


BONÉS
ABA
CURVA



BONÉ TRIBAL 
POINT CINZA

BO4026

Boné modelo 6 gomos, 

aba curva, feito em malha 

mescla cinza, com bordado 

frontal e traseiro e com 

regulador em couro e fivela. 

Composição: 100% algodão.



BONÉ DAMYLLER 
JEANS

BO4028

Boné modelo 6 gomos, aba 

curva, feito em tecido jeans, 

com lavagem delavê, aplique 

frontal cortado a laser e 

bordado, regulador em jeans 

com fivela. Composição: 

100% algodão.



BONÉ MR KITSCH 
CORAL

BO4029

Boné modelo 6 gomos, 

aba curva, feito em sarja 

coral, frente espelho, com 

corrosão a seco, bordado 

frontal e regulador no 

mesmo tecido e com fivela. 

Composição: 100% algodão.



BONÉ POLO
DENIM CHUMBO

BO4032

Boné modelo 6 gomos, 

aba curva, frente espelho, 

rebatido inteiro, feito em sarja 

chumbo, estonado, com 

bordado frontal e traseiro, 

aplique lateral na sarja 

cortado a laser, regulador 

em sarja com fivela. 

Composição: 100% algodão.



BONÉ CYCLONE 
PRETO

BO4037

Boné modelo 6 gomos, 

aba curva, feito em tecido 

diferenciado, aplique frontal 

bordado em e.v.a., bordado 

traseiro e na aba em e.v.a., 

regulador emborrachado 

com velcro. Composição: 

100% algodão.



BONÉ CANÇÃO 
NOVA MARROM

BO4039

Boné modelo americano, 

aba curva, feito em sintético 

diferenciado, tela, aba em 

sarja, bordado traseiro. 

Composição: 100% 

poliéster.



BONÉ NATIVE 
PRETO

BO4040

Boné modelo americano, 

aba curva, feito em sarja 

e tela preta, com frente 

espumada, silk frontal 

e regulador plástico. 

Composição: 50% 

algodão/50% poliéster.



VISEIRA CALCENTER 
ESTAMPADA

VI7001

Viseira feminina com aba 

curva, feita em microfibra 

sublimada, com regulador 

em velcro. Composição: 

100% poliéster.



BONÉS
ABA
RETA



BONÉ FARM
ESTAMPADO

BO4025

Boné modelo 6 gomos, 

aba reta, feito em tecido 

diferenciado estampado 

e aba em suede marrom, 

com regulador em couro e 

fivela. Composição: 100% 

poliéster.



BONÉ MAHA MAN 
KHAKI

BO4027

Boné modelo 6 gomos, 

aba reta, feito em tecido 

suede khaki, com bordado 

frontal em e.v.a., bordado 

traseiro e regulador plástico. 

Composição: 100% 

poliéster.



BONÉ HBS CINZA BO4030

Boné modelo 6 gomos, 

aba reta, feito em tecido 

diferenciado e sarja preta, 

com aplique frontal silkado e 

bordado em e.v.a., bordado 

lateral e regulador plástico. 

Composição: 100% algodão.



BONÉ HUMMEL 
ESTAMPADO

BO4031

Boné modelo 6 gomos, 

aba reta, feito em sarja 

bordô, silk full print, com 

bordado frontal e bordado 

lateral, regulador plástico. 

Composição: 100% algodão.



BONÉ DROPDEAD 
BORDÔ

BO4033

Boné modelo 6 gomos, aba 

reta, feito em sarja bordô, silk 

full print, com aplique frontal 

silkado e bordado, regulador 

plástico. Composição: 100% 

algodão.



BONÉ ELEVEN
ESTAMPADO

BO4034

Boné modelo japonês, 

aba reta, feito em sarja 

sublimada, aba em tecido 

suede preto, aplique frontal 

silkado, regulador plástico. 

Composição: 100% 

poliéster.



BONÉ SALLO PRETO 
E BRANCO

BO4035

Boné modelo 6 gomos, 

aba reta, feito em tecido 

diferenciado, aba em 

sarja silkada, aplique 

frontal silkado, bordado 

traseiro, regulador plástico. 

Composição: 100% 

poliéster.



BONÉ CHILD PRETO BO4036

Boné modelo japonês, aba 

reta, feito em microfibra 

preta, aba em tecido 

diferenciado, aplique frontal 

silkado e bordado, regulador 

plástico. Composição: 100% 

poliéster.



BONÉ TACO 
GRAFITE

BO4038

Boné modelo americano, 

aba reta, feito em tecido 

diferenciado, com furos 

a laser nas laterais, silk 

frontal emborrachado, 

bordado traseiro, regulador 

plástico. Composição: 100% 

poliéster.



CHAPÉUS



CHAPÉU REDLEY 
ESTAMPADO

CH8001

Chapéu masculino feito 

em tecido diferenciado 

azul estampado e com 

acabamento interno 

preto. Composição: 100% 

poliéster.



CHAPÉU FARM 2 
CORES

CH8002

Chapéu feminino com duas 

opções de uso, um lado feito 

em jeans claro, e o outro 

feito em sarja estampada. 

Composição: 100% algodão.



CINTOS



CINTO CASUAL 
AZUL-MARINHO

CI5001 

Cinto casual na cor azul-

marinho, acabamento em 

couro e fecho em fivela. 

Composição: 100% algodão.



CINTO BÁSICO 
CREME

CI5002 

Cinto básico na cor creme, 

fivela de rolete e ponteira de 

metal. Composição: 100% 

algodão.



CINTO HANG LOOSE 
MARROM RISCADO

CI5003 

Cinto Hang Loose em couro 

envelhecido marrom com 

efeito riscado e fivela lisa.



CINTO HANG LOOSE 
PRETO RISCADO

CI5004 

Cinto Hang Loose em couro 

envelhecido preto com efeito 

riscado e fivela lisa.



CINTO HANG LOOSE 
MARROM MANCHADO 

CI5005 

Cinto Hang Loose em couro 

envelhecido marrom com 

efeito manchado e fivela 

personalizada.



CINTO HANG LOOSE 
PRETO MANCHADO

CI5006 

Cinto Hang Loose em couro 

envelhecido preto com 

efeito manchado e fivela 

personalizada.



CINTO HANG LOOSE 
LISO PRETO

CI5007

Cinto Hang Loose em couro 

liso preto e fivela lisa.



CINTO HANG LOOSE 
LISO MARROM

CI5008

Cinto Hang Loose em couro 

liso marrom e fivela lisa.



CARTEIRAS



CARTEIRA TACO 
VERDE

CR6001 

Carteira modelo 006, feita 

em couro camurça verde, 

fechamento em zíper, com 

gravação em baixo relevo na 

frente e por dentro, espaço 

para 6 cartões, espaço para 

dinheiro. Composição: 100% 

couro.



CARTEIRA O’NEILL 
PRETO

CR6002

Carteira modelo 005, feita 

em sintético preto, arte 

destacada na cor cinza 

na frente e por dentro, 

espaço para 6 cartões 

com acabamento dobrado, 

espaço para dinheiro. 

Composição: 100% sintético.



CARTEIRA HANG 
LOOSE MARROM

CR6003

Carteira modelo 001, feita 

em couro e sarja marrom, 

etiqueta bordada na frente 

da peça, interna com 

espaço para 6 cartões, 

espaço para dinheiro e 

acabamento embutido. 

Composição: 70% couro/ 

70% algodão.



CARTEIRA HAWAIIAN 
DREAMS PRETO

CR6004

Carteira modelo 001, feita 

em material sintético preto, 

com gravação em baixo 

relevo e silk-screen na 

frente da peça, espaço para 

5 cartões,  espaço para 

dinheiro e porta-moedas. 

Composição: 100% sintético.



CARTEIRA RUSTY 
PRETO

CR6005

Carteira modelo 006, feita 

em couro manchado preto, 

com gravação em baixo 

relevo na frente da peça, 

espaço para 6 cartões 

com acabamento dobrado, 

espaço para dinheiro e 

acabamento com bordas 

arredondadas. Composição: 

100% couro.



CARTEIRA SALLO 
PRETO/MARROM

CR6006

Carteira modelo 001, capa 

feita em couro preto com 

recorte marrom silkado e 

couro marrom na parte 

interna, gravação em baixo 

relevo na frente e por dentro, 

espaço para 6 cartões 

e espaço para dinheiro. 

Composição: 100% couro.



CARTEIRA CYCLONE 
PRETO

CR6007

Carteira modelo 001, feita 

em couro preto, com 

gravação em baixo relevo 

na frente e na parte interna, 

placa com rebite na frente 

da carteira, espaço para 

7 cartões e espaço para 

dinheiro. Composição: 100% 

couro.



CARTEIRA WATS 
CARAMELO

CR6008

Carteira modelo 006, feita 

em couro caramelo, com 

gravação em baixo relevo na 

frente da peça, espaço para 

7 cartões e espaço para 

dinheiro. Composição: 100% 

couro.



CARTEIRA TACO 
MARROM

CR6009

Carteira modelo 001/002, 

feita em couro marrom 

na frente e couro preto na 

parte interna, ambas as 

partes com gravação em 

baixo relevo, espaço para 

8 cartões e espaço para 

dinheiro. Composição: 100% 

couro.



CARTEIRA
VIOLAÇÕES PRETO

CR6010

Carteira modelo 004, feita 

em couro manchado preto, 

com gravação na frente 

da peça e na parte interna, 

espaço para 3 cartões, 

espaço para documentos 

e espaço para dinheiro, 

além do porta-moedas. 

Composição: 100% couro.



CARTEIRA VOLCOM
PRETO/AMARELO

CR6011

Carteira modelo 011, feita 

em sintético preto e tecido 

sublimado, silk na frente 

da peça e na parte interna, 

espaço para 3 cartões, 

espaço para dinheiro e 

porta- moedas, acabamento 

embutido. Composição: 

50% sintético/ 50% poliéster.



CARTEIRA ARMADILLO 
PRETO/MARROM

CR6012

Carteira modelo 006, feita 

em couro preto e em couro 

marrom, forro em tecido 

diferenciado, gravação na 

frente e na parte interna, 

espaço para 6 cartões 

e espaço para dinheiro. 

acabamento embutido 

com bordas arredondadas. 

Composição: 100% couro.
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