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Presilha de Aço Niquelado
tipo "Jacaré"
Para crachás

Presilha de Aço Niquelado
tipo "Jacaré"
Alça Plástica Injetada Leitosa

Carrinho de Boneca
Modelo: Berço
Código: 0140
CxLxA: 55x36x64 cm

Carrinho de Boneca
Modelo: Passeio
Código: 0120
CxLxA: 55x36x64 cm

Porta Crachá Injetado
Horizontal
Vertical

Carrinho estilo Militar
Cordão Colorido para Crachás

Modelo: Troler
Código: 0160
CxLxA: 55x36x38 cm

Presilha de Aço Niquelado tipo Jacaré
Mosquetão Niquelado
Alça Plástica Injetada Leitosa

Cordão Colorido tipo
Prendedor de Celular

Tábua de Passar
Modelo: Infantil
Código: 0110
CxLxA: 69x20x64 cm

Observações:
Nossos brinquedos são resistentes e de qualidade comprovada, pois são fabricados com Tubos de Alumínio de liga 6351 de alta dureza
T5 ou T6 com acabamento Natural ou Anodizado. Os brinquedos SOAP BOX possuem um baixo peso unitário (cerca de 1/3 do modelo
feito com tubo de Ferro) o que é uma grande vantagem para o cliente, em termos de custo na logística.
Peças plásticas injetadas em Polipropileno (PP) em cores vibrantes e atóxicas. Rebites e arames zincados. Os padrões de tecidos e cores,
são variados e sortidos (há opção de escolha somente sob consulta) e os pedidos são atendidos conforme disponibilidade em estoque.

Conjunto Cordão Colorido
com porta Crachás
Horizontal
Vertical

Observações:
Produtos fabricados nas seguintes cores: Azul, Vermelha, Amarela, Verde, Leitosa, Lilás e Preta
Fornecido em Cartelas “Blister”/caixa padrão de embarque
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações técnicas, sem prévio aviso

SOAP BOX BRAZIL LTDA. - EPP
Rua Prefeito José Amaral, 545 - Centro
Monte Alegre do Sul - SP - CEP 13910-000
19 3899.4109 - vendas@soapboxbrazil.com.br

As medidas em centímetros são dos brinquedos montados.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações técnicas e/ou de design em nossos produtos, sem qualquer aviso prévio.

Certicados pelo INMETRO.
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pet
Cinto de Segurança Regulável
Cor: Lisa e Fantasia
Tamanho: Único (Regulável)

Coleiras Dog
Cor: Lisa e Fantasia
Largura da fita: PP / P / M / G
Tamanho: ø de 0,10 m a 0,70 m

Guias Dog
Cor: Lisa e Fantasia
Largura da fita: PP / P / M / G
Comprimento: 0,50 m ou 1,20 m

Coleiras e Guias Cat
Fita Fantasia com Guizo
Fita Fantasia Estampada com Guizo
Tamanho: Único (Regulável)

Guias Dog Duplas
Cor: Lisa e Fantasia
Tamanhos: PP / P / M / G

Cama Pet
Tamanho: P / M / G
Armação de alumínio: Leve e dobrável (fácil
transporte) forte e durável
Livre da formação de fungos: com a composição
especial do tecido, os fungos não encontram
ambiente para se desenvolver
Antialérgico e lavável: Por ser suspenso, evita que
o animal fique em contato com a friagem e a
umidade do solo. Durante o verão a cama é muito
mais fresquinha e durante o inverno, muito mais
seca e confortável
Respeito à natureza: Os materiais são produzidos
com tecnologia ecologicamente correta, pois em
seu processo de fabricação, são utilizadas apenas
soluções que não agridem o meio ambiente

Coleiras Dog Peitoral
Cor: Lisa e Fantasia
Tamanhos: PP / P / M / G

Alguns Modelos
de Cor / Fantasia

Observações:

Observações:

Produtos fabricados em estampas (Fantasia) e cores diversas.
Fornecido em Cartelas “Blister”/caixa padrão de embarque.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações técnicas, sem prévio aviso.

Produtos fabricados em estampas (Fantasia) e cores diversas.
Fornecido em Cartelas “Blister”/caixa padrão de embarque.
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações técnicas, sem prévio aviso.

