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"Tradição significa manter a brasa viva e não as cinzas. 

O sucesso da Faber-Castell através dos séculos resulta 

da valorização de anos de experiência, trabalhando para 

transformar o que é comum em algo extraordinariamente 

bom, abrindo-se para novas ideias e agindo 

responsavelmente com espírito empreendedor. Esses 

valores aplicam-se não apenas à marca, mas também à 

empresa como um todo e constituem a base, tanto de nossa 

identidade como de nosso sucesso ao longo dos tempos. " 
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Presença l'v1undial Faber-Castell Brasil e Divisão Corporate Gifts 

Grupo Internacional Fabe.r-Castell 

Uma empresa que respeita 3 sociedade e o meio ambiente 

A Faber-Castell ocred:ita que, tão imp0It1'lme quacto llWlter 1llWl ati\idade econômica, é pre
sen"U e respeitar o que há de mais esseoda! para lUll3 gestão <li" sucesso: o ser htuUaUo e o 

meio atubienre.. Só assim é pos.sfrel pramir a cootinufdsde dos oegócios e tuna melhor quali
dade de \ida p3ra as prô:dmas gerações. Aru.dmalte, a Faber-Casteil oncrán ,·ários projE(OS 

ft.orb~ oosqu:tis plantt e cuJri\·a a m:uleira de que necessita, moWtora e ttata a água utiliza
da em suas plantações e fábricas, redclru:ldo gr.aude pane dos res.íd'JOs re.&01i-á\"'eis à produção 
e à sustentabili-dade dos seus negõc:ios. As infdatn-as da Faber-Casi:eU boje, oo Brasil e oo 

unmdo, são reflexo da vouiçâo his.tórica da <empresa para atuar com rot.al respocl$sbilidlde 

social. lh.m filosofia que e..12 explk its em sem \.-alares, incorporada na culn:aa de seus cola
boraW:ni e que, assim,, de\m se pe!peruar par cemeoas de snos. A qualidade snperior semp!t 

fez pme da biitória d3 Faber-OtmU oos prod:uo>, oos caldados com o me-io atnb!en:e, e na 
postura ética. Assim foi criada a Dh.Uão Corpora te Gifls. 

A Divisão Corpora~e Gifts da Faber-CastelJ, tem como objetn::o oferecer aos seus die.utes solu
ções promodomis criari\.'3S que mM3m as m:ris divm-3.'i necessidades por melo de SU3 eq'.fpe 
!ntem e de npresemc.tes comereis~ com proõssiooalisU», respeito, rapidez e c«<tialidade. 
Com experiê.ocia de mais de ll séculos oo wgn:euto de in>mwenros de escrita, deseobo e pimu

ra, dispouibiliz.a wm linha de produtos desem'Ohiid.1 especialmente para eite merc.ado, utilizau. 

do roda S<ta e."'l)eriêoc:ia tecoolôgica, bem como p:uirões de qualid3de iutetmeiomls. Pnrc~rias 
Cotn&tiais, Relações Sólid:.ts e C'.ontinuas, 1'r.msp3rência ms Negociações - são fatores ~ 

''ª?orizam e a.ssegmam a coofi:auça de Ulll3marca1ídet no wg::ne:uo. 

Con1 produtos Faber.casteU sua marca é que se destaca. 
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9 Linha Premium 

23 Linha T ~cuíca 

29 Linha Swarovski 

35 Linha Kits 

49 Linha Lapiseiras e Canetas 

53 Linha Canetas Esferográficas 

63 Linha EcoLápis 

77 Linha Educacional 

81 Linha Brincar, Aprender e 
Colorir 
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Tinteiro: Ponta em aço inoxidável com as t.spe.ssuras ~t. EF. F e B. 
Ae<>mpanba ~s Cartud1.o 

148122 

Roller: Recarga t .m ctrâmica com tinta de se.cagt.m rápida. 

Esferográfica: Recarga de aha capacidade, preto, B. 

• 
• 

•• 
Suas linhas e n1aterials selecionados destes inst!ruruentos de escrita o fu.zeru uma opção unican:iente 

elegante, Eles são distingtúdos pelo design visual daro combinado com o funcionalismo profissional 

Lapise.ira grafite 0,7mm. 
Borracha substitufvel na tampa. •• As Canetas e LapiseinsAmbitio.o já \1em gr&\--adas c.om o logo da Faber-CasteU e pennitem a gravação da sua Jogomarta. 



TI.nteiro: Ponta em aço inoxidável com as espessuras M .. EF, F ~ B. 
Acompanha Conversor. • • 148210 

-i::C3::::t;;;:~iiiiiii-~--·~ 1 •• 

Roller: Recarga em cerâmica com tinta de u cagem rápida 148215 

• • Esferogrifica: Recarga de alta capacidade, preto, B. 148381 

Em un1 formato anatônúco. com tons quentes de n1adeira, as canetas e lapiseiras E-n1otion tem 
wn toque seguro e c.onfortável na n'lào. O design c.on1bina exc.eJente conforto de escrita com a estética 
sofisticadas. Os materiais foran1 selecionados cuidadosamente para proporcionar wna escrita confo1tâ\'el. 

Lapiseira grafite l ,4mm para escrita macia. 
Uorraclia substituível na tampa. 

• • 
As Canetas e Lapiseiras B·Morion já \1em gn;vadas com o logo da Fabe.r-Ca.stell e pennitem a gnwação da Stl.3 Ic:_omarca. 



Caneta Basic 

Roller: Recarga. em cerim.ica com tinta. de secagem rápida 

• -

-.L11.pise.in gr.lfite 0,7mm. 
Borr-<\cha substituível na tampa. 

As Canetas e Lapiséras Bask j-â \.'etu grat1adas com o logo da Faber-Cr~ll e permitem a gravação da sua logomarca. 



Esferográfica 

Branco 

T 149270 T 149280 
E 149311 E 149312 
R 149275 R 149285 

l • • T 149250 T 149290 
E 149310 E 149313 

R 149255 R 149295 

Tinteiro Roller 

Dispoa:ido de uma wção de aderência cem seus acé~ finos e u:ma funua sutilmeme cuniliDea, as ca!lellas Loom aJtm de 
ter um fasdoame fonna10 afn.<b poswem dn>ersascores de apresieotação. Suas \--enões piaoo branco e pttto com abo brilbocansa 
wn imp3cto .. ~ agratÜ\"i!I. 

Disponfrel em 3 esnlos difereotes: 
- Tinteiro: Pouta em aço irioxidá\"e.1 COl.U as espessura; M, F, EF e B 

- Esferogcifica: Recarga de aba c.ap3Cid.:tdi!, preto, B 
- RoltE-r: Recarga em cerâmica com tiw:a de secagem râpid:l, preto. 



Can<eta es.Wogrificacomcorpo cromaclo e polido 
Corpo fasciw.ute inspirado pela natureza 

Equ.ip3da com uma recarp prero macia XB pm estrila suai.:e 

Dispouivel em 6 cores exclush-as; 

• 1 

As Canetas N'ite já \tem gra\"'Sda.s com o logo da Faber-CasteU e pamitan a gl'3i.-ação da sua log_olll3rca. 



~ta reotrâril com design arrojado e fomuto Dian

gular 

Esferas 3lltidestizames qGe facilitam a pega. e uso 
Escrita mada e sem falhas; Tinta dotmuentll azul 
Acorupsllh3 anbalag_em tipo pnsetlU' 

Quattridade minima: 2S unidades 
ReJ. Corue-rcfal: R 144100 

Upiseira retrátil com design arrojado e fonuato triaugular 

Esferas mtidesliumes que fadlitanl a peg.a e uso 
Grafite de 0,7 mm, idetl psia tta.ços mais fortes:; 

Borracha com sistema giratório 
Quamid:ade ruínllua: 2S u:Udades 

Ret Comercial: R 131200 

Reí Comercial Conjunto : KITNLGRlP 

As Canetas e Lapiseir2.i Grip já \tem gra\'adas com o logo da Faber-Ca:.stell e pennitem a gxs\raçâo da sua logolll:3rca. 





lillEi CR.STEC.l. Elml 9000 88 

Ec_o/.-' :s Grcd7-ée Ca.S-ée!/ 9000 

Gmite com quarubd:e superior di>pooi\:el em l O gr.aduaçôes; 
ldeid pm uso tKnico, 3l'tistico , esboços e eruita em geral 

Corpo satl'l\1sdo ccun acabame:mo espec::Ul 

Produzido com 1U.1de~ 100% nflorestads, certificada pelo FSC.:9. 
Ref. Comercial: GLiECNICO 

NOVO TA.llW DE ERADIWjÃO 

+MN:JO -
+f5CIJRO +S'UT1l 



Apropria.da p:ara escra1er, desetlbar e 
esboçar 

E.'tcel.eutt para técnicas mlitn 
Nauquim à pr01.ra d~água, depols de seco, 
alt:uneme resisl:ent! à luz. 

Disponh1el nas 3 cores dássk-as de tinta: 
preto, sêp:~ saogu:inea 

4 largunls de ttaço: roperfula, fina, média 
e li..GCeJ em 3 estojos dí!e-eutes 
1..arp1n c1e tiDha i':tll'.8-supemn.:t, ss, se 
e 15 dispouive.I iw:liv"idualmec;e 

Refetincia Comercial: 

1674991'1 • PONTAB 
167399N • PO~A: ?i.f 

167299N · PONTA: F 
1670991'1 · PONTA: XS 
1671991'1 · PONTA: S 
167S90N ·PONTA: 15 
1678911'1 • PO.'ITA: SOFI'BRUSH 
167S92N · PONTA: l.BVEMEl\'TE 

CHAl'<l'RADA 

Ca.nei.a. é~~o p; med 

Caoe.-as lWl<l.ttim, rii:.ta pigmemada na cor prt(a: ides.1 para e:scrim, desenho e eiboços 
Â pro\'3 d'ágo.3 e resistente â luz 
Poo.t:t fina de ftbn ah:3.meme nsisteme, di;,pooh:el de 0,1 mm até 0,8 mm 

Ponieira metâlica Jonga 
Zona de pega ergouômica 
Clipe de m"3l 

--=•a' 

EIA! 

166199 - 0,1 nim 

166299 • 0,2-mm 
166399 - 0.3mm 
166499 - 0,4nim 

166599 • O,Smm 
166699 - 0,6mm 
166799 - 0,7mm 
166899- o.smm 

135300 

135500 

135700 

135SQO 

~~ecauismo lll3do/duro: "'lu3cio"': a mim grafite é :unonedda pm. escriza; "'duro": a núua é tuamid3 rigid3 para -Zooa de pega em metal 
Códigp de cor pm. largur:a do traço e janela ajus.t:í:veJ P3f3 silla.lização da graduação cb mina 

Qualidade wperior, bomch:a me:ish:el extra too::a e 3 minas grafite na gnd':iaçâO HB 
Disponh,el em 4 Luplr:as de a:aço 



SÃr"ltJ c(J111 01illaiula Swarovski® 

~ 
FABER-CASTELL ____ ,,.,. __ _ 
CO~PO~ATF c; I PT$ 
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Eco.Lâpis grafi:~ HB resistente meoor ~\na maior maciez 
Jmpres.sào em silk até 1 cor 
A.cab:uuen:::o difaeodsdo em wadeira pma e com Sm;.ro\·.sldti 

Blemems, ak.12is mandialmenm collheddoç por rua de!kadw. e 
precisão oo deseu'\-oh.riwecto que Ibe propo!'Cioola aparêida t'tuni· 
11E$Ceate excJtish•a 
Qu.ar;tidade tn:imma: 500 unidades 

Ref. Comercial: GLGSASlC 

Kit Cristal foi desen\'Olvido com S\:\'arovskie ElaJwu:s, sofisticado, Úllico e 
impooente, contêm 06 Eco Lápis gmfire com atsbamemo em cristais 
Acaba:memo em preto fosco, papeJâo pardo 1,41.Wll, com m 1esritneoto ooemo e 
inruno em papel color plus prero, pu.'l:ador em cetim pato 
Acomp:mha embalagem pm pres-eute 

Quanádade núllinu: 50 tmidades 

ReJ. Comercial: GKIT36 

:<: 
.e 
e ·-...J 
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Um kit sofisticado, único e delkado, para ,,..oc·ê preseuresr pessoas espec:iai~ 
Persooalizaçâo de 1 cor no Làpis. 

C.ontém 1 Etnbalag.em prática e Eco lápis graftre HB, madeira re.6oresmda 
com ce:tificaçâo FSC com acabamento em Cristais Swarovski. 
Reí. Comercial:: G KI1TUB t • Tubo com t Eco l ápis 

G Kl1TUB2 • Tubo com 2 Eco l ápis 
GKITTUB'3 - Tubo com 3 Ecolápis 
GKITTUB4. Tubocom4 &olápis 
GKITTUBS ·Tubo com 5 Ec.oLápis 

G KITTUB6 • Tubo com 6 Eco l ápis 

O Kit \VolllSD CrisW é ide3l para qualq~r dia do ano, para demomm:r 

seu carinho por alguém especial. 

Contém 2 EcoLápis 5'•..-a?O\tski, l Cader.naa, 1 ?i:neCtUte de cristal 
Swaro,1'llri em íomuto de coração, além dewna linda embalagem que o 

toma ainda mais delicado e Wiico. 

Pasocati2:tçâo de l cor n:a Embalagem e L'OS Produtos. 
Ref. Comercial: GKITWO~tAN 
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Contém 1 Caneta, l EcoLápis e 1 Q dmwa.. 

~ação de 1 cor na Caixa, na Cademeta, no 
Ecol.ápjs e na Caneta. 
Excelente opção de kit perso:nalizado para bri:l.des. 

Ref. Commial: GKITSILY"ER 

• • • 
• • ~= 

Contém l c:aoeta, l Fim Cotreti1ta,l Marca. Texto, e l Cademeta.. 

Personalização de 1 cor na Caiu, oa Cademeta, o.a Caaeta, oa Fira Conetiva e no Marca Texto. 
&celt-llll' opção de kit personaliudo para brin.d$. 

Ref. Come-dai; KITI'OUCH 



-

Contém 1 Caneta, 2 EcoLápis, J Apo?ll3dor S~e1."t e 

1 Caclaneta. 

Pmooatização de l coroa Caixa,. na c.actem:ea, na 
Caneta, DOS Ecol.ápis eco Apootador. 
Exceler:te opção de kit pelSOll:atizado para brindes. 
Ref. Comercial: GKITNTR.El..i.l> 

• • • 
• • ~= 

Contém 1 Caneta, 5 Ecol.âpis,1 Apomador Slei;.w, 1 Botrach3 stee\·e e 1 Bloco d.e Anotações.. 

Personalização de 1 cor na C..aixa, no Bloco de Aootaçôei, cos Ecol.ápis, e.o Apontador e oa Bona· 
cba e oa Caoet.t. 
Exceleme opção de kit perso.uali:zado pm brindes. 

ReL Comercial: GKITPRE.\fIER 



Contém 1 Cau;:a e l Cademeta. 

Perso::Wização 1 cor na Cain, na Cademeta e 

ll3 C'.aDE:ta. 

E.'tceieme opção de kit pe.rsomliz:ado para 
brinde>. 
Ref.. Comerdal: GKITNBJG 

• • • 
• • ~= 

l(,'t Dvro de Color:r Box 

~ ... 

"f!: ~ 
• • f-. ·~ ,'' 

Coorém 1 L.hTO de . .uteTm.pia. Lh:TOAntfestreue, 6 J\{ini EcoLápis de cor e 1 BcoLipis com 

Bomicha. 
Personalização l cor na Caiu, oo Lhrro e oo Ecolipis Grafii:e. 
E.'OCelente opçio de kit persoiulizado para briDdes. 
Ref. Comercial: GKITCBOX 



• • • · · -

C.ontém 1 Caneta e l Cadaueta. 

Personalização 1 cor na Cai'ta, na 
C.adtn:.-em e oa Q.ueta 

E."tceleme opção de kit personalizado 

para brindes. 

R.ef. Comercial: GKITNS~iALL 

l(_,"-f ColorS 

• • 

Comêm 1 c:aueta E.sferogràftca, 1 EcoLápis Giafite, l Color EcoNote, l 
Apontador e sc:ompanha tlllU lfucb embalagem. 

Persomlizaçâo 1 cor no EcoLâpis Gndire, oa Caneta, oo Color EcoNote 

e na Emba.la gem. 
E."teelm~ opção de kit perso:iializado pal'3 brindes. 

Ref. Conwtial: GKITCOLORS 



• 
Piira compor o Kit Sihter, Kit Premia-, Kit Toucb ou Kit N~wTreod escolha a canem de sua pre(e:reoria. 

(sujefto à alteração de preço)>. Todas eJa; penuitem gm·ação. 

• 

• 

Para compor o Kit Siht-er, Kit PmniEr, Kit Toucb ou Kit ?-.iewTreod escolha a caneta de sua prefêrencia. 
(sujéto à alum.çãode preço). Tod3s elas penuitan gm·ação. 



Kit difenoriado e sofisticado con:endo 10 EcoLápis (9 Ecotápis grafue com gota e madeira preta 
e l EcoLápis destaca wcto anl3l'l'1o com gosa. e made.ira oarural) e J Apontador Alfa 

Acabamento em pre::o fosco 
Acompaoba embalagem pua presente 

Quantidade ruinitna: 25 unidades 

ReJ .. Comercial: GKIINLOOK 

Mode Seu !(,'( 

Com os produtos Faber~-rell Corporate Gifts fica f3cit de criar um kit com qualidade e 
exctusivicbde. Embalagem penoll3.lizadas em papel canào 250gr, em PP tlgido ou :f!ow pack. 
CouruL.-e-nos! 

Quauti<b.de miDima: 1.200 kits 

Ü\TO fie Colorir Cotei do 8mil - CVC 

!(ia lmagU!uium; Ecoüpis (4 B<ot.p;s 
Bicolore;. 1 F.<<>Wpo:.Grofite).. 

--.. --
-~---·-------=--

Ovo de Pticoa Ga.."O!O n.tet!O Colora 
Co:nMi!lil.modeColome 5 Ecolápis de 
Cor Fabec-Ca~ 



Prata 

Branco 

Jõr.6" o:J /1o~,W.1 c6 . .«/PÍn: f~M~ e 
ª//~~ Y7t7 &@'ffl'ae~ #4 e//~~.-'l.! ~-
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A Faber-Castell iuo\1a mais uma \1ez com a lil1h3 de aoet.'ls de Bamtr<L O Bambu é uma pbma alui?UE-nte ret10\1á\--el e 
efitaz na re~çào de dióxido de carbono e no combate as muitas fonuas dot poluição proctuzindo oxigênio, reciclando 
a ~"\la de rios e Js.goas e limpa?ldo o so!o. É u:nu planra resisteo.te qu.e produz seus próprios composros aoôbaaeriauos 

e pode prosperar sem pesticidas. 

Caneta reai.dl, produ:zidl a P3l'tir de recurs.o utuial 
bambu e compoa:i.eotes em plástico PLA biodep:adii.--e! 
Escrita média e macia 
nr.u documeut.al na cor azul 
Acompanha ewbaJsgem em Papel Knút 

Quaoôdade mioima: 100 unidades 

Lapiseira produzida a partir de re.rurso oa->mal bambu 

ecomponeite em pl.ímco PL~biodegraOOvel 
Ponte.ira rettâril e borracha com capa promo-ra 

Grafite 0,7ma.u -A! omp:mba embalagem em Papel Kr:úi. 

Ql.tmticbde m.inima: 100 twidadts 

R.ef. Co~rcial Coujuoto: GKITNLB . .U!BOO 

Caneta retrátil em metal 3ll.Odizado, com Grip emborra

chado macio e collfol'M-eJ 

Escrita ma.eia sem falhas ou bonôes 
Tuna documeo:;al ca cor azul 

Acompaoha embalagem tipo presente 

DispooÍ\'eJ nas cores: preta ou prata 

Quantidade mínirua: 25 unidades 

]1 
!~ 

Lapiseira em metal anodizado, com Grip ewbomdwio 
macio e cotúorr.á\-el, pomeiNt remí:til metali%sd.a e bonac.b3 

com c.11p3 protetora e grafite O. 7nun 
Acomp:mha embalagem tipo prestme 

Disporníve.I ou cores: preta ou p!1ta 

Qua:aridade mínima: 25 unidades 

Rei Come.reia) Conjuuto: GKITh"LADVANCED 

"' = -~ = = u 
~ 

"' E .... 
~ 

"' .... 
=.. = ..;i 

= -= = ·-..;i 
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Branco 
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'"" -Caneta metálica com sistema acionado por giro 

Acab3l!lel.'to em madeira Rosewood e compo:ien
tes de ferro com te\1estimemo cromado 

Escrita ruacia, sem talbai ou bor:rôes 
r mra docwnental na coraml 
Acompanha embalagem ripo presente 

Qw.n.tidà mínima: 25 Wlidades 
R.ef. Comercial: GC&\iA 

Disponfrel apenas o.a cor prea 
Quautid:ade mínima: 25 Wlidades 

Ref. CoJUE-rcfal: G01STL1 

Caoaa me.:o:iliu roUa 
Acabamento em nu.deira Rosewood e componente$ 

de ferro com rewstimemo cronudo 

Tima doctlllWital liquida na cor preta com tr.tço 
O, 4nun que deiliza faciln:aente sob o papel e san 

falhas 

Acomp:wba erubala;:em ripo presente 
Quan1id3d~·millima: 25 twidades 

Rei Comerdal: GCRBA 

Caom retrátil com adooamento 
por dique 

Acabamer.to e:mbomc.bado macio 

e confortável e compo!lell.tes de 

furo com ~w,,-tinlf.nto cromado 

Escrita macia, sem falb3s ou 

borrões 
Tmra docwnemal m cor arul 
Acompanha embalagem tipo 

presente 

E.salta média, macia e sem falhas. 

Tiuta ~nud na cor Azul. 

.6.Lompauha embalagem tipo prese.cte. 

Caneta d'! corpo metálico com sistema aciooado por giro. 
Ref. Comerci3l; G0.1\V"E 

~iiiiil1 

< 
Cauera iue~álic~ com ststewa acionado po! giro 

~~ 
.. ....:.--it:. 

r L 
'5 

Acabamt-n.to em pata scerioado ou laca preta brilbnte e componentes cromados 

Escrita média, mxis e sem falhas 

Tinta doctunental na cor azul; Carga jmubo twivm3l 

Ac0lllp3llh3 embalagem tfpo prtseote 

DispollÍ\'f-1 oas cores: preta ou prata 

Quantidade núWnu: 2S u:Wdades 
Ref. Comercia): 00..IVCL 1 

d) 

~ 



tãsy Íouc/1 

c.am.JmlÕa cem.rim ... par gi:o 
na.aba &ifB .... de 120m. 

'Ibpo idal~ um em teb--=b. 
Dirp:iaMlem pna comdmibts ~ epU:a 
'lüadpcggemrw'I• corpm 
qr-m++ IÚrimli: 2S mâdlcles 

Jtd CGmoJtial: GCMBT 

e... D!IÍtics CGlllsi!lmll acimadopar po 
A ............. anllOpm~IUliudoe 114 •c•Clalll*"5 
Rtcritamêdia,aacite-. &lm 
'l'íDla .....,.._,,., _ oxml; Cupjmôomiwn&l 

Ac-onqMhm+ehpmq.,peem 
Dirp:iaMJ ... ans: pm/JlrD.., pwtl/tma 

Qnmô+*DÍlliml: 2S midllCles 
Jtd CGmatial: GCMPLI 

&aaàx:UEidnacar aml 

--pardü 

~-25-
Rá. <:castial: GCMCP 

Com-l'ort Pen 

Escrita média, m..-zja e sem falhas. 

Tima documeutal na cor Az:nl 

AcompaGha embalagem ripo presen:e.. 
Cace<a de coq>e> metálico com sll.mna a-dooado poli giro. 
R.el Comercial: 00..!BP 



e-- ... corpo me:ilia; 

..... -·-
rl c·rbc l'G"G ma Lac. pm. briihD:e e ro:?J:P°"'..,. ... , de ffm> com m"Ht.lml!lltO mmado; 

Etenta ~ wm talhai ou bc1!?ôes; 
Tm&I 4uc 1 U C« aml 

IW. c...utiü: GCMSP 
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Ac1bmwnm em laa prm. brilbJ!!.."f com e~ dt fm'o t re\"'timD!lltO aomado; 
Escrita macia, sem f.alhn oc borrões; 
1'mta dommem:al C3 cor :am1. 

~DÚ:Jimcl5-
JW_ ~ GCMJ..-Y 

5-!eel Pen 

..... 
lJ.: l"-a lOmm: 

Cmeu de cocpo metátia com~ R.ollc; 

Acabamftlto metalizado polido com IDt1 tm bca prtea tiriibaá 
Esmu macia,. s.em úlb:ts oo bortÕK.; 

Tim doolmem::aJ r:a cor prea com tn(O 0.4mm qae dtslWI .f:lc:í?mell3l' sobre o 
pçeJ. e sem falhas. 

Qumidade mÍDim3.:: 25 ~ 

JW. CClCll<!éal: GO!S!P 



Cllltb lllllila can sislema ele aciomdo ~ 
• 0 )emetoemllcapmatmlla:ae ditfilroaaze; · +• <JJ31mC1o; 

Btaim ..... .9llD f'llllm: CN. bcuiJe; 
Tiaa docummllJ. m coram.. 
Qowm.W......_,2S_ 

- c-a.1: GCMBBll 

•ai...... tml&a pcm ll:ilUalz e"""'"""""""''"" à faro com 1evea:immro cmmdo; 
&aita cmcia, Sl!lll &hs eia bmrÕtt; 

'lima kuwblm CCI' uul. 

~-2S
- ea-tial: GCMBllR 

-
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Caneca retriril com adonarueo."O por dique 

Escrii;a macia> seru falhas otl borrôes 
Tima doc:umental na cor antl 
DispooÍ'\tel nas cooces pr~a e pl"3t.a 

Rei Comercial: GCMSP 

Es&n de tllgStioio 
que propicia e9Cria 
mKia. sem úJhas ou -

Tampa com sisfenu 

3oriasfuci.mre 

Escrita m~dia e 
macia, tinta 

doctune:0tal 32tll 

Produ:zidas em PS, 
coro tec:oo!ogia de 

;pollla 

lmpressâo oo corpo 
Impressão em até 
4 cores sôlidas 

( silk-screen) 
Quantidade uúoinu: 
:SOO unidades 

Rei. Commial: 

GCFCAS I 
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EcoLápis FSG 
o melhor do mercado! 

O E.ol..àpisFabe<-Oistell é produzido com madeiza IOO'/oreftores'3da, de bma sustmtrnl 
e com certifiação FSC - gar;lllia de """°"" qualidade e excelenles resultldos com tot.l 
~to ao meio ambiente. 

O que é a cetmc.ção FSC? A cerlmc.ção é uma gai..tia de origem que""'~ pan .n..t.r 
o comprador a escolher um produto difereociado e com ,Q}or agregado~ capaz de cooquistar 
um público mais exigente e, assim, abrir oovos mercados. Ao mesmo tempo, permite ao coo

sumidor conscieote optar por tml produto que não degrada o meio ambieme e cootnlrui para 
o desem."OMmeldo social e ecooômico das com:midades fiorestais.. Além de ser nm processo 
produtivo """"Íado de bma ecologjcmJen!e adequada, socialmente justa e .....,.,;...,...,, 

"~e no c:umprimento de todas as leis"~ 

Esta certif>cação é de -.ma ~ pois, distillgue os que operom de fanm conota 

daqueles que agen de fanm predatória ao destrair a floresta e "" biodi\'ersidade. 

Mais do que. produtos, a linha de úoLápis da Faber-CasttO nnde uma 
grande ideia: UM MUNDO MELHOR. 

Is.so todos quttem comprar. 



Mim~ 
'Itaçot:9Cm0em:Ià~ 

R......ao; 
Opçio aae-.bm:rda; 
"iv"lilMWe.•pen-et;nçiD; 

~·---pelodimo; 
llá c..-dal". GLGSltAll; GLGBllAR 
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&c.hul\'ties!eros anti~ maior coGfono e 
fumwDOtmÇO 

6 cores eitdusi\'ti. 

F~o1riarsgul.u-ergooômico: pxa:miad:ecoofortoe 
me1bor eiClita . 

Produzido com m:uleira 100% ttfiomtacb, cettiDcada 
pelo FSC--: Respeito e preocupação com o meio 
ambiecta. 

Poma l\1A.XResis.tenre 

Reí. Comercial: GLGRIP2001 

\ 
Ecol.ápis gr.tlite com bom.dia e f4!UP.l exiemora para prmgEr sua poou, 3lêm 
de apoixador emtni:rulo e wn clip plU'8. que o EcoL.."Jis não escomgue do seu 
bolso. 

3 cores e:ttlusivas. 

Produ2ido com Ul3deira 100% redore'>tada, cenifiods pelo FSG4. 

ReL Comercial: GLPERF 



.... J,ta::±:ll 1'1ina rtSistente com graduação HB'; 

Traço escuro e escrita imcfa 

Disponibilidade em Prata, szul, \-etmelbo e \ºmie; 

Vetuiz. Bri!bo 

Gravação em 1 cor 
Quantidade Mini.ma: SOO unidades 

Rei. Cotuertiat GLGBRSl 

~ "lO'íél\ ... 

Produzido com made.ila re.fiorestada l" 
ecológica 
~lill3 resistente coru graduação HB; Traço 

~ctll'O e escrita macia 
Exceleote apagabilidade 

Fonmro redondo com go1a. boocl; Vemi2 

Fosco 
Db--poufoilidade de Cores ela. Gota Hood: 

Pma, ""'1, branja, .....ia, \ """'1h> • 

\'erde 

Jrupres.sâo em silk scree-n l cor 

Quantidade ~finima: SOO unidades 

R.ef. Comercial: GlGGAS1 
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>.1im remtemecotn gN.dmção HB; fuço escuro etierita. nucb; E!'l:celmte a.pap.bilidade 

Disponibilidade pm pasomtiz.'1ç3o: 

Com ou sem. bomicba, ou com g.ota (E~eto me» lápis e c.a!pioteiro) 

1'iadeila natural ou preta (Exceto lápis ca:pimeiro) 
Redondo oa sexu:vado; Utilização do logo FSC 

Aplicação de s:roma: c:úé, lmnja, la\18.Dda, mni·frutti, uv-a, etc 
\~Brilho ou Fosco 

Qnaot.idade Míllima: 3.000unida.de:s 

Ref. Coroerdal: GLGBRTR, GLGBR. GLGSSHl, GLGSR, GTSl, Gi\iGSR 

1 

l 
1 
l 
1 



!,Hlhl• 

--
-< ' ' t 11" 

Produz.ido com msdeira re.florestada 100% ecológica 
_?...liil3 resisteme com p:adU3ção HB; fuço escuro e escrita macia 

Fonnato nillle"'Ulat, mafor finn.ez.3 oa pega~ Vati:z Fosco 
impressão em :ué 4 cores sOlidas (dry-offset) 
QU3llridade l\1imma: 2.600 llllidl-des 

Ref. Comercial: GLGSIDI 

Ref. Cotm'rcial: GLGBTDl 

Lâpi'S Bic.olor e Dtsbc.a Texto 
E.xcele.nte cobertura e alta dusabilidad! 

, , •. ,,. Mina grafite e destoca texto com gradua-ção HB 

Cores des.ac.a rext0: amare!o, pink, v'erde e laranja 
Lápi.-s Bicolor - Qw.r.tidade. ~!Úlima: 1.200 unidades 

Destaca Texto - Qumti~ MiDima: 3.000 unidades 

• 

131!1Ili!11· 11 - Lipsdtc.r 
~dtabccr • ...,_;. 

Oxe9 rins e ildeo5ls q.r destinm. &cilame JObtt: o 

-1 
n·T jbjlid+dfpenm.m.ção:......_Nnnl 

l.Ípit- (175mot); Mão LÍpit (17,5mm) 

~-3-----2~ ... --dtkin f""l~s 
Rd Coamtill: GLCDR.St, GC.BmU>t,GLCSRDt, GMCSJtSl \...Jlt. 

Teuba sempre o prese.ute ideal para comet:nOn1r as datas especiais d:onme o aoo. 
EcoL....ôpis grafice HB resiste1.te UlalOT quebra maiornuciu 
hupressão em silk até 1 cor 



t<.:t Livro de At:v:do.des 

~ 
FABER-CASTELL 
~~~~-~uu·~~~~-

CôRPORATI! G l PTS 

Excefe:ne opção de kit pe.rsooa.lizado para 
brindes. 

Coutáu 1 ~fiDi lli"TO de Amida~ l 

EcoLápis graãte com bomcha, embalados 
em wn saquinho. 

Personalização de 1 cor ria Embalagem e 
DO EcoLápis. 
Ref. Comercial: GKI!UVROA 

I(,'( Dvro Co!orS 

Excelente opção de kit pm.oualiz.ado 

p.U3~S. 

Contém 1 Mini Li\.TO de Colorir,1 

EcoLápis Graftte com borracha e 
uma Caixa de ~filli EcoLápis d.e cor, 
embalados em GJn sa.qnillbo. 

P&sooaliz::açâo de 1 cor na E.mbalagmi 

e oo Ecolápis grafite. 

Ret: Comercial: GK!TUVR.OC 
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IS mm 
óoçoio 20mm 

deçolo 
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( Bomcbti 

•••••o 
•• •• 
•••• IS mm 

óo'f<rio 

f 
Redondo: impressão em até 4 cores sólidas (Dry-offset) ou a 1 cor (silk-screeo.) 
Carpinteiro: itupressio em ate 3 cores (silk-scneo) ou a l cor (bot·stamping) 

I 

ii 
6mm 

de opo;o 

~ ;; 

ti 
6mm 

de apoio 

•• ~.!! 
.s-~ 

}.fedidas: Lápis 175x23uun / Lápis com boo::racbs. 1SSx23Ullll /~feio Lápis: 87,5x23mm. 

IS mm 
de apoio 

!~ 
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( Me<ilico ) 
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6mm IS mm 

~ -~~º de apoio 
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~"'Uilr ( BKo00r1De>1llCa. Testo/Cor 
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Perfeito para us.o escolar, mêlo qu.~ ·voc.ê precisa em am único kit. 

Coutfui 1 Régua, 1 Ec.oüpis grafite com bom.-cba, l Borracha e 
1 Esferográfica. 
Pen.ooalização 1 cor na Régr.ta, co EcoLápis grafite e na Es:ferop:Sfica. 
Rei Comercial: GKITSCHOOLI 

Peúeito p.na uro escolar, tndo que- você precisa em wn único kiL 

Comêm. l Régua, l Ecolápis grafite sem bomicba, 

l Esfs'ográftc~ l Bonach3. e 1 CaW. de Mini Ecol..ápis de cor. 
Personalização 1 cor ua Régua, DO EcoLápis grafue e na 
Esferográfica. 
!te( Co""1<ill: GKITSCHOOL2 

·• 
• Perfeito para uso es-c.olar, rudo que 1..-ocê precisa em um único kit . 

Personalização de 1 coroa emb3.lagem e D<» produtos. 

Coctém l Estojo Zlp, l Ré;wt, 1 BcoLáp:is Grafite, 1 Borracha e l 
Caneta. 
Ref. Come-rdal; GKJT2 

Contêm 1 Lapiseira Poli Tti, 1 Esferográftca fonnato mini, })Mâtil e 
prática, 1 Ec.oüpis ~larca Texto Bicolor nas cores amarelolbraoja. 
Personalização 1 cor na Lapiseira Poli 'ln e com 2 impressões oo 
EcoLápis iMsrca Te.'tto. 
Reí. Comercial: GKfTTEEN 
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COli:tém 6 ~ieio EcoLápi; de Cor. 

Cores nl3is vn·as. 

ProduziOO com tn3defra 1 CJ00.4 reft«tstads, certificada 
pela FSC". 
Rei Conwcial: GE0.4C6S 

Contém 5 EcoLápfs aqumlá\-el. 
\'ira tllU3 pillrura d'.e. aquarela. 
llxlu:i wu piocet 

Produ:zidocom madeira 100%refi«estad1, certificada pela FSC.'. 

Rei ""'1wdal: GECIASS 

83 
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O:Jo.têm :5 CaoetiGllas Hidrogrific.as. 
Thlta la'\rá\-el 

Fmnulaçào com conm;esde alta qualidade: cores 
tmis ,;Ws e m3ior durabilidade. 

Rel Comercial: GECHPSS 

DispollÍ\~ em 3 cores. 
Cores \i\1as e misó\."tis. 

&.sim o coaceirodas cores priwSrias e secundMias. 
Eslimula a criati\•f<bde. 

Tiuta lm.>:Í\'tl na maioo::ia dos tecidos. 

Rei. Comercial: GEOOUASS 

85 
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... 
FIUll~C~ 

COUO.Aft 0 1"" 

COlfltMS.....,. 111..._.._~ 

Ma..:55a de Modelar 

Di;pooh:el em S com. 
Em coowo com o sr, endur&e e \.ira ttm3 

escttlru:ra 
N"ao gruda e oão e.;farela. 

- supenu3cia. 
Ref. Comercial: GEOo°'-15S 

Di.spOUÍ\'el em 5 cores. 
Fónuub. resãstente a quebra. 

Ref. Cowelcial: GECGC5S 

87 



, . 
Qu01c:k. 

DispouÍ'\."'el em 4 cores. 

Tmta de sec~tâpida. 

Tim.a resistetne à tu:z. 
Fonwuo Tri.&igular Ergonômico. 
Cores Vivas.. 
Poor.a ~§édfa: Aproximadameate lmm. 

Escnve ew di\rersas superfícies e até 2:-t mais 

Rá. Comercial; GHMULTIOO 

89 
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Borra.~ha.s e .\"e' uas 

Tennoplásrica macia, apaga sem agredir o papel 
Fónuu!a li\nde PVC 

Di.spooÍ\!el em 4 fo-mwos: 
29x20:n.un - área de impressão: 25xl6n:un 
29x3hum -úea de impressão: 25x27mm 

29x42mm - áru de iw.pmsio: 25x38mm 

29xS3mm - área de impressão: 2Sx49nun. 

Quaorid:tde mÍ:nim3: 1.200 twidades 

Pode ser \'elldido a gnmel ou em fonuaro de kits 
Ref. Comercial: GBP21Sl, GBP32Sl, GB!'<3Sl, GBP54Sl 

r :; j E f E j ' , " : X s 1Ç 

-Dilpoaiw!lucart:naa. auetaà dt 20cm 

AAlçCMI .... ....i.r-m 
lalp:esio tllD Ili 4 CCRS sátidas (SJt-scna) 
Qnmõ+t•mirim: 1.200..-.. 

PDclit ter WIDdo • gnDtJ. OQ ea. .... de kits 

hE °""8tW: GllP2DSI 

S1tk-Smm 192x20mm 

Cera de alta quaJicbde 

Atôxico e oâo pmciv-el (/ "à-.)._ 
Co_res vi\'as e iureasa.s que proporcionam excelente cobertura .-. ) 
Não esfarela, cão tnallcba e não sttja as mãos L.)'/ 
Dis.poniwl nas \·ersôes: FDo (85 mm x 7mm) e Gizào (97mm :t l lmm.) 

Quanricbde mÍBinu: 1.200 wlldadei 

Pode ser vendido a gran.el ou em formato de ltirs (\'er pág. 64) 

ReL Comercial: GGFA, GGGA 

Cons ) 

e e e e o 

A ortéadoreS 
( ApoGUdoc S!mp!e; 

• • • o 

•••• Depo;:itoB:ni:o 

Lâmina de aço de ahissima qualidade e refiltêocia 
ExceJe.cte fio die con:e; Ôtima apontabilidMle 
Dispo:rivel oss \'elSÔes: Simp!es (sem impressão); Com Depósito 
Quantfdade mÚlima: 500 twid3des 

Pode ser vendido a granel ou em f0llll3to de kits 
Rei. Comercial: GASOO, GADSl 

91 



Marcadores 

CD Rt,tro I 1t.1ulti•so.: 

~larca e esut\-. tm: papt~ canio1 plís:tico. aoilico. metal, oy!on, 

\idro, CD, DVD, cbA.pa dt raio X t ounao; 
Quantidade nllaim.a: 500 u.c.ldadH 

llmm 

Pode serv·eodido a gautl ou tJ:U tornuro de kits 
Rei Coruerual: OHRSI 

1 
i 
! 
e 

J 
J 

.~!'P?"' 

Cautta Hid:rocrâfka Pr~iC>Color: 

Tiat111tó>dc• t brivtl d1 maioria dos tecidos 

Poot• macia t du.ri,-el 
Qu.actldadt tUÍntnui: SOO \l!llcbdes 

Podt HI' \'tDdido li cnmel ou em ÍO.llll3!0 de 

bb 
lhl c-r<W: G!IPSI 

Caattl pva Qaad:ro Bnn<o: 
E.Km,~ t p!!!ll em qmdro bn:lKo 

Qnano++ ~ 500 atldJdes 

Podt,.. nadldo. ~ OQ f'CI fixmno de .... 
Rol C--CW: GHQSI 

Caathu Dt3tKI Tato: 
Poaa dwift"ada qat ptl'm!tt 2 tq>Hsc:ras de aaços 

~ miolma: SOOuaidadH. 
Pode Sei" '"'tlllWo 1 pmtl OU tm fom:wo de kits 

lhl c:.m..o.J: GHBDSI 

( Hilbpi6a .......... 
""". C§:n-.. 

•••• 

llmm u ... 
dt<paio 

~~ 

~~ li 
111~ 

Ili SI 

Laptsttts com fom:mo tri.m:,'"Ular ~ 

Pon.~in. tenitil e bomtcba com upa procen::o 
Gnb0,1lm!l 

Ptadmidli ais PS. com teaXtlogia dt paab 

lmpn:s\ào DO e.arpo e 00 clip 

Qommdldt-100-
b! c:....rcw: GProm 

V 
Corpo - !:mpm.sio • 4 cons 9Õtidn ( e e *> 

C1ip - J:mpr:usio dl!' 1 cor sélidl (1 E P"> 

••• 
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!<.,"( Dvro de Color:r 

Colorir é wna fonna de desen'\tolver 2 

co.oceuttação, estimular a imaginação e reduzir o 
estresse. Um t.'«eltnte passatempo para re.la.UL 
Comém l Ü\1rodeArtererapia-Aoriesnesse 

com desenhos pua colorir e de:scoll.ttair e ó ~4ini 

Ecolipis de cor. 
Personaliução 1 cor no Lhiro e na Embalagem 
do ~tini Ecol..ápis de c:or. 
Ref. Comercial: GKITLIVROCOLORlR 

t<.:t Dvro - ]>ef,"c_;a.s do C/1e.f' 

Se aWllttl:re oa cozil!ha se cli\1ertirado com receiw 
criati\1as e delitiosai, emtnulaodo o apreodlzado e 

propordonaodo momentos tÍllicos. 
Coorém l A\1e-ntal, 6 Mini Eco lápis de cor e 1 Livro 
de RectJ[as em tmU embalag.em prática. 

Personalização l coroo Livro e oa Embalagem do 
1'1ini EcoUpis de Cor. 

Ref. Comercial: GKlTLIVROCHEF 

95 
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Kit pm oualizado ideal para de;contr:rir e colorir, 

embarque llE'.>l3 di\'ersào e des\-eDde os desafios e 
ruistirios do Lh'lO VOita ao tvitmdo. 
Contêm 6 tvlini EcoLipis de cor e 1 LivTo de Ati\,;. 

dades em uma emb3la gem prãtica. 
Pers-o:Wização 1 coroo Li\'ro e na EmbalagEm do 

~fiui EcoLápis de Cor. 
Rei Conwtial: GKITLIVROMUNDO 

!(;( Dvro de ,./(,'0'dades VoNa ao Mundo + Ba/â.ó 

Kit personali23do ide3l para se diWltir e colorir, 

emba~ nesse balão e des'\'ai.de os desafios e 
mistérios do Llwo Volta ao ~fundo. 
Contêm 4 Thua; Guache, l Pincel., l Li\.70 de 

Atividades, 6 ?Yfilli Ecolipis de cor, e wn Balão de 
Madeira para momar. 

Perso.oaliz.açâo 1 cor co Livro e oa ErubaJa;gem do 

MW E<oLápi; de C..C 

Ref. Comercial: GKITLIVROBALAO!lil 

97 
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FABER-CASTELL 

---------------since1761-----------------

CORPORATE GIFT 

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1184 · 16° andar· Cep: 04548-004 · São Paulo/SP 

Te!. (11) 2108-5153 ! (II) 2108-51 64 

www .faberpersonalizados.com.br 

personalizados@faber-castell.com.br 


