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A Raizler, líder nacional em imantados, inova mais uma vez e apresenta sua nova marca. Com 30 anos de atuação 
desenvolvendo produtos e ideias inovadoras, atendendo e superando as expectativas dos mais variados clientes 
em nível nacional, lança agora uma releitura de sua marca, cheia de significado, visando transmitir para o mercado, o 
verdadeiro DNA da empresa desde o seu surgimento.

Algumas das premissas que a Raizler utiliza para realizar um atendimento diferenciado e suas ideias inovadoras são 
a conectividade, modernidade e diversidade. Essas foram exatamente as referências artísticas utilizadas para a releitura 
de sua marca. O grande desafio foi aliar esses temas à confiança, credibilidade, eficiência e qualidade que a Raizler 
carrega consigo desde sempre. A junção dessas características fortes que são a essência da empresa, foi traduzida 
nessa imagem que agora passará a representar a Raizler e demarcar uma nova fase em sua história, pois não foi somente 
a marca que mudou. Modernizamos procedimentos, criamos novas linhas de produtos, canais de comunicação e muito 
mais. Tudo com a qualidade que você já conhece.

Edição: Luís Gustavo Barboza
Revisão: Rafael Chaves

Todos os direitos reservados à Raizler Indústria Gráfica Promocional

RAIZLER, UMA MARCA FORTE, ATUAL E CONECTADA COM VOCÊ.



Promova sua marca ou a marca 
de seu cliente de forma inovadora, 
criativa e extremamente eficaz. Aju-
damos você a desenvolver jogos, 
brincadeiras, porta-retratos e diver-
sos produtos utilitários que poderão 
ser aplicados em vários ambientes 
da casa ou do escritório. Produtos 
que servirão de lembrança e pro-
porcionarão que a sua marca faça 
parte de momentos felizes e impor-
tantes dos seus clientes.

MAGNÉTICOS
INOVADORES





MEMO BOARDS
LOUSAS MAGNÉTICAS

Ref.:RZP31_1

Memo Board 10x15 cm
Verso com duas tiras magnéticas

Ref.:RZP31_4

Memo Board 10x15 cm
Verso imantado

Ref.:RZP31_2

Memo Board 20x20 cm
Verso com duas tiras magnéticas

Ref.:RZP31_6

Memo Board 20x20 cm
Verso imantado

MAGNÉTICOS INOVADORES

Escreva e apague seus recados 
quantas vezes quiser com a lousa mag-
nética da Raizler. Um memo board com 
a vantagem de ser fixado em qualquer 
superfície metálica. E o melhor, acom-
panha caneta mágica!

Você pode produzir a sua lousa mag-
nética com tiras de ímãs no verso ou 
com toda sua superfície imantada. Para 
aqueles que desejam fixá-la em outras 
superfícies, como paredes por exem-
plo, é possível optar por tiras de dupla 
face. Aqui você pode conferir alguns 
modelos de lousas magnéticas produ-
zidas pela Raizler. Inspire-se e produza 
a sua conosco.
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Açúcar
Farinha
Leite

Ref.:RZP31_3

Memo Board 20x15 cm
Verso com duas tiras magnéticas

Ref.:RZP32_1

Memo Board 30x20 cm
Verso com duas tiras magnéticas

Ref.:RZP33_1

Memo Board 20x15 cm
Verso com duas tiras magnéticas

Ref.:RZP31_9

Memo Board 15x20 cm
Verso imantado
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PORTA-RETRATOS
MAGNÉTICOS

Sabe aquela fotografia que merece 
ser pendurada no mural ou geladei-
ra da casa? Sua marca pode estar ali, 
junto ao porta-retratos magnético da 
Raizler. Criado para estar presente nos 
momentos mais importantes de seus 
clientes, o porta-retratos magnético é 
uma solução simples e eficaz. Fale ago-
ra conosco e desenvolva uma versão 
exclusiva para a sua empresa.

É um produto muito versátil. A mol-
dura fixa a foto e a parte a ser destaca-
da, pode conter um calendário ou ou-
tros ímãs menores.

Ref.:RZP21_2

PORTA-RETRATOS 
16,7x11,8 cm

Ref.:RZP21_1

PORTA-RETRATOS 
15x10 cm

Ref.:RZP21_5

PORTA-RETRATOS 
10x15 cm

Ref.:RZP21_3

PORTA-RETRATOS 
12x17 cm

MAGNÉTICOS INOVADORES8



Ref.:RZP21_13

PORTA-RETRATOS 17x12 cm
Acompanha envelope 17,8x13 cm

Ref.:RZP21_14

PORTA-RETRATOS 17x12 cm
Acompanha envelope 17,8x13 cm

PORTA-RETRATOS
+ ENVELOPES

Este modelo de porta-retrato magnético acompanha uma embalagem adicio-
nal: o envelope personalizado. O resultado é um produto com maior impacto para 
sua campanha.

MAGNÉTICOS INOVADORES 9



Agora a magia da leitura pode ter 
uma pausa sem perder a história. Com 
seus diversos formatos diferenciados 
para fixar a página, o marcador de pági-
na magnético da Raizler é um excelente  
presente para sua marca ser lembrada 
o tempo todo.

MAGNÉTICOS INOVADORES

Ref.:RZP92_2

MARCADOR DE PÁGINA
4,8x18 cm / Verso com tiras

Ref.:RZP92_3

MARCADOR DE PÁGINA
2,5x16 cm / Verso imantado

MARCADORES
DE PÁGINA
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MAGNÉTICOS INOVADORES

Ref.:RZP91_1

MARCADOR DE PÁGINA
4,8x22,5 cm / Verso com tiras

Ref.:RZP91_2

MARCADOR DE PÁGINA
4,8x22,5 cm / Verso com tiras

Ref.:RZP91_3

MARCADOR DE PÁGINA
3,5x15 cm / Verso com tiras
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Quando um bar, restaurante ou lan-
cheria oferece um ímã com cardápio, 
seu cliente passa a ter o telefone de 
contato, diversos itens de menu, dicas 
sobre os pratos e muito mais.

MAGNÉTICOS INOVADORES

MENUS
CARDÁPIO

Ref.:RZP71_1

MENU - CARDÁPIO
10,1x14,5 cm / Verso com tira magnética

Ref.:RZP71_3

MENU - CARDÁPIO
7,4x30 cm / Verso com tira magnética

Ref.:RZP71_2

MENU - CARDÁPIO
7,4x20 cm / Verso com tira magnética

Ref.:RZP71_4

MENU - CARDÁPIO
7,4x30 cm / Verso com tira magnética
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Ref.:RZP252_1

KIT PORTA-COPOS 8x8 cm
Quatro unidades por kit / Embalagem com caixa

Ref.:RZP252_2

KIT PORTA-COPOS 7x7 cm
Quatro unidades por kit

Ref.:RZP252_3

KIT PORTA-COPOS 9x9 cm
Quatro unidades por kit

Ref.:RZP252_4

KIT PORTA-COPOS 8x8 cm
Duas unidades por kit

PORTA-COPOS
KITS

Para apreciadores de cerveja e ou-
tras bebidas, o porta-copos é uma exce-
lente opção de brinde. Agora imagine 
um porta-copos magnético! Quando 
não estão sobre as mesas, tornam-se 
lindas peças decorativas de geladeira. 
Uma ótima opção de brinde para fazer 
parte de um kit, junto a uma bebida ou 
um copo por exemplo.
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POESIAS
MAGNÉTICAS

Neste produto divertidíssimo, você 
pode montar suas frases como quiser, 
criando poesias magnéticas. Quer man-
dar um recado, deixar um aviso ou até 
mesmo um texto, é só juntar e brincar! 
Escolha o seu modelo e brinque com 
as hashtags, pontuações, números, 
termos e verbos, deixe sua imaginação 
tomar conta de você.

E ainda é personalizável. As palavras 
ficam do seu jeito. Use a criatividade 
neste fantástico produto.

Ref.:RZP351_1

POESIA MAGNÉTICA
Saco Stand up com zíper 12x19,5 cm
contém mais de 150 palavras magnéticas.

Ref.:RZP352_1

POESIA MAGNÉTICA
LIGHT
Saco Stand up com zíper 10x17,5 cm
contém mais de 50 palavras magnéticas.
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BLACK
BOARDS

A nova tendência no mundo da decoração e agora no promocional é o blackboard. Um vinil com acabamento especial, 
ideal para personalizar em diversos formatos e layouts e produzido com impressão serigráfica (uma cor). Nele você escreve 
com giz, apaga com água e usa novamente! Produzido em material resistente, de longa durabilidade e também com adesivo 
em seu verso para ser fixado em qualquer superfície plana. Desenvolva seu próprio blackboard e surpreenda seus clientes.

Ref.:RZP282_1

BLACK BOARD - 20x20 cm
Contém uma caixa com três barras de giz
Verso em adesivo

Ref.:RZP281_1

BLACK BOARD - 15x20 cm
Contém uma caixa com três barras de giz
Verso com ímã

MAGNÉTICOS INOVADORES 15



Ref.:RZP181_3

JOGO 20x15 cm
Quebra-cabeças

Ref.:RZP101_2

JOGO 17x12 cm
Jogo da Velha

Ref.:RZP101_1

JOGO 17x12 cm
Jogo da Velha

Ref.:RZP181_2

JOGO 20x15 cm
Quebra-cabeças

JOGOS
MAGNÉTICOS

Jogo de tabuleiro, jogo da velha, 
jogo de memória, Tangram, tudo isso 
pode ser feito com a sua marca em um 
ímã e oferecido como brinde. Interativo 
e muito criativo, este tipo de brinquedo 
surpreende a todos, principalmente as 
crianças. 

MAGNÉTICOS INOVADORES16



Ref.:RZP81_1

CARTELA 20x15 cm

Ref.:RZP81_3

CARTELA 21x30 cm

Ref.:RZP81_5

CARTELA 15x10 cm

Ref.:RZP81_4

CARTELA 21x30 cm

CARTELAS
DESTACÁVEIS

Sabe aqueles joguinhos onde as 
meninas adoram encaixar as roupinhas 
em cima da boneca? Então, esta é a 
versão magnética da brincadeira. Além 
de bonecas, você pode produzir com o 
mascote da sua campanha publicitária, 
como um coelhinho da Páscoa, Papai 
Noel ou o que você quiser! 

MAGNÉTICOS INOVADORES 17



CALENDÁRIOS
MAGNÉTICOS

Ofertar calendários magnéticos para 
seus clientes é uma excelente forma de 
divulgar sua marca por um preço muito 
acessível. O grande diferencial do ca-
lendário magnético está em seu custo/
benefício, já que se trata de uma produ-
to que será usado o ano inteiro por seus 
clientes.

Observação: as dimensões sugeri-
das referem-se aos tamanhos dos ímãs. 
O bloco que acompanha o ímã pode 
ser no tamanho padrão (5x5cm) ou per-
sonalizado.

Ref.:RZP43_1

ÍMÃ 5,0x7,0 cm
Bloco 5,0x5,0 cm

Ref.:RZP44_2

ÍMÃ 9,8x7,4 cm
Bloco 5,0x5,0 cm

Ref.:RZP43_2

ÍMÃ 5,0x5,0 cm
Bloco 5,0x5,0 cm

Ref.:RZP44_1

ÍMÃ 11x7,3 cm
Bloco 5,0x5,0 cm

MAGNÉTICOS INOVADORES18



BLOCOS
MAGNÉTICOS

Perfeito para anotar recados! O ímã 
com blocos é muito prático para fazer 
suas anotações do dia a dia e deixá-las 
visíveis em lugares como em uma por-
ta de geladeira, por exemplo. Produto 
100% personalizável.

Ref.:RZP49_1

ÍMÃ 9,5x5,5 cm 
Bloco 7,4x13,4 cm

Ref.:RZP47_4

ÍMÃ 9,0x8,0 cm 
Bloco 9,0x11 cm

Ref.:RZP47_2

ÍMÃ 5,0x5,0 cm 
Bloco 5,0x7,0 cm

Ref.:RZP47_1

ÍMÃ 9,8x7,4 cm 
Bloco 9,8x11,4 cm
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RELÓGIOS
MAGNÉTICOS

DISPLAYS
MAGNÉTICOS

Um brinde muito criativo é o relógio 
magnético. Imagine sua marca ofere-
cendo a hora certa na geladeira do seu 
cliente. Um produto que pode ter seu 
formato personalizado de acordo com 
a sua necessidade. Faça agora um or-
çamento.

Olhando assim pode se parecer 
com um simples display de mesa. Mas 
esta versão é especial. Com uma placa 
de metal em seu interior, este produto 
pode ser usado de forma interativa, so-
mado a algumas peças de ímãs. Perfei-
to para promover campanhas publicitá-
rias de forma criativa para seus clientes.

Ref.:RZP191_1

RELÓGIO 8,0x8,0 cm
Ímãs 2,8x2,8 cm / Funciona com pilha

Ref.:RZP203_1

DISPLAY 20x46 cm
Ímãs 4,6x8,0 / 9,9x8,5 / 4,0x7,0 cm

Ref.:RZP191_2

RELÓGIO 8,0x10 cm
Verso com tira magnética

Ref.:RZP203_2

DISPLAY 17x31 cm
Cartela magnética 17x12 cm
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BUTTONS
ESPELHOS/ÍMÃS

Para sua marca sempre ser vista e 
lembrada por muito mais tempo, o ímã 
button é a opção ideal pra você. Produ-
zido em papel, metal e manta magnéti-
ca, o ímã button pode ser personaliza-
do de um jeito descolado com frases, 
belas artes e é claro, com a marca da 
sua empresa. Solicite hoje mesmo uma 
cotação e fixe sua marca!

E tem a versão com espelho, prática, 
pequena e com a área de impressão no 
tamanho ideal para a sua marca.

Ref.:RZP271_2

BUTTON 7,6x7,6 cm
Espelho

Ref.:RZP271_1

BUTTON 7,6x7,6 cm
Espelho

Ref.:RZP362_1

BUTTON 7,6x7,6 cm
Magnético

Ref.:RZP362_3

BUTTON 7,6x7,6 cm
Magnético

MAGNÉTICOS INOVADORES 21



ÍMÃS
CRIATIVOS

Nada melhor do que deixar seu 
contato disponível e próximo do 
seu cliente, de forma prática e as-
sertiva para que ele possa utilizar no 
momento em que mais precisa. Pro-
mova sua marca em um produto de 
extrema qualidade, com os melho-
res preços e prazos para te atender, 
em projetos simples ou idéias inova-
doras, que aumentarão sua visibili-
dade e, por consequência, também 
as suas vendas.





47. 3333-3333

ÍMÃS CRIATIVOS

ÍMÃS
DELIVERY

Os ímãs publicitários ou ímãs de 
geladeira, podem ser produzidos em 
diversos formatos, tamanhos e perso-
nalizados como você quiser. Um brin-
de barato que com certeza irá fixar sua 
marca e telefone na lembrança de seus 
clientes.

Ref.:RZP11_5

DELIVERY
7,3x8,8 cm

Ref.:RZP11_6

DELIVERY
5,8x6,2 cm
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ÍMÃS CRIATIVOS

Ref.:RZP11_1

DELIVERY
4,5x6,7 cm

Ref.:RZP11_2

DELIVERY
5,0x8,8 cm

Ref.:RZP11_23

DELIVERY
6,0x6,0 cm

Ref.:RZP11_22

DELIVERY
6,0x8,0 cm

Ref.:RZP11_17

DELIVERY
10,5x6,0 cm

Ref.:RZP11_4

DELIVERY
6,2x4,8 cm
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ÍMÃS CRIATIVOS

Ref.:RZP11_19

DELIVERY
8,0x9,0 cm

Ref.:RZP11_15

DELIVERY
6,0x6,0 cm

Ref.:RZP11_10

DELIVERY
5,8x6,2 cm

Ref.:RZP11_16

DELIVERY
10x5,0 cm

Você sabia que um ímã de geladeira 
é visto pelo menos 20 vezes por dia? 
Por este e outros motivos que o ímã de 
geladeira está sendo utilizado cada vez 
mais pelas empresas. Diferentemente 
do papel que é descartável, o ímã de 
geladeira é um brinde que fica guarda-
do por muito mais tempo.  Solicite ago-
ra um orçamento.

ÍMÃS
DELIVERY
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3333-3333/90000-0000

ÍMÃS CRIATIVOS

Ref.:RZP11_18

DELIVERY
8,0x5,0 cm

Ref.:RZP11_7

DELIVERY
10x6,0 cm

Ref.:RZP11_21

DELIVERY
5,8x7,2 cm

Ref.:RZP11_13

DELIVERY
7,3x8,8 cm

Ref.:RZP11_12

DELIVERY
10x5,0 cm

Ref.:RZP11_8

DELIVERY
10x5,0 cm

Ref.:RZP11_20

DELIVERY
5,0x8,7 cm

Ref.:RZP11_14

DELIVERY
9,0x3,5 cm
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ÍMÃS CRIATIVOS

ÍMÃS
RESINADOS

Trata-se de um ímã com alto-relevo e 
curvatura nas bordas. Se você procura 
um brinde magnético com acabamen-
to diferenciado, o ímã resinado é o que 
você precisa. Além do visual sofistica-
do, a resina presente neste brinde pro-
longa ainda mais sua vida útil.

Ref.:RZP13_8

RESINADO
5,0x7,0 cm

Ref.:RZP13_2

RESINADO
9,0x9,0 cm
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ÍMÃS CRIATIVOS

Ref.:RZP13_1

RESINADO
10x10 cm

Ref.:RZP13_3

RESINADO
7,3x8,8 cm

Ref.:RZP13_6

RESINADO
4,0x6,0 cm

Ref.:RZP13_5

RESINADO
10x10 cm

Ref.:RZP13_7

RESINADO
9,0x9,0 cm

Ref.:RZP13_4

RESINADO
10x10 cm
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ÍMÃS CRIATIVOS

Ref.:RZP12_2

COLECIONÁVEIS
7,3x8,8 cm

Ref.:RZP12_3

COLECIONÁVEIS
5,0x4,8 cm

ÍMÃS
COLECIONÁVEIS

Uma coleção pode garantir a presen-
ça da sua marca junto a seus clientes 
por anos! Seja uma coleção de frases 
inspiradoras, bichinhos ou até uma 
coleção para datas especiais como as 
Olimpíadas, por exemplo. O ímã cole-
cionável é o brinde perfeito para divul-
gar seus produtos e serviços de uma 
maneira criativa.
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ÍMÃS CRIATIVOS

Ref.:RZP12_6

COLECIONÁVEIS
9,0x9,0 cm

Ref.:RZP12_5

COLECIONÁVEIS
6,0x6,0 cm
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ÍMÃS CRIATIVOS

CLIPS
MAGNÉTICOS

O clip magnético possui um design 
que permite fixar de forma criativa 
seus recados e fotos em superfícies 
metálicas como murais ou geladeiras. 
Projetado para anexar papéis e ao 
mesmo tempo exibir sua marca, este 
ímã é uma excelente opção de brinde 
para surpreender seus clientes. Ref.:RZP14_1

CLIP MAGNÉTICO
7,0x7,0 cm

Ref.:RZP14_3

CLIP MAGNÉTICO
5,8x8,8 cm

Ref.:RZP14_2

CLIP MAGNÉTICO
6,0x6,0 cm

Ref.:RZP14_4

CLIP MAGNÉTICO
7,3x8,8 cm
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ÍMÃS CRIATIVOS

Ref.:RZP15_1

EVA
10x11 cm

Ref.:RZP16_2

NEON
6,0x6,0 cm

Ref.:RZP15_2

EVA
7,0x7,0 cm

Ref.:RZP16_1

NEON
3,0x9,0 cm

MAGNÉTICOS
com EVA

MAGNÉTICOS
com NEON

Encorpado e com uma textura ma-
cia, o ímã em EVA é o material ideal para 
tornar suas artes ainda mais fofas. O ma-
terial garante uma experiência de uso 
incrível, agradável ao toque e um visual 
bastante inovador.

Conheça o ímã de geladeira que bri-
lha no escuro. Produzido em material 
fosforescente, o ímã Neon vai acender 
suas ideias e ser um brinde muito útil 
em suas campanhas publicitárias.
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ÍMÃS CRIATIVOS

BOXES
MAGNÉTICOS

Faça miniaturas de seus produtos, 
embalagens e fixe-os na geladeira de 
seus clientes. O ímã box é um mockup 
com manta magnética no verso, que 
pode ser totalmente personalizado. 
Isso que é pensar fora da caixa.

Ref.:RZP114_1

BOX MAGNÉTICO
3,0x5,0x2,0 cm

Ref.:RZP114_3

BOX + ÍMÃS
Box: 4,75x6,8x1,8 cm
Ímãs: 4,6x6,7/4,6x4,6/4,6x4,6 cm

Ref.:RZP114_2

BOX MAGNÉTICO
3,0x5,0x2,0 cm

Ref.:RZP71_5

BOX + CARDÁPIO
Box: 4,8x5,4 cm
Cardápio: 24x6,5 cm
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ÍMÃS CRIATIVOS

CUPONS
MAGNÉTICOS

MAGNÉTICOS 
com QR Code

Conheça o ímã perfeito para fidelizar 
seus clientes. Imagine poder criar uma 
sequência de descontos para que seu 
cliente compre diversas vezes de você. 
Com o ímã cupom isto é possível. Basta 
destacar os vouchers nos picotes do 
folheto anexado ao ímã.

Tecnologia presente também nos 
ímãs. Basta apontar o smartphone para 
o ímã de geladeira e dar um toque na 
tela. Com isso seu cliente poderá ligar 
pra você ou acessar o seu site com 
muito mais praticidade.

Ref.:RZP17_1

CUPOM MAGNÉTICO
Ímã: 10x6,8 cm / Cupons: 5,0x3,0 cm

Ref.:RZP116_1

QR CODE
9,9x5,5 cm

Ref.:RZP17_2

CUPOM MAGNÉTICO
Ímã: 9,0x5,0 / Cupons: 9,0x2,5 cm

Ref.:RZP116_2

QR CODE
Ímã: 3,8x3,8 cm
Folheto: 4,5x4,5 cm
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Separar
o lixo

10    5     16
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ÍMÃS CRIATIVOS

MEMO
PAPERS

Perfeito para anotar recados! O ímã 
Memo Paper é acoplado a um bloco 
de papel, muito prático para fazer suas 
anotações do dia-a-dia e deixá-las visí-
veis em lugares como na porta da gela-
deira, por exemplo.

Observação: bloco padronizado na 
cor amarela e medidas (5,1x3,8 cm)

Existem algumas informações que 
são únicas, realmente importantes mas 
pouco usadas, e quando precisamos 
delas acabamos esquecendo. Como 
um identificador necessário para soli-
citar um serviço de um seguro ou TV a 
cabo por exemplo. Por isso lançamos o 
Ímã para Escrever. A solução ideal para 
seu cliente encontrar facilmente um 
identificador escrito à caneta em um 
espaço exclusivo do ímã.

Ref.:RZP19_1

MEMO PAPER
10x10 cm / Bloco: 5,1x3,8cm

Ref.:RZP19_2

MEMO PAPER
9,0x5,0 cm / Bloco: 5,1x3,8cm

Ref.:RZP111_1

ÍMÃ PARA ESCREVER
6,0x6,0 cm

Ref.:RZP111_2

ÍMÃ PARA ESCREVER
5,8x6,2 cm

ÍMÃS
PARA ESCREVER
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ÍMÃS CRIATIVOS

TAGS
MAGNÉTICAS

Ref.:RZP115_6

TAG MAGNÉTICA
6,0x5,0 cm

Ref.:RZP115_2

TAG MAGNÉTICA
5,0x5,0 cm

Ref.:RZP115_3

TAG MAGNÉTICA
6,0x6,0 cm

Ref.:RZP115_5

TAG MAGNÉTICA
6,0x10 cm

O mais interessante deste ímã é que 
com apenas um furo ele se torna uma 
linda Tag ou Etiqueta, como também é 
conhecido. As etiquetas são muito utili-
zadas em peças de roupas, cestas e pa-
cotes de presente. Graças ao material 
diferenciado em que a produzimos, ao 
invés de ser descartada, a peça ganha 
um novo sentido, pois o cliente pode 
fixá-la em uma superfície metálica de 
forma decorativa.

Observação: os cordões são mera-
mente ilustrativos.
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ÍMÃS CRIATIVOS

INSTRUÇÕES
DE USO

Precisa de tudo explicado, com de-
talhes de uso ou descrições técnicas? 
Use um ímã com as suas intruções para 
os mais diferentes aspectos do seu pro-
duto ou serviço, em uma ferramenta útil  
como esta.

Ref.:RZP117_1

INSTRUÇÕES
13,9x2,2 cm

Ref.:RZP117_3

INSTRUÇÕES
8,8x14,9 cm

Ref.:RZP117_2

INSTRUÇÕES
9,5x9,5 cm

Ref.:RZP117_4

INSTRUÇÕES
5,8x6,2 cm
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ÍMÃS CRIATIVOS

MAGNÉTICOS
PARA VEÍCULOS

Personalizar sua frota de veículos 
com ímãs é muito simples. Produzido 
em tamanho grande, o ímã para veícu-
los tem forte fixação na lataria e é feito 
em material resistente ao sol e chuva. 
Outro diferencial é que não necessita 
de instalação profissional, já que você 
mesmo pode colocá-lo no automóvel e 
removê-lo quando quiser. Ref.:RZP110_1

PARA VEÍCULOS
24x35 cm

Ref.:RZP110_4

PARA VEÍCULOS
60x30 cm
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IDEIAS
CRIATIVAS

Surpreenda seus clientes com pro-
dutos criativos e exclusivos. A Raizler 
oferece uma linha de magnéticos pre-
senteáveis, podendo ser entregues 
individualmente ou possibilitando a 
montagem de kits e conjuntos. Traga 
sua ideia que a Raizler produz junto 
com você!





JOGOS
AMERICANOS

A decoração do seu estabelecimen-
to comercial sempre fica mais interes-
sante e divertida com elementos como 
este. Com a qualidade Raizler, estes 
jogos americanos fazem a diferença 
no seu ambiente, pois são produzidos 
com vinil texturizado, muito resistentes 
a manuseio e limpeza.

PORTA
COPOS

Se há “tim-tim”, há bebida. Se tem 
bebida, tem o porta-copos da Raizler! 
Perfeito para bares, restaurantes, apre-
ciadores de vinhos, cerveja, entre ou-
tros. Disponível em diversos formatos e 
produzido em material super-resistente.

IDEIAS CRIATIVAS

Ref.:RZP254_1

PORTA-COPOS
8,0x8,0 cm / Verso adesivo

Ref.:RZP391_1

JOGO AMERICANO
31x22,5 cm

Ref.:RZP391_2

JOGO AMERICANO
31x22,5 cm / Kit com quatro peças

Ref.:RZP253_1

PORTA-COPOS c/ Caixa
7,0x7,0 cm / Verso com PVC 1,2 mm
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MOUSE
PADS

Presente em praticamente todos os 
ambientes de trabalho, o mouse pad 
ainda é um dos brindes mais utilizados. 
Além dos modelos tradicionais de PVC 
expandido, aqui na Raizler você encon-
tra a versão exclusiva Light, ultrafino e 
revestido com antiderrapante no verso.

IDEIAS CRIATIVAS

Ref.:RZP261_2

MOUSE PAD ULTRAFINO
20x20 cm

Ref.:RZP261_4

MOUSE PAD ULTRAFINO
20x20 cm

Ref.:RZP261_1

MOUSE PAD
22,5x18 cm / Verso com PVC 1,2 mm

Ref.:RZP261_3

MOUSE PAD
20x20 cm / Verso com PVC 1,2 mm
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IDEIAS CRIATIVAS

TERMÔMETROS
DO HUMOR ®

Ref.:RZP51_1

TERMÔMETRO
30x3,3 cm

Ref.:RZP51_2

TERMÔMETRO
26,5x4,1 cm

Ref.:RZP51_4

TERMÔMETRO
30x3,3 cm

Ref.:RZP51_6

TERMÔMETRO
26x4,5 cm

O brinde que muda a carinha confor-
me o seu humor: feliz, triste, com raiva, 
confuso, não importa. O Termômetro 
do Humor ® vai acompanhar todos os 
seus momentos. Com fita adesiva no 
verso, este produto pode ser fixado 
no monitor de um computador ou em 
qualquer superfície lisa. Disponível tam-
bém com verso magnético.
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AVISOS
DE PORTA

Os avisos de porta, além de serem 
usados com frequência para avisar as 
pessoas, também mostram uma diver-
tida aplicação personalizada no seu 
espaço de trabalho. Use a criatividade 
para atender sua demanda ou de seus 
clientes.

IDEIAS CRIATIVAS

ADESIVOS
PARA INTERRUPTOR

Adesivos geralmente são usados 
para sinalização e fins decorativos. Os 
interruptores do seu ambiente de traba-
lho ou da sua casa podem ser persona-
lizados. Agora só falta você enviar sua 
arte pra gente e imprimir ideias fantás-
ticas.

Ref.:RZP381_2

AVISO DE PORTA
8,0x20 cm

Ref.:RZP381_1

AVISO DE PORTA
8,0x20 cm

Ref.:RZP281_2

ADESIVO
8,0x13 cm / Vinil Removível

Ref.:RZP281_3

ADESIVO
8,0x13 cm / Vinil Removível
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DISPLAYS
PARA MONITOR

Aproveite seu ponto de venda ou es-
critório para promoções e divulgação 
com este elemento decorativo. Através 
de uma aplicação adesiva simples, per-
mite não só decorar mas também mos-
trar mais do seu produto ou serviço.

DISPLAYS
DE MESA

Displays de mesa para uso em escri-
tórios, comunicar ações promocionais 
em bares, restaurantes ou como peça 
de decoração para festas temáticas, 
proporcionam uma satisfação visual 
simples e direta em qualquer situação.

IDEIAS CRIATIVAS

Ref.:RZP201_1

DISPLAY 20x46 cm 
Porta-retratos

Ref.:RZP205_1

DISPLAY 17,3x15 cm
Para monitores

Ref.:RZP201_4

DISPLAY 17x31 cm
Porta-retratos

Ref.:RZP205_2

DISPLAY 7,5x6,2 cm
Para monitores
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Veja mais aqui

Veja mais aqui

Ref.:RZP21_8

PORTA-RETRATOS 
15X10 cm / MAGNÉTICO

Ref.:RZP21_4

PORTA-RETRATOS 
15X10 cm / MAGNÉTICO



Ref.:RZP21_6

PORTA-RETRATOS 
12X17 cm / MAGNÉTICO

Ref.:RZP21_7

PORTA-RETRATOS 
17X12 cm / MAGNÉTICO



Ref.:RZP92_1

MARCADOR DE PÁGINA
3,0x18 cm / IMANTADO

Ref.:RZP91_7

MARCADOR DE PÁGINA
4,7x22,5 cm / VERSO COM TIRAS MAGNÉTICAS



Ref.:RZP91_6

MARCADOR DE PÁGINA
4,8x30 cm / VERSO COM TIRAS MAGNÉTICAS

Ref.:RZP91_11

MARCADOR DE PÁGINA
3,5x23 cm / VERSO COM TIRAS MAGNÉTICAS



Ref.:RZP401_1

ETIQUETA RESINADA
5,0x5,0 cm / VERSO EM ADESIVO



Ref.:RZP401_2

ETIQUETA RESINADA
6,0x6,0 cm / VERSO EM ADESIVO

Ref.:RZP401_3

ETIQUETA RESINADA
9,0x3,0 cm / VERSO EM ADESIVO



Ref.:RZP47_5

ÍMÃ 5,0x5,3 cm 
Bloco 5,0x6,0 cm 

Ref.:RZP45_1

ÍMÃ 5,0x4,0 cm 
Bloco 5,0x7,0 cm

Ref.:RZP45_4

ÍMÃ 5,0x4,8 cm 
Bloco 5,0x7,0 cm

Ligar p/ Elaine

/55/ 3232/3232

Comprar
Carne

Reunião às
14h



Ref.:RZP45_2

ÍMÃ 5,0x6,0 cm 
Bloco 5,0x7,0 cm

Ref.:RZP45_3

ÍMÃ 5,0x4,0 cm 
Bloco 5,0x7,0 cm

Entregar
trabalho

dia 10Consulta às

14h



Solicite agora um orçamento ou fale conosco através de 
um de nossos canais de atendimento conforme abaixo.

www.raizler.com.br
loja.raizler.com.br

raizler@raizler.com.br
Facebook/raizlermagneticos

Vendas: 4007.2771
SAC (51) 3489 9000

0800 701 2629

RAIZLER - MAGNÉTICOS
RS 030, nº 2500/07. CEP 94180-425 - Gravataí/RS - Brasil

https://loja.raizler.com.br/loja/home/

