
A Côté B é uma marca voltada para produtos 
sustentáveis e confortáveis para usar.
  
Está desenvolvendo uma linha de produtos que buscam 
solucionar/ diminuir o uso de descartáveis e 
desperdícios.



Missão
Oferecer produtos práticos, confortáveis, ecológicos 
e biodegradáveis  para o cliente agregar o 
comprometimento com a sustentabilidade.

Visão
Ser referência em produtos eco-friendly, 
disseminando a cultura e as boas práticas de 
sustentabilidade.

Valores
•Excelência com simplicidade;
•Responsabilidade Social com o objetivo de 
crescermos em uma sociedade mais verde;
•Busca permanente da melhoria contínua para termos a 
preferência do cliente;
•Foco no meio ambiente, honestidade, parceria, 
consumo consciente, respeito ao próximo e ao bem 
estar do planeta.



coadores de tecido
São alternativas ecológicas para os filtros 
de papel descartáveis. Estão disponíveis nos 
tamanhos 102, 103, Hario V60 e individual.

O nome Coffea vem do nome científico do café em homenagem aos grãos produzidos no nosso país, Coffea arabica e Coffea robusta



panos encerados

São tecidos encerados, alternativas sustentáveis 
para o filme de PVC (plástico), servem como 
embalagens para lanchinhos, frutas, e também 
podem ser usados para envolver uma tigela ou um 

pote sem tampa! 

 

O nome Apini vem do nome científico da Abelha, inseto extremamente importante para o ecossistema e para a nossa vida.





saquinhos de tecido 
Perfeitos para comprar vegetais, frutas, grãos e 
outros alimentos vendidos a granel. Substituem os 
saquinhos plásticos utilizados em mercados e feiras. 
Também podem ser utilizados para guardar o que você 
imaginar!

O nome Picuá vem do Tupi Guarani e significa Saco.









bolsa dupla-face
O nome Nihon significa Japão em japonês 
e é escrito 日本 em kanji.



O nome Chadô vem do japonês 茶道 e 
significa "o caminho do chá"

Saquinho de chá reutilizável feito 
com tecido de algodão, mais fácil 
de enxaguar e lavar. Adicione seu 
chá ou erva preferida a granel e 
desfrute de uma deliciosa xícara 
de chá fresco.
Depois é só lavar o chadô em água 
corrente e colocar para secar ao 
natural para utilizar novamente.



discos de algodão em crochet 
para uso facial

São alternativas reutilizáveis para 
o uso do algodão em bolas ou discos 
descartáveis. Podem ser utilizados 
para a limpeza facial, para a 
remoção de maquiagem e para fazer 
compressas para a região dos olhos.

No Japão, a peônia representa sorte, felicidade, 
fortuna e prosperidade. 



Peônias Soleil



Os organizadores de Peônias são 
ideais para guardar seus discos 
faciais, além de dar um charme na 
decoração.
Em forma de porta jóias com fecho 
em fio de cetim com nó celta e 
murano ou como uma cesta graciosa, 
ambos em fio de algodão e base 
interna de tricoline estruturada.



protetores para uso diário

Substituem protetores 
diários descartáveis e são 
feitos com tecidos 100% 
algodão, permitindo que sua 
pele respire.Uma alternativa 
sustentável e muito melhor 
para a sua saúde. 

O nome Câliner vem do francês e 
significa "abraçar".





bucha vegetal com 
detalhe em crochet

O nome Luffa vem do nome científico da 
bucha vegetal.

A bucha vegetal é um ótimo 
esfoliante natural e auxilia na 
remoção de impurezas e células 
mortas da pele. Luffa também pode 
ser utilizada na limpeza do 
ambiente doméstico como esponja de 
lavar louças.





@coteb.mk


