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SacoS de PaPel
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Para este produto pode ser utilizada de 1 a 5 camadas de papel ou 
plástico, incluindo laminado. Os materiais especiais em contato com 
o produto são: papel revestido de alumínio, polietileno coextrudado 
(Coex), polietileno de baixa densidade (PEBD), polietileno de alta 
densidade (PEAD). A alta qualidade da impressão flexográfica HD 
imprime até 11 cores a base de água, com possibilidade de pintura 
padrão, ou revestimento UV, e produção de imagens digitais de alta 
definição de impressão de até 70 linhas, e menos que 1% de sombras, 
que permitem obterem um produto de alta qualidade. Estão disponíveis 
tratamentos antiderrapantes sobre a área impressa.

Sacos boca aberta colada

Saco boca aberta selado com lateral sanfonada (pinch bottom)

Composição sob medida de acordo com as especificações do cliente. 
Sistemas de remoção de ar adequados para as necessidades de todos 
os tipos de máquinas de enchimento. Vasta gama de válvulas de 1-4 
camadas. Selamento máximo dentro do fundo duplo para ensacamento 
de produtos em pós finos. Manuseável Sistema Easy Open para abrir 
o fundo.

Sacos valvulados

Com a possibilidade de se obter um produto feito sob medida, às 
necessidades técnicas de cada cliente podem ser totalmente atendidas. 
A possibilidade de dimensionamento sob medida do fundo e da boca, 
permitem uma ótima proteção contra pó fino. Com a presença de 
material de plástico no interior do saco é possível obter a solda no 
fundo. Outra característica distintiva deste saco é a presença da fita 
adesiva Hot Melt na boca, que pode ser utilizado para selar o saco.



Padrão tubular de polietileno ou polietileno coextrudado (Coex). 
Monocamada ou folha tubular plana juntamente com solda na 
parte traseira. Películas com diferentes tipos de barreira. Com 
ou sem reforços. Sistema de aeração com micro ou nano furos 
especiais. Relevo antiderrapante.

bobina tubular

Embalagem moderna e inovadora. Perfeita para ser exposta no ponto 
de venda, devido a sua forma que lhe permite ficar em pé e claramente 
visível. Capacidade de mesclar vários filmes plásticos com diferentes 
propriedades de proteção e o melhor efeito para expor o produto, tais 
como: brilhante, fosco, metalizado ou aluminizado. Opcional: cantos 
arredondados para fácil abertura com sistema top zip. Disponível 
também na versão Jumbo, trazendo aos clientes a mesma forma 
inovadora em embalagens de tamanho médio.

Doypack e Stand-up pouches

Produto de composição feita sob medida com 
base nas solicitações dos clientes, que pode ter 
até quatro camadas laminadas sem solvente. 
Filme de polietileno ou polietileno coextrudado 
(Coex) com barreiras adequadas ao conteúdo do 
produto. Sistemas de micro perfurações. Poliéster 
padrão e antiderrapante, poliéster metalizado, 
poliamida, alumínio e polipropileno.

bobina laminada ou não laminada

E S P E C I A L I S TA  E M  E M B A L A G E N S

embalagenS FlexíveiS



Resultado da nossa divisão de pesquisa e desenvolvimento 
e know-how, obtivemos uma excelente combinação 
entre sacos boca aberta colado, e o sistema de 
fechamento fita adesiva Hot Melt, que são usados nos 
sacos boca aberta selado com lateral sanfonada (Pinch 
bottom). Prático e eficiente. Inovador e seguro. Opcional: 

fácil abertura do fundo para rapidez na abertura e 
eliminação de papel mantendo o revestimento interno de 

polietileno de baixa densidade (PEBD) / polietileno de alta 
densidade (PEAD).
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Sacchettificio Nazionale G. Corazza s.p.a.

O calor e o selamento da válvula garantem a mais alta 
eficiência e melhor vedação. A alta porosidade do saco de 
papel kraft ajuda a obter a maior velocidade de enchimento, 
limpeza e segurança.

SonicSack®

Sacos de papel de alta tecnologia com revestimento 
em alumínio adicionam uma alta barreira de proteção 
para um produto verdadeiramente especial!

SuperSeven®
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