
Copinho do Menos 1 Lixo
CatÁlogO



Seja parte da 
mudança de forma 
prática e autêntica

O copinho pioneiro na 
sustentabilidade também é:
• retrátil
• reutilizável
• livre de BPA, ftalatos e 
metais pesados
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Produzido num país 
tropical e bonito por 
natureza

Nosso agente de transformação é 100% produzido 
no Brasil, reduzindo a emissão de CO², e nos 
possibilitando acompanhar toda a cadeia de 
produção, garantindo assim uma relação mais 
justa e transparente com fornecedores e clientes. 
Também fomentamos o mercado brasileiro, 
garantindo que não há trabalho análogo à escravidão.
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de versatilidade  
e estilo

400ml
O futuro pede atitudes autênticas e 
por isso o copinho do Menos 1 Lixo foi 
pensado de forma plural e diversa pra 
combinar com você. 

Seja colorido ou translúcido, ele pode 
te acompanhar em rolês quentes ou 
frios por ser produzido com silicone de 
grau alimentício, garantindo a segurança 
pra sua bebida ou comida.

Cafezinho, açaí, 
cerveja gelada e até 
arrOz e feijãO.

Cabe tudo cOm 
segurança e POde ir  

nO miCrO-Ondas e 
também na lava-louça
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Regeneração 
com cores e 
transparência

Linha Flores  
e Frutos
Sua cor favorita pronta pra 
te acompanhar na jornada 
da sustentabilidade
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Regeneração 
com cores e 
transparência

Linha  
Quartzo
Transparência e 
propósito andam 
juntos por aqui!

Quartzo branco

Quartzo verde

Quartzo vermelho
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Acessórios:  
tampas e cordinhas

Nossos copinhos possuem personalidade própria 
e não seria diferente com os nossos acessórios.  
As tampas e a cordinha chamam atenção por  
onde passam, mostrando que é possível 
regenerar o planeta e ter estilo ao mesmo tempo.

Dourada

Prata

Preta
�litter  
rosa

�litter  
verde
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O copinho retrátil do  
Menos 1 Lixo transforma a 
sua empresa em referência 
de impacto positivo ao 
turbinar o seu presente com 
um agente de regeneração e 
consumo consciente.

Personalize a  
sua tampa
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Feitas de papel (material 
com o menor tempo 
de decomposição) são 
recicláveis e produzidas em 
larga escala pra gerar um 
impacto menor. Podem ser 
personalizadas virando parte 
do presente ou decoração.

Personalize a  
caixinha

Caixa Farm

Caixa Portobello
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+

Projetos  
especiais
O copinho como agente 
transformador no cenário 
corporativo.
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Sentiu o chamado e 
reverberou a vontade 
de fazer parte da 
mudança?

Um produto com responsabilidade 
socioambiental no pré, durante 
e pós consumo. Faça parte desse 
movimento.

Juntos espalhamos 
conscientização com uma 

solução prática e nos 
tornamos imbatíveis.

Quem tá com a gente:
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PDV = Para revenda... 
Cibele 
atendimento@menos1lixo.com.br

B2B = Se você representa uma empresa... 
Rogéria 
comercial@menos1lixo.com.br

Saber mais sobre nossos serviços... 
Andressa 
relacionamento@menos1lixo.com.br
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