azulada quando fresca e clara quando seca.

Medidas da Embalagem: 190 x 63 mm. Embalagem: individual

Prática | Versátil

Espessura da linha de cola 
1 mm

23
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Encadernadora Furo Quadrado
Ferramenta de Encadernação com furos quadrados, ideal para a criação de livros, revistas trabalhos escolares,

mini álbuns, entre outros. Corta diversos papéis ao mesmo tempo com facilidade e garante um lindo acabamento
dos seus trabalhos de maneira prática e rápida.

Medidas da embalagem: 365 x 265 mm. Embalagem: individual

Encadernadora Furo Quadrado
19871 (WER008)

Encadernadora Furo Redondo
Ferramenta de Encadernação com furos redondos, ideal para a criação de livros, revistas, trabalhos escolares,

mini álbuns, entre outros. Corta diversos papéis ao mesmo tempo com facilidade e garante um lindo acabamento
dos seus trabalhos de maneira prática e rápida. 

Medidas da Embalagem: 353x263 mm . Embalagem: individual

Encadernadora Furo Redondo
20215 (WER022)

Novo Design
Nova embalagem

Novo Design
Nova embalagem

Saiba mais
QR Code
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A ferramenta manual de encadernação com furos quadrados agora em um novo tamanho, a versão Mini!
A Mini Cinch We R Memory keepers é ideal para a criação de mini álbuns, planners, diários, cadernos,

blocos, agendas, trabalhos escolares, entre outros.

Corta diversos papéis ao mesmo tempo com facilidade e garante um lindo acabamento nos seus trabalhos
de maneira prática, rápida e com espaçamento personalizável.

Atenção: as espirais (wire-o) são vendidos separadamente.

Mini Encadernadora Furo Quadrado - Mini Cinch We R

Mini Encadernadora Furo Quadrado
21855 (WER423)

Mini Encadernadora Discos
21875 (WER439)

Medidas da embalagem: 310 x 250 mm
Embalagem: individual

• Crie mini álbuns, 

planners, 

diários, cadernos,

 blocos, agendas, 

trabalhos escolares, 

entre outros •

• Crie mini álbuns, 

planners, 

diários, cadernos,

 blocos, agendas, 

trabalhos escolares, 

entre outros •

FORMATO DA 
FURAÇÃO

Mais uma ferramenta manual de encadernação da We R Memory Keepers agora com um novo formato de
furo, o tipo cogumelo.  Ela corta diversos papéis ao mesmo tempo, depois disso é só unir as folhas com os 

discos. A Disc Cinch We R Memory keepers é ideal para a criação de mini álbuns, planners, diários, cadernos,
blocos, agendas, calendários de mesa, trabalhos escolares, entre outros. 

Atenção: Os discos são vendidos separadamente.

Mini Encadernadora Discos - Disc Cinch We R 

Medidas da embalagem: 310 x 250 mm
Embalagem: individual

MINI

DISCO

23
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Espátula Vincadora
19876 (WER013)

Pode ser utilizada também com

Espátula Vincadora
Espátula e vincadora, indicada para diversos trabalhos manuais, auxiliando na realização de vincos e dobras.

Fácil manuseio, pode ser levada para qualquer lugar!

Medidas da embalagem: 230 x 65 mm. Embalagem: individual

Ferramenta Manual Multiuso
21717 (WER357)

Ferramenta Manual Multiuso
Ferramenta em forma de caneta multiuso: essa incrível ferramenta contêm, em uma ponta, um coletor de precisão para pequenos objetos;

e a outra ponta se destaca do compartimento externo, revelando outras duas funções: um agulhão e uma espátula!
Ideal para Scrapbook, Scrapdecor e trabalhos de artesanato em geral. 

Medidas da embalagem: 257 x 78 mm. Embalagem: individual

Ferramenta para Costura e Encadernação Manual
21703 (WER351)

Ferramenta para Costura e Encadernação Manual 
Essa ferramenta permite furar papéis de modo a fazer encadernação e decorações diversas com barbante e linhas finas de tecido.

A base do produto contém uma régua retrátil que permite o alinhamento dos furos em qualquer lugar do papel.
Vem com agulhão e estojo com barbante inclusos.

Medidas da embalagem: 368 x 120 mm. Embalagem: individual
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Graças à uma estrutura giratória, você alterna facilmente entre os tamanhos de furo e pode alcançar
até 2,5 cm de profundidade no material a ser perfurado. Com uma estrutura extremamente forte,
esse alicate pode ser usado em diversos materiais como papel, chipboard, tecido, aluminio, couro, 
plástico e tudo com mínimo esforço! É uma ferramenta essencial para facilitar seus trabalhos!.

5/16"
7,94 mm*

1/4"
6,35 mm*

3/16"
4,77 mm*

1/8"
3,16 mm*

1/16"
1,59 mm*

Medidas da embalagem: 270 x 145 mm
Embalagem: individual

5 furos em
1 único produto

Permite furar:

Alicate Crop Multi Furos (CROP-A-D)

Medidas aproximadas*

Medidas 5 furos

Alicate Crop Multi Furos
21856 (WER424)

• Papel
• Chipboard

• Tecido
• Alumínio

• Couro 
• Plástico

Assista o vídeo

Aponte a câmera do
celular para ler o QR code

Faça diferentes5 tamanhos 
de furos em inúmeros materiais

com esse  incrível alicate!

23
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Destaca-se fácil do rolo, tornando-a perfeita para usar com fitas, papel ou outros detalhes de
acabamento do seu trabalho.

Fita Dupla Face 6 mm X 11 Jardas  (Adhesive Tape)

11 Jardas de comprimento
(aprox. 10 m)

Fita Dupla Face
21859 (FADAC2)

 • Acid Free •
Livre de ácidos

 • É PERMANENTE •

Cole de forma permanente praticamente qualquer coisa com essa fita adesiva dupla face de super
aderência. Ideal para aqueles materiais mais pesados e difíceis de colar com adesivos comuns,
ou para garantir uma aderência extra onde quiser.

Fita Adesiva Super 12Mm X  5  (Adhesive Tape)

Fita Adesiva Super
21858 (FADAC1)

 • Fácil de usar •
Seca totalmente em

24 horas.

5 Jardas de comprimento
(aprox. 4,5m)

Medidas da embalagem: 107 x 153 mm
Embalagem: individual

Medidas da embalagem: 107 x 153 mm
Embalagem: individual
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Use os kit coordenados da We R Memory Keepers para criar elementos dimensionais e com textura para
todos os seus trabalhos manuais! São composições de 3 formatos de furadores diferentes que se

complementam e que quando sobrepostos criam um resultado incrível com dimensão e vida! 

Cada conjunto apresenta seu próprio design elegante para elevar e iluminar seus projetos. 
Possui trava na alavanca, facilitando a armazenagem no menor espaço possível. 

Cada kit contem: 3 furadores de tamanhos e às vezes formatos diferentes.

Kit Furadores Coordenados

Círculos
21865 (WER431)

Flores
21867 (WER433)

 •  de usar muito fácil
e deixam o resultado

 •sempre perfeito

Crie um lindo diferencial, trabalhando as bordas dos seus projetos com os Furadores Borda da We'Re.
As guias de alinhamento impressas no furador tornam o uso muito fácil e deixam o resultado sempre 

perfeito. As alavancas tem trava para armazenagem ocupando o minimo de espaço.
O desenho do furo está impresso no furador. Ideal para papéis até 180g

Furador Borda 

Escalope Arcos
21860 (WER426)

Medidas da embalagem: 95 x 193 mm
Embalagem: individual

Medidas da embalagem: 195 x 170 mm
Embalagem: individual

23
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Kit Furadores coordenados
21866 (WER432)

Crie lindas
sobreposições!

Um lindo grampeador para mini grampos By Heidi Swapp. Grampeia facilmente e com delicadeza suas
fotos, tags e muito mais! Ideal para as técnicas de planner e artesanato em geral.

Contém 1 Mini Grampeador e 1 caixa com 1000 grampos nº 10 na cor prata. 

Grampeador Heide Swapp

Kit Grampeador
21873 (GHS001)

Medidas da embalagem: 115 x 120 mm
Embalagem: individual
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Ferramenta para Desenhos e Escritas com Arame Grande
21784 (WER413)

-Ferramenta molde

-Peças de encaixe

-Alicate cortador

-Arame na cor ouro 

-Livro de instruções

O kit contém:

Ferramenta para Desenhos e Escritas com Arame Grande
A Big Happy Jig é um kit de ferramentas facilitadoras para seus trabalhos com fios metálicos e arame. Fácil de usar, o kit permite modelar e formatar

desenhos e palavras através do encaixe de pequenas peças que os fios metálicos contornam. As ferramentas são ideais para criar palavras
 e formas perfeitas para decorar sua casa, decorar festas ou projetos que combinem com elementos maiores! Esse kit contém: o jig (molde),

as pequenas peças de encaixe, um alicate cortador de fios, um estojo para armazenar os pinos e o alicate, um livro de instruções e um arame dourado.

Medidas da Embalagem: 523 x 273 mm. Embalagem: individual
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Realize mais de 12 funções essenciais com a

Ferramenta Tudo em Um 
Cód. 21817

Tassel

Divisórias

Tags

BandeirolasVincos

Pompons Laços

EnvelopesBase para
carimbos
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Ferramenta Tudo em Um
Ferramenta multifuncional, que combina em apenas um produto, mais de 12 funções ideais para Scrapbooking, Mixed Media e artesanato em geral.

Em design eficiente e compacto, essa ferramenta serve como guilhotina, base para vinco, base de precisão magnética para carimbos, várias mini bases
criativas e ainda faz tassel, pompom e laços!

Medidas da Embalagem: 435 x 306 mm. Embalagem: individual

Ferramenta Tudo Em Um
21817 (WER418)

Refil para Guilhotina e Base para Vinco
20216 (WER023)

Refil para Guilhotina e Base para Vinco
Duas lâminas de Corte para Guilhotina e Base Para Vinco – Trim & Score Board (cód.19669).

Medidas da Embalagem: 145x64 mm. Embalagem: blister com duas lâminas iguais. 

Mais de 12 funções

um único produto

Saiba mais
QR Code
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Kit Furador para Fichário
20878  (WER062)

Kit Furador para Fichário
Kit para furar acessórios e páginas de agendas, álbuns e planners. Contém 5 furadores em formato de círculo com suportes ajustáveis que facilitam

o manuseio e dão mais versatilidade ao espaçamento. De fácil transporte e armazenagem, os furadores se encaixam em um efeito trenzinho.
Indicado para papéis de 75 até 220g.

Medidas da Embalagem: 166 x 220 mm. Embalagem: Individual.

Kit Furador Alfabeto
21432 (WER217)

Kit Furador Alfabeto
Kit com mini furadores de letras para furar palavras alinhadas e perfeitas em todos os seus trabalhos! Contém 26 furadores de todo o alfabeto e

uma base ajustável, que facilita o  alinhamento e espaçamento entre as palavras ao furar. De fácil transporte e armazenagem,
os furadores se encaixam em um efeito trenzinho. Indicado para papéis de 75 até 220g.

Medidas do Produto: 45 x 172 mm I Medidas da Embalagem: 255 x 135 mm
Embalagem: Individual.

Alfabeto
Completo
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Guilhotina 6 Lâminas
20877  (WER061)

Guilhotina 6 Lâminas
Guilhotina com disco giratório de 6 lâminas. Com ela você tem a liberdade de cortar seus papéis com acabamentos diferenciados.

Possui uma grade com marcação em polegada e um braço extensor para uso em papéis maiores.

Medidas da Embalagem: 165 x 505 mm. Embalagem: Individual.

Guilhotina Mini
21374 (WER186)

Guilhotina Mini
Corta papéis de até 21,59 cm. Prática e fácil de utilizar, contém grade em polegadas e centímetros para melhor alinhamento, além do

tamanho compacto ser ideal para um espaço limitado. Corte três folhas de cartolina de uma só vez. 

Medidas da embalagem: 235 x 360 x 40 mm. Embalagem: individual

Linear

Irregular

Ondas

Escalope

Picote

Vinco

Economize tempo e ganhe muita
praticidade com essa incrível ferramenta

• 6 tipos de corte em apenas uma guilhotina

• Troque de lâmina simplesmente girando a

parte circular da ferramenta

• Possui braço extensor para papéis maiores

93

A
m

e
ri

ca
n

 C
ra

ft
s



1

3

2

4

5

1

2

3

4

5

Cortador Circular Mini

Tesoura de Precisão

Espátula

Boleador e Agulhão

Estilete de Precisão

Kit Multiferramentas
O Kit Multiferramentas, consiste em cinco ferramentas básicas que toda artesã precisa para um acabamento perfeito em seus projetos.

Este kit contém as seguintes ferramentas: Tesoura de Precisão, Estilete de Precisão, Cortador Circular Mini,
Boleador & Agulhão e uma Espátula cheia de estilo. 

Medidas da Embalagem: 150 x 220 mm. Embalagem: individual

Mini Kit de Ferramenta
Mini kit de ferramentas de fácil transporte e armazenagem. O kit contém: base de corte magnética 15,2 x 20,3 cm, régua de 15,2 cm, tesoura, pinça

inversa, lâmina de corte e ferramenta para perfuração e aplicação de bailarinas (brads). Ferramentas acompanham capas protetoras, e são
ideais para diversos tipos de trabalhos artesanais.

Medidas da embalagem: 280 x 178 mm. Embalagem: individual

Mini Kit de Ferramentas
19870 (WER007)

Kit Multiferramentas
21729 (WER361)
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Mini Base Criativa Alfabeto
Esta Mini Base Criativa permite a criação de letras e números de maneira fácil e rápida. Ideal para decoração de festas, banners, peças

temáticas, embalagens personalizadas, entre outros. A base possui dois furadores, uma lâmina de corte e gabarito transparente para melhor
visualização. Gramatura indicada do papel: 90 a 250g.

Grande Pequeno

Mini Base Criativa Alfabeto Pequeno
19873 (WER010)

Mini Base Criativa Alfabeto Grande
19872 (WER009)

Letras e números de 3 x 5 polegadas ou 7,6 x 12,7 cm. Letras e números de 1,5 x 2,5 polegadas ou 3,5 x 6,4 cm.

Medidas da embalagem: 312 x 254 mm.
Embalagem: individual

Medidas da embalagem: 185 x 170 mm.
Embalagem: individual

7,6 cm

1
2

,7
 cm

3,5 cm

6
,4

 c
m

Saiba mais
QR Code

Kit Boleadores
O Kit Boleador We R é perfeito para criar relevos manualmente. Com as ferramentas do kit é possível criar o efeito alto-relevo em diversos

personalizados, acompanha cinco tamanhos de pontas esféricas, para alto-relevo nos tamanhos de 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm e 3mm, 
além de um agulhão. 

Medidas da Embalagem: 208 x 37 mm. Embalagem: individual

Agulhão

1,5 mm

2,5 mm

1 mm

2 mm

3 mm

Kit Boleadores
21711 (WER355)
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Mini Base Criativa Moldura
Com esta Mini Base Criativa é possível criar lindas molduras, de diversos tamanhos e formatos.

Utilize diversos materiais e acabamentos para fazer lindos detalhes em seus trabalhos artesanais.

Medidas da Embalagem: 176 x 350 mm . Embalagem: individual

Mini Base Criativa Moldura
20213 (WER020)

Tags
21375 (WER187)

Mini Base Criativa Tags
Esta mini base permite a criação de tags de diferentes larguras (de 2,54 cm até 8,89 cm) de maneira precisa,

fácil e rápida. É ideal para a decoração de trabalhos artesanais e peças temáticas.

Medidas da cartela: 165 x 190 x 45 mm. Embalagem: individual
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Kit Stencil Magnético Alfabeto
21730 (WER362)

Kit Stencil Magnético Alfabeto
Kit de stenceis com peças soltas em alfabeto, 1 régua metálica e 1 base magnética para encaixe e alinhamento das letras em

qualquer lugar do papel ou tecido fino! Essa ferramenta permite a formação perfeita de palavras para reprodução com caneta ou tintas. 
Perfeito para Journaling, Scrapbook, Scrapdecor e Mixed Media. Contém 1 estojo para guardar o kit,

1 régua de metal, 1 base magnética e 26 stenceis no formato das letras do alfabeto.

Medidas da embalagem: 121 x 51 mm. Embalagem: individual

26 stenceis de letras

Pinça Inversa
21719 (WER332)

Pinça Inversa
Com ponta fina e precisa, essa pinça com abertura de ponta invertida proporciona a máxima 

segurança quando pinçados pequenos materiais.

Medidas da embalagem: 177 x 90 mm. Embalagem: individual
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Tesoura para Franjas
Tesoura com várias lâminas para fazer franjas e picotes em papel. Ideal para uso em Scrapbook e ScrapDecor. 

Medidas da Embalagem: 254 x 107 mm. Embalagem: individual

Tesoura para Franjas
21725 (WER333)

Tesoura EK
A renomada tesoura Cutter Bee é uma tesoura de alta precisão para papel. Com pontas bem finas, essa tesoura

é capaz de fazer cortes em pequenos detalhes e ângulos estreitos. Uso confortável para destros e canhotos.

Medidas da Embalagem: 212 x 95 mm. Embalagem: individual

A mais querida
do mercado!

Tesoura Cutter Bee
21765 (WER394)

Lâminas que deslizam no papel

Ponta super precisas

Uso para destros e canhotos
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Mini Tesoura Soft
21713 (WER338)

Ponta fina

Maior conforto

Mini Tesoura Soft
Tesoura com lâmina de ponta fina e precisa. As alças grandes proporcionam conforto no manuseio.

A lâmina pequena é ideal para cortes precisos e detalhados.

Medidas da Embalagem: 85 x 53 mm. Embalagem: individual

Pó de Emboss Moxy AC
Adicione cor e sofisticação aos seus trabalhos com os pós de emboss Moxy AC! Em cores diversas, podem ser aplicados após carimbar
superfícies: depois da aplicação, basta retirar os excessos e, com o auxílio de um aquecedor de emboss, criar impressão de alto relevo.

Ideal para ser utilizado com toda a linha de carimbos da Toke e Crie.

Medidas da Embalagem: 57 x 38 mm. Embalagem: individual

Prata
21748 (WER377)
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Kit Fls. para Scrap Dupla Face Pebbles AC
Folhas dupla face impressas com estampas super criativas. Para uso em Scrapbook, e trabalhos artesanais em geral.

Medida: 305 x 315 mm. Embalagem: Kit c/ 10 folhas

Along The Way Bichinhos No Jardim
21613 (WER252)

 Along The Way Passeio
21616 (WER255)

Along The Way Vilarejo
21615 (WER254)
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Alavanca p/ fixação
Plataforma

antiderrapante

Mini Máquina para Corte e Relevo Evolution
21712 (WER356)

Mini Máquina para Corte e Relevo Evolution
Mini Máquina para Corte e Revelo, que permite criar vários projetos e deixar seus trabalhos ainda mais profissionais. Você pode utilizar

com as Facas para Corte e Placas de Relevo Toke e Crie de acordo com o tamanho do vão de abertura da máquina. 

Medidas da Embalagem: 122 x 209 x 94 mm. Embalagem: individual

C O R TA :

Papel EVA Cardstock
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Kit Canetas Ponta Fina Metalizadas para Caligrafia
21735 (WER364)

Caneta para Caligrafia Kelly Creates
Kit com 08 canetas de ponta fina, em cores metálicas variadas. As canetas fazem traços que brilham em papéis claros e escuros!

Ideais para serem utilizadas com os Cadernos de Caligrafia da linha Kelly Creates e outros trabalhos artesanais e de escrita. 

Medidas da Embalagem: 170 x 95 mm. Embalagem: individual

Carimbo com Tinta e Desenhos Diversos
21701 (WER349)

Carimbo com Tinta e Desenhos Diversos
Carimbo com tinta própria (não precisa de carimbeira) com 8 estampas diferentes em um só produto. A espátula permite, de forma simples,
trocar entre os diferentes carimbos que acompanham o produto, aumentando ainda mais as opções e possibilidades para seus trabalhos!

Medidas da embalagem: 255 x 90 mm. Embalagem: individual
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Cortador Circular 45 mm c/ LED
21702 (WER337)

Cortador Circular 28mm Ângulo Ajustável
21727 (WER360)

Cortador Circular 28 mm Ângulo Ajustável
Cortador Circular com lâmina de 28 mm de diâmetro. É extremamente fácil de usar e opera cortes perfeitos. O sistema de corte com ajuste de ângulo

permite um posicionamento confortável e suave em 4 diferentes ângulos. Ideal para cortar papéis de diversas gramaturas, tecido e EVA.
O produto não possibilita troca de refil. PRECAUÇÃO DE SEGURANÇA - Este produto contém lâminas afiadas e deve ser manuseado com cuidado. 

Medidas da Embalagem: 175 x 50 mm. Embalagem: individual

Cortes em 4 ângulos diferentes

Cortador Circular 45 mm com LED
Cortador Circular com lâmina de 45 mm de diâmetro, possui lâmpada LED para auxílio na precisão de corte. É extremamente fácil de usar e

opera cortes perfeitos, ideal para cortar papéis de diversas gramaturas, acetato, vinil, tecidos e EVA. O produto ajustável para destros e canhotos.

Medidas da Embalagem: 170 x 60 mm. Embalagem: individual

Trava de segurança

Lâmpada de LED

Permite cortar:

EVA

VINILACETATO

TECIDO

Saiba mais
QR Code

Refil para Lâmina de Mini Bases Criativas
21721 (WER358)

Utilize em conjunto com:
Mini Base Criativa Tags (21375)
Mini Base Criativa Alfabeto Grande (19872)
Mini Base Criativa Alfabeto Pequeno (19873)
Mini Base Criativa Divisória (20879)
Mini Base Criativa Moldura (20213)
Mini Base Criativa Cupcake (19874)

Refil para Lâmina de Mini Bases Criativas
Refil para lâmina de Mini Bases Criativas TEC e WE R.

Medidas da Embalagem: 145 x 64 mm. Embalagem: individual

103

A
. C

. O
u

tl
e

t



Guilhotina Lâmina Giratória
Possibilita o corte em papéis de até 380 mm, com marcação em centímetros e polegadas. Em seu corpo, possui grade de baixo relevo com

espaçamento de ½ polegada, placa magnética para melhor fixação da régua móvel. Corte papéis de 70 a 220 g/m².
Ideal para artesanato, uso doméstico e para cortar fotos e papéis para Scrapbook.

Medidas da Embalagem: 407 x 145 mm. Embalagem: individual

Guilhotina Lâmina Giratória 38 cm
21709 (WER331)

Corte rotativo

Régua extensora

Centímetros e polegada.

Baixo relevo

Refil móvel

Régua móvel

Placa magnética

Glitter Prata
21745 (WER374)

Opaco Azul Claro
21749 (WER378)

Opaco Rosa
21750 (WER379)

Pó de Emboss Moxy AC
Adicione cor e sofisticação aos seus trabalhos com os pós de emboss Moxy AC! Em cores diversas, podem ser aplicados após carimbar
superfícies: depois da aplicação, basta retirar os excessos e, com o auxílio de um aquecedor de emboss, criar impressão de alto relevo.

Ideal para ser utilizado com toda a linha de carimbos da Toke e Crie.

Medidas da Embalagem: 57 x 38 mm. Embalagem: individual
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Embalagem: individual

Cartela De Adesivos Chipboard Something Splendid
21674 (WER313)

Cartela De Adesivos Something Splendid
21687 (WER314)

Cartela de Adesivos Bo Bunny AC
Cartela de adesivos decorativos com variados desenhos e estampas. Ideal para Scrapbook e ScrapDecor.

Once Upon A Lifetime - Bo Bunny
21149 (WER166)

58
Unid.

Cartela de Recortes
Recortes variados com estampas já cortadas para aplicação direta. Ideal para decorar

trabalhos de ScrapBook, quadros e em diversos projetos. Fácil e prático de fazer!

Medidas da embalagem: 127 x 241 mm. Embalagem: individual

Floral
21768 (WER397)

Kit Washi Tapes
Kit de Washi Tapes (fitas adesivas) decorativas com 4 unidades, com espessuras e estampas

diversas. Ideal para deixar seus trabalhos ainda mais bonitos e criativos!

Medidas da Embalagem: 38 x 42 mm. Embalagem: individual
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Carimbos Bo Bunny
Carimbos feitos em material aderente e transparente com desenhos diversificados. Permitem melhor posicionamento e precisão em seus

trabalhos. Ideais para serem utilizados com a Base de Precisão Magnética para Carimbos TEC; com as almofadas para carimbo
e com as bases acrílicas Toke e Crie.

Medidas da Embalagem: 200 x 115 mm
Embalagem: individual

Ícones de Viagem
21424 (WER209)

Cortador Circular Mini (Mini Rottary Cutter)
Mini cortador Circular permite corte suave e contínuo! Seu tamanho é pequeno, é perfeito para levar para as aulas de scrap ou simplesmente

para economizar espaço no ateliê. Faça cortes rápidos e precisos em papéis de diversas gramaturas ou tecido 100% algodão.
O produto não possibilita troca de refil.

Medidas da Embalagem: 80 x 60 mm
Embalagem: individual

Cortador Circular Mini
21434 (WER219)

Prático

Portátil

Pequeno
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21437 (WER222)

Base de Precisão Avançada p/ Carimbos
(Precision Press Advanced)

15,2 x 15,2 cm
Área útil disponível:

Ideal para utilização com
carimbos emborrachados ou de silicone

Amortecedores

que permitem a
aderência sempre

uniforme com qualquer
espessura de carimbo.

Ímãs
para fixação do
papel na base

garantindo segurança.

Travas

Sistema de alinhamento
que permite que você
carimbe sempre no

mesmo lugar

Base de precisão para carimbos com base acrílica graduada de 15,25 x 15,25 cm, que funciona perfeitamente com qualquer espessura do 
carimbo. Os cantos de borracha (amortecedores) permitem aderência sempre uniforme. Possui também ímãs extrafortes, para fixação do 
papel na base e o sistema de alinhamento permitem que você carimbe sempre no mesmo lugar. Ideal composição de carimbos em tons 

coloridos. Utilize em conjunto com os carimbos BoBunny, Ivana Madi e Mamiko além das carimbeiras TEC.

Medidas da Embalagem: 200 x 200 mm
Embalagem: individual
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Azul
21780 (WER409)

Rosa
21781 (WER410)

Branco
21782 (WER411)

Arame Neon para Big Happy Jig
Fio colorido em neon para fazer lindos acessórios em conjunto com a Ferramenta p/ Desenhos e Escritas com Arame Grande (Big Happy Jig),
que acendem e brilham em três velocidades diferentes! Os fios contêm 2,5m de extensão e precisam de 2 pilhas AA (não inclusas) para brilhar. 

Medidas da Embalagem: 240 x 184 mm. Embalagem: individual

ATENÇÃO: 
produto não compatível

para uso com a Ferramenta 
Happy Jig pequena.

Utilize com BIG HAPPY JIG 

Mini Base Criativa Bolsinhos
21708 (WER354)

Mini Base Criativa Bolsinhos
Esta mini base permite a criação de bolsinhos e envelopes de diferentes larguras, de maneira precisa,

fácil e rápida. É ideal para decoração nos projetos de Scrapbook, Planner e Journaling Diário. 

Medidas da Embalagem: 248 x 188 mm. Embalagem: individual

100 tamanhos de bolso em

estilos de aba ou entalhe.
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Furador Arabesco (Fontpunch Elegant)
Furador contínuo que cria formatos em curva para diferentes trabalhos artesanais, objetos decorativos, presentes, entre outros.

Medidas da Embalagem: 80 x 60 mm
Embalagem: individual

35 mm

m
m 

8
1

Tamanho Real

Furador Arabesco
21057 (WER074)

Furos p/ montagem

Furador Balão de Papel (DIY Party Globe Punch)

Furador Magnético (Tool Magpunch Bracket We R)

Faça suas festas, decorações e projetos com este furador de mini globo.
Você também pode criar os globos para adornar feixes de luz LED e o que mais sua imaginação quiser!

Furadores WeR com imã e sistema de guia transparente removível, que permite fazer furos em qualquer lugar do papel, inclusive no centro!.
Para criação de peças lindas enriquecendo seus trabalhos artesanais, presentes, decoração de festas, scrapbook e muito mais!

Indicado para papéis de 90 até 220g.

Medidas da Embalagem: 195 x 230 mm
Embalagem: individual

Medidas da Embalagem: 98 x 135 mm
Embalagem: individual

Furador Balão de Papel
20808 (WER059)

Tag Clássica
20882  (WER066)

Kit Canetas Duas Pontas para Caligrafia
21406 (WER191)

Canetas para Caligrafia Kelly Creates
Kit com 10 canetas coloridas com cores vivas e ponta dupla: uma ponta pincel grosso e a outra ponta pincel fino.

Ideais para serem utilizadas com os Cadernos de Caligrafia da linha Kelly Creates e outros trabalhos artesanais e de escrita.

Medidas da Embalagem: 175 x 195 mm
Embalagem: individual

Ponta Dupla

Pincel Grosso

Pincel Fino

00

Kit Canetas Pincel Pretas para Caligrafia
21408 (WER193)

Kit Canetas Pincel Metálica para Caligrafia
21407 (WER192)

Kit com 03 canetas pincel pretas: uma de ponta fina, uma de ponta média e uma de ponta grossa.
Ideais para escrever e fazer traços com precisão e com a espessura desejada.

Indicado para uso junto aos Cadernos de Caligrafia da linha Kelly Creates e outros trabalhos artesanais e de escrita.

Medidas da Embalagem: 140 x 36 mm
Embalagem: individual

Ponta Média

Ponta Grossa

Ponta Fina

Kit com 08 canetas de ponta pincel grosso em cores metálicas variadas. As canetas fazem traços que brilham em papéis claros e escuros!
Ideais para serem utilizadas com os Cadernos de Caligrafia da linha Kelly Creates e outros trabalhos artesanais e de escrita.

Medidas da Embalagem: 140 x 100 mm
Embalagem: individual

As canetas fazem traços
que brilham em papéis

claro e escuros!

Pincel Grossa

Atenção:
Para maior durabilidade utilizar óleo

anticorrosivo para manutenção,
essa prática aumenta a vida útil

do produto.
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Furador Confete (DIY Party Confetti Punch)
Faça confetes de diversos tamanhos, utilizando papéis de cores e gramaturas variadas para personalizar a sua festa.

Medidas da Embalagem: 227 x 123 mm
Embalagem: individual

Furador Confete
20210 (WER017)

Furador para Unir (Link Punch)
Faça, com a ajuda deste furador, pequenas e belas tiras de papel que ligam diferentes
formas entre si e tenha ainda mais opções para decorar objetos, festas e muito mais!

Medidas da Embalagem: 227 x 123 mm
Embalagem: individual

Furador para Unir
20058 (WER075)

Ligação

Furador Doily
Furador com alinhamento interno perfeito para fazer lindos papéis redondos rendados (doily)

circulares! Perfeito para Scrapbook, Scrapdecor e artesanato em geral.

Medidas da Embalagem: 327 x 121 mm. Embalagem: Individual.

Furador Doily
21707 (WER330)

5 cm

5 cm
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Furador Roseta (DIY Party Rosette Punch)
Faça lindas rosas circulares de papel, em diversos tamanhos, utilizando este furador!

Decore festas, peças artesanais, objetos decorativos e o que mais sua imaginação mandar!

Medidas da Embalagem: 447 x 237 mm
Embalagem: individual

Furador Roseta
20211 (WER018)

Mini Base Criativa Bandeirolas
Ideal para a criação de bandeirolas, para decoração de festas e peças temáticas. Crie bandeirinhas em 03 modelos diferentes,

que podem variar entre 2,5 e 21,5 cm de comprimento e até 14 cm de largura, de acordo com o modelo escolhido.

A Mini base possui furador e lâmina de corte.
Gramatura de papel indicada: 90 à 250g. 

Medidas da Embalagem: 345 x 250 x 50 mm
Embalagem: individual

Mini Base Criativa Bandeirola
17675 (MBC006)
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Medidas da Embalagem: 447 x 237 mm
Embalagem: individual

Mini Base Criativa Cataventos
19878 (MBC008)

Mini Base Criativa Cataventos
Ideal para criação de cataventos de diversos tamanhos.

Você pode decorar festas, trabalhos artesanais e peças temáticas.

A base acompanha furador e lâmina de corte.
Gramatura de papel indicada: 90 à 250g.

Medidas da embalagem: 150 x 310 mm
Embalagem: individual

Mini Base Criativa Flores
Mini base ideal para a criação de flores e folhas, para decoração de festas e peças temáticas.

Cria flores em 07 tamanhos diferentes, que podem variar entre 9 e 23 cm de diâmetro.

A base possui furador, espátula, frisador de pétalas, marcações guias e acompanha folder interno, com dicas e instruções de uso.
Gramatura indicada do papel: 90 a 250g.

Mini Base Criativa Flores
17674 (MBC003)
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Mural Letreiro Circular
21756 (WER385)

Mural Letreiro Circular (Roundwood Letterboard
Fabuloso letreiro decorativo da DCWV. Crie suas frases ou recados totalmente personalizáveis com as 188 letras disponíveis na embalagem.

 É perfeita para decoração da casa, festas, vitrines e muito mais! 

Medidas da Embalagem: 380 x 380 mm
Embalagem: individual

188 letras pretas 
Moldura de madeira

Dimensão: 38 cm

Kit com 2 réguas com indicadores a laser, que irão facilitar o alinhamento ou o corte de títulos, frases, fotos, carimbos e outros 
elementos em projetos artesanais. Acompanha uma base de corte. 

O kit tem marcações em polegadas e centímetros e funciona com 2 baterias 9V (não inclusas). 
Ideal para artesanato e para cortar fotos e papéis para Scrapbook.

Medidas da embalagem: 210 x 485 x 45 mm
Embalagem: individual

Régua Medidora Laser
21376 (WER188)

Régua Medidora Laser (Laser Square and Mat Euro)
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Rolo de Adesivo Vinil 30,5x122 cm (Jas Vinyl Blossom Foil)
Embalagem: individualUtilize este adesivo vinil de excelente aderência em conjunto com a máquina de corte. Você pode escolher de

desenhos simples à completos e sempre terá acabamentos perfeitos. Ideal para projetos artesanais, aplicações em vidro e itens decorativos.

Medidas da Embalagem: 330 x 45 mm
Embalagem: individual

Roxo
21746 (WER375)

Acessório para corte (Laser Square Guide & Blades We R)
Régua de alinhamento com 3 lâminas: uma de corte, uma de picote e uma de vinco, ideais para

uso em conjunto com a Régua Medidora Laser (cód. 21376).

Medidas do produto: 425 x 50 mm
Medidas da embalagem: 560 x 100 mm

Embalagem: individual

Acessório para corte
21723 (WER359)

Ferramenta para Laços
21431 (WER216)

Laços com apenas 6 passos

Ferramenta para Laços
Crie com facilidade laços perfeitos em vários estilos e tamanhos com essa incrível ferramenta.

A Ferramenta para Laços é perfeita! Você pode utilizar fitas de até 7,5cm de largura.

Medidas da Embalagem: 255 x 140 mm. Embalagem: individual

Modelos:
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Kit para Fazer Flores Marrom (Brown Crepe Paper Flowers Kit)
Faça lindas flores artesanalmente com esse incrível produto. Acompanha 50 flores em papel para sobreposição e 10 caules.

Ideal para decoração, trabalhos em ScrapDecor, Scrapbook e Festas!

Medidas da Embalagem: 380 x 380 mm
Embalagem: individual

Kit para Fazer Flores Marrom
21836 (WER419)

Rolos de Foil
Os rolos de foil We R tem a superfície lisa e brilhante, ideais para utilizar com as canetas transmissoras de foil - Foil Quill.

Com o aquecimento da ponta das canetas transmissoras em máquinas de corte eletrônico, os rolos transferem o efeito de foil
para o papel, fazendo o desenho desejado e aplicando lindos efeitos metalizados em cartas, convites e outros trabalhos artesanais.

Medidas da Embalagem: 240 x 184 mm
Medidas do produto:305 x 2400 mm

Embalagem: individual

Dourado
21773 (WER402)

1

2

1 - As Canetas Transmissoras Foil são utilizadas em conjunto com as máquinas de corte, aplicados somente em papel, cartolina e vinil. 
2 - Se o Foil for transferido com as Canetas Transmissoras Foil Freestyle, pode ser transferido em madeira, couro, metal e papel!
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Para uso com as seguintes
máquinas de corte eletrônicas

Kit Canetas Transmissoras de Foil
O kit Foil Quill All-In-One reúne todas as canetas e acessórios da linha We R Foil Quill em um só produto. O Foil Quill é uma

ferramenta USB adaptável a várias máquinas de corte eletrônico que transfere o foil para vários tipos de papéis, por meio
de calor. Os desenhos podem ser transferidos para o papel através do software do equipamento eletrônico.

Medidas da Embalagem: 215 x 178 mm. Embalagem: individual

Kit Canetas Transmissoras de Foil Pontas 0.5, 1.5 e 2.5 mm
21761 (WER390)

Cricut

Silhouette

Brother

Sizzix

Ponta Fina 0.5 mm
21759 (WER388)

Ponta Grossa 2.5 mm
21758 (WER387)

Canetas Transmissoras de Foil
O Foil Quill é uma ferramenta USB adaptável a várias máquinas de corte eletrônico que permite aplicar foil por meio de calor.

Os desenhos são transferidos para o papel através do software do equipamento eletrônico.
Dê destaque e brilho aos seus projetos de scrapbooking e artesanato em geral!

O kit contém: 1 Caneta transmissora de foil 4 adaptadores e 1 placa de proteção térmica.
Medidas da Embalagem: 170 x 103 mm

Embalagem: individual

Para funcionar, a caneta precisa estar conectada a uma máquina
eletrônica de corte vendida separadamente. É compatível com:
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Kit Canetas Duas Pontas para Caligrafia
21406 (WER191)

Canetas para Caligrafia Kelly Creates
Kit com 10 canetas coloridas com cores vivas e ponta dupla: uma ponta pincel grosso e a outra ponta pincel fino.

Ideais para serem utilizadas com os Cadernos de Caligrafia da linha Kelly Creates e outros trabalhos artesanais e de escrita.

Medidas da Embalagem: 175 x 195 mm
Embalagem: individual

Ponta Dupla

Pincel Grosso

Pincel Fino

Kit Canetas Pincel Pretas para Caligrafia
21408 (WER193)

Kit com 03 canetas pincel pretas: uma de ponta fina, uma de ponta média e uma de ponta grossa.
Ideais para escrever e fazer traços com precisão e com a espessura desejada.

Indicado para uso junto aos Cadernos de Caligrafia da linha Kelly Creates e outros trabalhos artesanais e de escrita.

Medidas da Embalagem: 140 x 36 mm
Embalagem: individual

Ponta Média

Ponta Grossa

Ponta Fina
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Kit Fls. para Scrap Dupla Face
Folhas dupla face impressas com estampas super criativas  Para uso em crapbook, e trabalhos artesanais em geral.. S

Medida: 305 x 315 mm
Embalagem: Kit c/ 10 folhas

Early Bird Esperança
21082 ( WER099)

Land Of Wonder Corações
21419 (WER204)

Kit Canetas Pincel Metálica para Caligrafia
21407 (WER192)

Kit com 08 canetas de ponta pincel grosso em cores metálicas variadas. As canetas fazem traços que brilham em papéis claros e escuros!
Ideais para serem utilizadas com os Cadernos de Caligrafia da linha Kelly Creates e outros trabalhos artesanais e de escrita.

Medidas da Embalagem: 140 x 100 mm
Embalagem: individual

As canetas fazem traços
que brilham em papéis

claro e escuros!

Pincel Grossa
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Land Of Wonder Molduras
21411 (WER196)

Land Of Wonder Placas
21414 (WER199)

Land Of Wonder Garrafas
21415 (WER200)

Land Of Wonder Listras
21416 (WER201)

Land Of Wonder Poá
21417 (WER202)

Land Of Wonder Madeira
21420 (WER205)

Land Of Wonder Xícaras
21409 (WER194)

Land Of Wonder Xadrez
21410 (WER195)

Land Of Wonder Relógios
21412 (WER197)

Only You Namorados
21071  (WER088)

Something Splendid Pena De Pavão
21675 (WER315)

Something Splendid Damas
21679 (WER319)
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Sunshine Bliss Sereno
21120  (WER137)

Sunshine Bliss Tranquilidade
21118 (WER135)

Something Splendid Barrados
21682 (WER322)

Something Splendid Mini Cards
21684 (WER324)

Something Splendid Cards
21685 (WER325)

Something Splendid Listras
21686 (WER326)

Sunshine Bliss Alegria
21111 (WER128)

Sunshine Bliss Estampas
21116  (WER133)

Sunshine Bliss Euforia
21112 (WER129)

Sunshine Bliss Felicidade
21113 (WER130)

Sunshine Bliss Inspiração
21114 (WER131)

Sunshine Bliss Paz
21119 (WER136)
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Head in The Cloudsicornoios
21660 ( WER299)

Clementine Mini Mandalas
21635 (WER274)

Hawthorne Floral
21137  (WER154)

Hawthorne Manuscrito
21140  (WER157)

Hawthorne Meia Noite
21136 ( WER153)

Hawthorne Sonho
21135  (WER152)

Hawthorne Veludo
21138  (WER155)

Hawthorne 9 & 9
21142  (WER159)

Hawthorne Anoitecer
21141  (WER158)

Hawthorne Eden
21144  (WER161)
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Double Dot Azul Bebe
21591 (WER230)

Double Dot Castanho
21590 (WER229)

Double Dot Cinza
21592 (WER231)

Double Dot Marsala

21596 (WER235)

 Double Dot Rosa Bebê

21599 (WER238)

Double Dot Rosa Flamingo

21598 (WER237)

Double Dot Verde Capim
21601 (WER240)

Double Dot Verde Gelo
21588 (WER226)

Double Dot Verde Mar
21587 (WER227)

Kit Fls. para Scrap Dupla
Face Bo Bunny AC

Folhas dupla face impressas com estampas
super criativas. Para uso em Scrapbook,

e trabalhos artesanais em geral.

Medida: 305 x 315 mm.
Embalagem: Kit c/ 10 folhas

Double Dot Amarelo Canário
21600 (WER239)

Double Dot Areia
21594 (WER233)
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Kit Folhas para Scrapbook Cardstock Bolinhas II
Ideal para trabalhos em Scrapbook (decoração de álbuns), cartões, lembrancinhas, encadernação

e artesanato em geral com acabamento texturizado em bolinhas.

Gramatura: 216g/m² | Medidas: 305 x 305 mm | Embalagem: Kit c/ 25 folhas iguais

Azul Pastel 
19648 (PCAR472)

Bege 
19655 (PCAR479)

Preto 
19654 (PCAR478)

Verde Água 
19641 (PCAR465)

Ideal para trabalhos em Scrapbook (decoração de álbuns), cartões, lembrancinhas, encadernação e artesanato em 
geral com acabamento texturizado em bolinhas.

Gramatura: 216g/m² | Medidas: 305 x 305 mm
Embalagem: Kit c/ 25 folhas iguais

Kit Folhas para Scrapbook Cardstock Bolinhas II

Argila
20071 (PCAR500)

Café
20072 (PCAR501)

Castor 
19652 (PCAR476)

Cinza Claro
20066 (PCAR495)

Coral
20064 (PCAR493)

Cinza Escuro
20067 (PCAR496)

Kraft
20065 (PCAR494)

Laranja
20068 (PCAR497)

Roxo
20076 (PCAR505)

Tijolo
20070 (PCAR499)

Verde Relva
20074 (PCAR503)

Verde Mata
20075 (PCAR504)

Verde Papel
19645 (PCAR469)

Double Dot Verde Mata
21597 (WER236)

 Double Dot Verde Relva
21593 (WER232)

Double Dot Vermelho
21595 (WER234)
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