
CARDÁPIO DE PRODUTOS

Cantinho da Arte

Produtos Preço

Garrafas decoradas

Decoração de potes de sorvete

Latas decoradas

Biscuit

Decupagem

Garrafas com linha

Craquelê

Chaveiro

Arte Sol

Produto Qtd. Preço

Camisas

Banners

Cartão de visita

Panfletos

Fotografia (cobertura fotográfica)

Logomarca

Imã de geladeira

Ciranda de artes

Produtos Preços

Customização

Decupagem

Craaquelê

Pintura em tecido

Pintura em quadro

Bordados



Garrafas decoradas

EVA(emborrachados)

Crochê

Colagem

Costura

Pitwork

Bijuteria

Trabalho em 3d

Carimbo natural

Maravilha de retalhos

Produtos Preço

Toalha de prato

PAssadeira

Porta celular

Jogo americano

Jaqueta

Bolsa

Necessaire

Chaveiro

Porta guardanapo

Unidas em arte

Produto Preço

Peso de porta 

caneta em fita e flor de tecido

caderno em tecido

Caderno em fita

Flor de jujuba

Tiara de cabelo

flores em emborrachado

Garrafa em pó de serra

caminho de mesa e fuxico

Caixa de sorvete decorada

garrafas decorativas



Vaso em pet

Caixa de leite decorada

Garrafa de fuxico

Bolsa em tecido

Pulseira em pet em tecido

colar em caixa de leite e tecido

Brinco em tecido e caixa de leite

Marcador de porta

Artes Curado

Produto Preço

Bolsas em jeans (vários modelos)

Porta treco jeans (perna de calça)

Porta celular (vários tamanhos)

Lixeiras p/ carro (vários modelos)

Mochilas de jeans (vários modelos) adulto e 
infantil

Estojo bucal

Porta papel higienico

conjunto de banheiro retalhos

Necessaire

Porta pen drive

Carregador para celular

Porta absorvente

Kit berço (encomenda)

Pasta em jeans 

almofadas

Porta fone de ouvido

Carteira dupla

Carteira bella

Bichinhos em tecido

Porta moedas com divisórias

Porta bijus

bolsinha diagonal

Porta moedas quadrada

Porta moedas meia lua



Porta prendedor de roupas

Almofada para pescoço

Almofada para amamentação

Porta treco para bebê

Porta fraldas

Organizador p/ gaveta

porta-óculos

Varejo solidário

Produto Preço

Perfunes

Calças

Camisas

Bolsas

Manuseio artesanal

Produtos Preço

Bicicleta porta vaso

Velocipide porta vaso

Carruagem porta vasos

Canhão de guerra anos 50

Quadro de chaves feitos em resina e madeira

Jangada de madeira para pesca

Barcos de madeira para pesca  artesanal

Casinha feita com PVC estilo do campo 
nordestino

Vasos feitos com tubo PVC estilo chaminé

Chaveiros de resina emoji

Tropical

Produtos Preços

Tela



Emulsão

Tinta p/ tecido

Rôdo

Naylon de tela


