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Bolha de ar
Leve e flexível;
Impermeável e resistente à pressão;
Protege contra choques e quedas;
Isola contra o frio e humidade.

Usado essencialmente nas indústrias:
Vidro, porcelanas, objetos de arte, mobiliário,
materiais de precisão mecânica, elétrica e eletrónica,
plástico e moldes.

Disponível em:

Bolha de ar 10mm e 30mm
Bolha anti-estática (cor de rosa)
Bolha de ar laminada com kraft
Bolha de ar laminada com espuma
Bolha de ar laminada com filme
Bolha de ar laminada com alumínio
Mini Rolos
Bolsas e placas de bolha de ar

Espuma Polietileno
Leve e elástica;
Impermeável e resistente a óleos solventes;
Protege contra choques e vibrações;
Isola contra poeira e sujidade.

Usado essencialmente nas indústrias:
Moldes e plásticos, cerâmica, artigos de relojoaria,

Disponível em:

mobiliário, aparelhos e componentes eletrónicos,
ferragens, componentes metálicos e cutelarias,

Espuma polietileno laminada com kraft

peças cromadas e de superfície sensível.

Espuma polietileno laminada com bolha de ar
Espuma polietileno laminada com filme
Espuma polietileno laminada com alumínio
Mini Rolos
Bolsas e formatos de espuma de polietileno

Rede Tubular Espuma Polietileno
Pipoca

Rede Tubular Espuma Polietileno
Leve, elástica e flexível;

Protege contra choque e vibração.

Usado essencialmente nas indústrias:
Cerâmica, garrafas de vinho ou azeite, fruta, legumes,
compotas, peças cromadas.

Pipoca
Ideal no preenchimento e amortecimento dos artigos.

Usado essencialmente nas indústrias:
plásticos e moldes, louça e artigos decorativos,
equipamentos elétricos, etc.

Perfis e cantos de Espuma Polietileno

Perfil em L
Ideal para proteção de móveis, eletrodomésticos e materiais sanitários.

Medidas disponíveis:
L45 (4,5cmx4,5cmx2,00mt)
L75 (7,5cmx7,5cmx2,00mt)

Disponível também em cantos para mais fácil aplicação e proteção dos cantos dos produtos.

Perfil em U
Ideal para proteção de portas, molduras, quadros, caixilharias de alumínio e tampos de secretárias.

Medidas disponíveis:
U18 (1,8cm no interiorx2,00mt)
U30 (3,0cm no interiorx2,00mt)
U40 (4,0cm no interiorx2,00mt)
U60 (6,0cm no interiorx2,00mt)
U80 (8,0cm no interiorx2,00mt)

Disponível também em cantos para mais fácil aplicação e proteção dos cantos dos produtos.

Perfil em C
Ideal para proteção de vidros e espelhos.
Medidas disponíveis: C1 (1,0cm no interiorx2,00mt)

Filme Estirável
Filme Retrátil

Filme Estirável
Flexível;
Envolve paletes ou produtos e assegura o
transporte da mercadoria;
Isola contra a humidade e o pó.
Usado essencialmente nas indústrias:
mobiliário, alumínios, cerâmica, vidros, alimentar,
plástico e moldes, comércio e indústria geral.

Disponível em:

Rolo para utilização manual ou com máquina paletizadora
Filme Estirável Coreless, sem tubo
Filme Pré-estirado
Larguras diversas 500mm, 250mm e 100mm
Espessuras diversas 17My, 20My, 23My e 30My
Cores diversas transparente, preto, branco

Filme Retrátil
Otimiza o espaço e melhora a segurança durante o transporte;
Isola contra a humidade e o pó.

Usado essencialmente nas indústrias:
Utensílios domésticos, brinquedos e ferramentas,
bebidas, e alimentos.
Disponível em:

Filme Retrátil
Manga Retráctil
Larguras e espessuras diversas

Fitas Adesivas
Baseados em tecnologias inovadoras, temos soluções de união para uma ampla variedade de indústrias,
cobrindo uniões estruturais, sistemas de embalagem e fitas para mascarar.

Fitas Adesivas de Embalagem
Dispomos de uma linha variada de fitas adesivas, distribuidores
e equipamento de selagem adequados às necessidades de cada
embalagem.
Disponível em diversas cores, medidas e espessuras.

Fitas Adesivas Impressas

Criamos a sua fita adesiva impressa, valorizando a imagem
da sua empresa e do seu produto.
Pode ser personalizada com marca do distribuidor ou qualquer
outra informação desejada.
Disponível em diversas cores, medidas e espessuras.

Fitas Adesivas de Vinilo ou Marcação
Utilizada para:

Faixas de sinalização e identificação, marcação de espaços
ou equipamentos perigosos e de segurança;
Codificação por cores ou decoração;
Mascaramento de linha fina de pintura (contornos).
Disponível em diversas cores, medidas e espessuras.

Fitas Adesivas de Alumínio
Barreira contra humidade;
Vedação de ar condicionado, aquecimentos e ventilação;
Manutenção e revestimento em interiores e exteriores;
Condutividade térmica quente e fria.
Disponível em diversas medidas.

Fitas Adesivas
Fitas Adesivas Dupla Face
Maior rapidez e facilidade na colagem de produtos.
Disponível em diversas medidas e espessuras.

Die Cuts de Fita Adesiva Dupla Face
Die cuts de Fita adesiva de dupla face cujo processo de
laminação em vários formatos, oferece a solução ideal
ao cliente.

Fitas Adesivas Transferidoras ATG
Ideal para aplicação em trabalhos manuais, catálogos,
fotografias, etc.
Proporciona uma adesão segura, rápida e duradoura.
Disponível em diversas medidas.

Fitas Adesivas de Mascarar ou Pintura
As fitas de mascarar, ou de pintura, fornecem linhas definidas de
pintura ao mesmo tempo que evita que a tinta escorra.
Disponível em diversas medidas.

Sistema de Fixação Temporária Dual Lock
Para resolver os seus problemas de prender tecidos ou outro tipo
de materiais, de modo que os possa remover e voltar a colocar
sempre que precisar, escolha o rápido e excelente desempenho dos sistemas de velcros 3M.

Sprays e Colas Industriais
Adesivos de Fusão a Quente e Aplicadores
Os aplicadores e adesivos Jet-Melt e Jet-Weld são sistemas manuais,
avançados, que ajudam a melhorar a produtividade, baixar os custos e
minimizar os desperdícios.
Ajuda a eliminar grampos, fixação e secagem, poupando tempo, energia
e espaço.

Une madeira, plástico, tecido, cartão, espuma, tecido,
espuma poliestireno expandido e muito mais.

Sprays Industriais
Adesivos
Para fixar moldes ou outros materiais leves como:
Tela, folha, papel, cartão, peças decorativas de plástico,
fibra de vidro, feltro, tecido, cortiça, películas, madeiras
finas.

De Manutenção
Prevenção e limpeza de ferrugem;
Lubrificante de peças em inox e alumínio;
Protege equipamento eletrónicos, geradores e
motores contra a humidade e impede a corrosão
Protege plásticos, borrachas e peles.

De Limpeza
Spray de limpeza com cheiro de citrinos ideal para uso
geral na limpeza de gorduras, alcatrão, fuligem, resíduos de adesivos e óleos.

Embalagens de Cartão

Caixas de Cartão
Apresentamos uma variedade de modelos de caixas de cartão em diversos tamanhos e formatos.
Basta escolher a caixa que melhor se adapta ao seu produto e produzimos por medida.

As caixas podem ser com ou sem personalização.

Tubos de Cartão
Tubos de cartão com tampa ideais para o envio de calendários, fotografias,
trabalhos topográficos, posters, mapas, etc.
Disponível em várias medidas standard ou produção por medida.

Cantoneiras e Cantos de Cartão
Cantoneiras e cantos de cartão simples, duplo ou prensado.
Protege cantos e objetos frágeis, serve de suporte para caixas de cartão
em paletes.
Disponível em várias medidas standard ou produção por medida.

Placas de Cartão
Placa de cartão que pode ser em cartão simples, duplo ou com kraft ideal para
estabilização de cargas em palete, ou separador entre produtos.

Disponível em várias medidas standard ou produção por medida.

Cartão Fan-Fold
Cartão Canelado
Bobines de Cartão reciclado, maleável.
Ideal para transporte e proteção de:
Placas de cartão em contínuo dobradas para
montagem de caixas em máquina automática.
Proporciona uma flexibilidade máxima, uma vez
que pode ser usado para embalar diferentes
produtos de várias dimensões.

Mobiliário, caixilharia, vidros.

Disponível em vários tamanhos
desde 0.10mt a 2.20mt.

Fitas de Cintar e Acessórios
Para melhor proteger e agrupar as suas embalagens, dispomos de
diferentes fitas plásticas para cintar.
Ideais para reforço e agrupamento de vários produtos ou caixas. Ideais também para reforço e estabilizador de paletes.
Para uso manual e em máquinas semi-automáticas e automáticas.
Disponível em várias larguras e espessuras diferentes.

Acessórios
Máquina de Cintar Manual

Máquina de Cintar Portátil com bateria

Modelos disponíveis para fitas de

Modelos disponíveis para fitas de

12mm, 13mm e 15mm de largura.

10mm a 19mm de largura.

Uniões Metálica

Porta Bobines
Uniões metálicas para fitas de

Modelos disponíveis para fitas

12mm, 13mm e 15mm de largura.

de diâmetro de 200mm, 280mm
e 400mm.

Canto PP

Canto de Plástico para proteger
os cantos da embalagem antes
de colocar a fita de cintar.
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