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SOLUÇÕES ECOLÓGICAS PARA A SUA EMPRESA



SOBRE NÓS

OCEANIA
Somos uma empresa fundada em 2019 

com o objetivo de criar impacto na vida 
das pessoas através do fornecimento de 

soluções ecológicas inovadoras e com um 
design atrativo, contribuindo assim para a 

sustentabilidade do meio ambiente.

Fazemos consultoria personalizada a 
cada empresa, idealizando produtos 

inovadores e eco-f riendly, com um design 
atual e 100% customizável.
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Moda
Produtos trendy, com linhas e 
cores modernas.
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PRODUTOS

SACOS SOLUVÉIS EM ÁGUA

Cada saco é dissolvido completamente em água 
de temperaturas f rias e quentes, degradando-se 

rapidamente sem deixar substâncias tóxicas.

Acerca do material, o álcool polivinílico é um 
polímero sintético que é solúvel em água e 

biodegradável. Não tem odor e não é tóxico.

Quando usado, também se decompõe 
naturalmente em ambientes húmidos, mas a 

nossa coleção oferece diferentes espessuras e 
propriedades para prolongar a vida útil.

Desporto
Produtos pensados para os amantes 
de desporto e para facilitar o 
dia-a-dia de muitas pessoas.
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Tailor-made
Produtos feitos à sua medida.
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PRODUTOS MODA

SHOPPI
O Shoppi é perfeito para aquelas ocasiões 

em que procura um complemento simples e 
prático. A sua personalidade irreverente é 

visível tanto no material como no seu design.

O interior do Shoppi é amplo e está 
protegido por um fecho de puxar.

Feito a partir de tela hidrossolúvel, Shoppi é 
completamente dissolvido em água quente.
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PRODUTOS MODA

LE SAC
Le Sac é ousado e elegante. 
Inspirado na Composição Red, Yellow, Blue 
do modernista Piet Modrian.

É caracterizado pelo seu design multicolor, 
os seus traços são excessionalmente 
distintivos e definem Le Sac como único.
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PRODUTOS MODA

MAXIMUM
Maximum é caracterizado pelo seu formato 

alargado , sendo perfeito para viagens ou dias 
em que andamos a correr de um lado para o 

outro, entre idas ao supermercados e reuniões.

Feito a partir de tela hidrossolúvel, Maximum é 
completamente dissolvido em água quente.
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PRODUTOS MODA

WASHER
Com um formato alargado, o Washer 
destaca-se pela sua sobriedade e elegância. 
Tem na parte f rontal o logo Oceania, como 
único toque decorativo.

Feito a partir de tela hidrossolúvel, Washer é 
completamente dissolvido em água quente.
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PRODUTOS MODA

YOU
YOU foi ironicamente inspirado no saco mais 

comum do mundo. As suas linhas são 
simples e o seu conceito arrojado, o seu 

design permite ser económico e irreverente.

Feito a partir de tela hidrossolúvel, YOU é 
completamente dissolvido em água quente.
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PRODUTOS DESPORTO

FIT
O saco Fit foi desenvolvido e criado como uma 

solução para desportistas ou pessoas que de 
alguma forma precisem de colocar as suas roupas 

suadas e sujas dentro de um saco que vai 
diretamente para a máquina de lavar . 

De usabilidade fácil e funcional, este saco 
hidrossolúvel dissolve-se em água quente.  
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PRODUTOS TAILOR-MADE

SACO DE JORNAL

Desenvolvemos um projeto para o Jornal 
Económico com o propósito de fornecermos 
uma alternativa biodegradável e ecológica 
para os seus sacos a fim de carregar o seu 
Jornal e outros produtos de promoção e 
publicidade.
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CONTACTE-NOS
Desafie-nos com a sua ideia de projeto 
e descubra como o podemos apoiar.
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geral@oceania.pt

+351 912 209 502

oceania.pt




