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Sobre Nós

O que é sketchbook?

A Sketchlândia busca oferecer produtos de qualidade, criativos, originais e cheios de 
personalidade. Adoramos misturar cores, estilos, e muita arte criando designs inusitados 
e inovadores. Também oferecemos capas com temas atuais da cultura pop que cativem os 
clientes. Criamos essa marca porque nossa intenção é oferecer um produto de qualidade 
com um preço mais acessível. Isso devido a escassez desse produto no mercado. Pois 
atualmente há bastante procura e apenas se encontra sketchbooks com capa preta, 
sem opções e variedades e com preços elevados. 

O Sketchbook é um caderno de desenho, ou também pode ser um caderno de rascunhos 
e anotações. As pessoas podem levá-lo para qualquer lugar e anotar suas ideias para 
depois desenvolvê-las, seja um desenho ou alguma anotação de um texto. Por isso esse 
produto é essencial para estudantes de faculdade, artistas, desenhistas, ilustradores, 
escritores eoutras áreas. 

www.sketchlandia.com.br
contato@sketchlandia.com.br
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 Nossos Sketchbooks são de ótima qualidade. Sua capa 
é feita com laminação, por isso ela é impermeável e não 
molha. Possui capa dura para um melhor apoio em qualquer 
superfície e sem pauta (ou seja sem linhas). 
 As folhas são de papel pólen 90g na cor creme, isso 
permite uma variedade de técnicas para ser usado, como 
caneta nanquim, canetas marcadoras, lápis aquareláveis, entre 
outros, garantindo dessa forma maciez na hora de desenhar. 
 Os cadernos são costuramos e abrem 180º podendo dessa 
forma aproveitar melhor as folhas e continuar um desenho. 
Possui uma fita de cetim para que seja possível marcar a 
página onde parou. E um elástico para mante-lo fechado.

Para orçamentos de grandes quantidades e prazos envie um e-mail com 
os códigos das capas que deseja para: contato@sketchlandia.com.br

CARACTERÍSTICAS POCKET 9x16cm BIG 12x21cm SUPER BIG 
21x29,7cm

Formato tipo Moleskine

Cantos arredondados

Costura / Espiral Costura Costura Wire-O / Costura
Papel Pólen 90g Pólen 90g Pólen 90g
Folhas 60 folhas sem pauta 60 folhas sem pauta 100 folhas sem pauta

Fita de Cetim

Elástico

Abertura 180º

Capa Dura Dura Dura
Laminação

Sketchbooks

*Valores por unidade.

TAMANHOS ACIMA DE 20 UNID. ACIMA DE 50 UNID. ACIMA DE 500 UNID.
Pocket (9x16cm) R$ 28,00 R$ 26,00 R$ 20,50
Big (12x21cm) R$ 37,00 R$ 32,00 R$ 26,00
S. Big (21x29,7cm) R$ 39,00 R$ 37,00 R$ 33,00
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 Nossos mousepads criativos tem uma ótima qualidade de 
impressão e adere em qualquer superfície, facilitando bastante 
o uso. Além de útil, serve como decoração para deixar sua 
mesa com a sua cara. É macio, dobrável e fácil de transportar.

Para orçamentos de grandes quantidades e prazos envie um e-mail com 
os códigos das artes que deseja para: contato@sketchlandia.com.br

Mousepads

CARACTERÍSTICAS Mousepad

Tamanho 23,5 x 19,5 cm
Cantos Arredondados

Tecido 100% poliéster
Grossura 4 mm
Impressão Sublimação

À Prova d’Água

Não Desbota

Não Mancha

Aderência Qualquer superfície

Mousepads Preços

Acima de 20 UNID. R$ 11,90

Acima de 100 UNID. R$ 11,00

Acima de 500 UNID. R$ 9,90

*Valores por unidade.
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Criatividade - Código 001

Mapa Pirata - Código 003

Gatinhos - Código 005

Star Wars -Código 007

Dragão - Código 002

Anime / Mangá - Código 004

Rabiscário - Código 006

Rabiscário Sereia - Código 008

Sketchbooks Deseja fazer um sketchbook com sua arte e logomarca para vender 
ou para dar como brinde para funcionários, alunos e parceiros? 
Envie um e-mail para contato@sketchlandia.com.br para saber mais 
sobre arte, valores, prazos e etc.

Todas as artes das capas são originais e únicas! Criadas pela nossa equipe de ilustradores e por convidados a criar artes exclusivas. Em Breve novas capas serão lançadas!
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Espaço - Código 015

Ondas -Código 013

Rei Leão -Código 011

The Walking Dead - Código 009

Monstros - Código 012

White Cats - Código 014

Quadrados - Código 016

 Homem de Ferro - Código 010

Todas as artes das capas são originais e únicas! Criadas pela nossa equipe de ilustradores e por convidados a criar artes exclusivas. Em Breve novas capas serão lançadas!

Sketchbooks Deseja fazer um sketchbook com sua arte e logomarca para vender 
ou para dar como brinde para funcionários, alunos e parceiros? 
Envie um e-mail para contato@sketchlandia.com.br para saber mais 
sobre arte, valores, prazos e etc.
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www.sketchlandia.com.br

Sketchbooks Criativos

https://www.facebook.com/sketchlandia
mailto: contato@sketchlandia.com.br
http://www.sketchlandia.com.br

