
ESPECIFICAÇÕES MOCHILA:

Revestimento externo: Nylon 750 e Nylon 600 resistentes.
Revestimento interno: poliéster. 
Costas e alças: acolchoadas anatômicas.
Medidas externas: 46 cm (altura) x 38 cm (largura) x 22 
cm (profundidade).

ESPECIFICAÇÕES INSIDE BAG:

Revestimento externo: Nylon 750. 

Isolante térmico: espuma Pac 10 mm. 

Revestimento interno: laminado térmico prata.

Medidas: 11 cm (altura) x 31 cm (largura) e 14,5 cm 

(profundidade).

ACESSÓRIOS DO PRODUTO:

• 1 almofada térmica: auxilia a manter a temperatura dos 
alimentos. 
• 1  Inside Bag: capacidade para até 4 refeições.
•    1       bolso frontal
• 2  bolsos com zíper na lateral esquerda.
• 1  bolso com zíper na lateral direita.
• 1  bolso interno para laptop (até 17”).
• Fundo falso removível: aumenta a capacidade da 
mochila quando a Inside Bag não está sendo utilizada. 

A Mochila Integral Team chega para oferecer máxima praticidade e estilo para sua rotina de treinos, trabalho e dietas. Desenvolvida em parceria com a 
2goBag, referência de qualidade em bolsas térmicas, ela tem design 2 em 1, que permite o transporte de alimentos e itens pessoais em compartimentos 
independentes; alças ergonômicas para total conforto e, claro, todo o estilo de um verdadeiro atleta Integral Team. 
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PRODUTO
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MEDIDAS CX. DE
EMBARQUE (C x L x A)
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EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

UNI. / CX.
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MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

CLASSIFICAÇÃO
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PESO 
LÍQ.

7 89631100044 9

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

1,8 Kg 450 x 230 x 300 mm 1.8 Kg 1.9 Kg 201500 x 230 x 300 mm 4202.29.00
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CUIDADOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO:
•   Evite exposição direta à água, ela pode entrar pelas costuras 
encharcando o isolante térmico, além de manchar o 
revestimento externo.
• Nunca utilize produtos químicos, como álcool, acetona e 
alvejante para a limpeza.
•  Excesso de atrito causado por talhares pontiagudos, potes 
com arestas e produtos abrasivos pode dani�car o revestimento 
interno.
•  Excesso de peso pode deformar a bolsa, dani�cando costuras, 
alças e zíperes.
• Limpe os metais usando somente �anela seca e produtos 
especiais para este �m. Evite sua exposição à maresia e contato 
com vinagre e perfumes.
• Superfícies ásperas e excesso de atrito dani�cam o 
revestimento externo e se con�guram como desgaste natural 
da peça.

• Roupas com tingimentos mal �xados, ou mesmo molhadas, 

podem provocar manchas na bolsa.

Cuidados com as almofadas térmicas:

• Deixe no congelador de 6 a 8 horas antes do uso.

• Tenha cuidado com fortes impactos e quedas quando

a almofada estiver congelada, pois ela pode se romper.

• Siga corretamente as instruções impressas na almofada.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA:

Como limpar sua bolsa:

• Para o revestimento externo, indica-se o uso de escova de cerdas 

macias, umedecida com água e sabão neutro. Passe a escova 

delicadamente, remova o sabão completamente e seque à sombra.

•  Para a parte interna, indica-se pano úmido. Quando necessário, 

use detergente neutro, remova-o com pano úmido e seque com 

pano seco. 

•  É proibido  mergulhar sua bolsa na água, lavar em água corrente, 

deixar de molho ou colocar na lavadora.

• Não tente acelerar o processo de secagem, fontes de calor 

excessivo podem causar deformações ao produto.


