
SoluçõeS em embalagem
para pet Food



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 colado

Graças à possibilidade de se obter um produto feito sob medida, às 
necessidades técnicas de cada cliente podem ser totalmente atendidas. 
O dimensionamento sob medida do fundo e boca permitem uma 
ótima proteção contra pó fino. Com a presença de material plástico na 
parte interna, 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.

Saco boca aberta selado com lateral sanfonada (pinch bottom)

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

SacoS de PaPel



embalagenS FlexíveiS

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

Esta é a embalagem perfeita para pet food, composta por películas 
com diferentes tipos de barreira, metalizada e com revestimento em 
alumínio. Pode ser fornecida com alça recortada ou 3 orifícios para 
dedos, na lateral, para transporte. Sistema de abertura e fechamento 
Front Zip e Front Slider. Sistema de abertura e fechamento Top Zip e 
Top Slider. Este produto apresenta 4 bordas seladas e fundo selado na 
diagonal. Oferece sistema de remoção de ar por micro perfuração ou 
pelo sistema de labirinto 1/2/3/4. Bordas arredondadas. Sistema de 
abertura fácil.

petpack®

Embalagem moderna e inovadora. Perfeita para ser exposta no ponto 
de venda, devido a sua forma que possibilita ficar em pé, e claramente 
visível. Uma ampla gama de filmes de plástico podem ser misturados
de modo a obter a barreira requerida e o melhor efeito 
promocional efeito, como brilhante, fosco, metálico 
ou de alumínio acabamento.
Características opcionais: 
cantos arredondados para fácil 
abertura com sistema top zip. 
Esta embalagem também está 
disponível na versão Jumbo, 
trazendo aos clientes a mesma 
forma inovadora em embalagens
de tamanho médio.

doypack e Stand-up pouches



embalagenS FlexíveiS
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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

Produto feito 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 proteções adequadas ao conteúdo do produto. Sistemas de micro 
perfurações. Poliéster padrão e antiderrapante, poliéster metalizado, poliamida, alumínio e polipropileno.

bobina laminada ou não laminada

Papel revestido ou papel laminado impermeável com 
poliéster padrão ou antiderrapante. O plástico exterior 
aumenta a atração dos usuários finais, graças ao brilho 
excepcional. A impressão entre o plástico e o papel 
estará completamente protegida. A combinação de 
plástico e papel permite um aumento na proteção de 

seu conteúdo, oferecendo um maior prazo de validade.

Hybrida®

E S P E C I A L I d A d E S

A PetPack ® econômica e ecológica! É totalmente reciclável. Ela 
oferece os mesmos benefícios de uma PetPack ® padrão.
Forma quadrada com quatro bordas seladas e efeito fosco. 
Atraente e moderno.

e€opack

E€Opack 



Possibilita o transporte da embalagem com facilidade! Agora disponível 
na Sacchettificio Nazionale G. Corazza s.p.a. este fantástico opcional 
para embalagem PetPack®, possibilitará nossos clientes conquistarem 
um novo mercado. A alça lateral suporta até 20 kg. Manuseio intuitivo 
e fácil para transportar como uma maleta. Um produto patenteado pela 

Sacchettificio Nazionale G. Corazza s.p.a.

alça lateral

E S P E C I A L I d A d E S

embalagenS FlexíveiS

A facilidade de uso é o principal destaque do sistema Front Zip, com 
fácil abertura e fechamento. Ele permite que o usuário final abra o saco 
sem ter que usar a tesoura, graças à fita de pré-cortada, e poderá fechá-
la inúmeras vezes após o uso, graças ao fecho no interior, mantendo o 

frescor do produto.

petpack® Front Zip

Esta embalagem apresenta inúmeras vantagens em comparação a PetPack 
® padrão, como a ausência do reforço na parte próxima da boca do saco, 
facilitando as operações de fechamento e selamento, além de otimizar a 
eficiência de produção do equipamento de ensacamento. Pode ser equipado 
com Top Zip na boca.

petpack® Single lip & top Zip

O novo PetPack® produzido pela Sacchettificio Nazionale G. Corazza s.p.a.. 
É basicamente um Single Lip PetPack® com sistema de fechamento 
completamente novo e amigável no topo da boca, o Top Slider. Este 
sistema inovador de fechamento assegura que o conteúdo continue 
fresco por um maior período e ao mesmo tempo, preserva as propriedades 
nutritivas do alimento e previne a saída de odor. Este saco pode ser aberto 
e fechado quantas vezes o consumidor final quiser, basta deslizar o “slider” 
com dois dedos, sem a necessidade de uma faca, uma fita ou qualquer outro 
instrumento.

petpack® top Slider
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E S P E C I A L I d A d E S

Um modo inovador para utilizar o Front Slider, o qual permite agregar valor 
a este opcional para PetPack®. O Hidden Front Slider torna a abertura da 
embalagem pelo consumidor final mais segura e funcional. Após puxar 
a tira pela micro perfurações localizadas no topo da embalagem, o Front 
Slider se torna visível podendo ser utilizado em um modo fácil e intuitivo 
como um Top Slider. O Hidden Front Slider ajuda também no completo 

esvaziamento da embalagem.

petpack® Hidden Front Slider

Esta é a evolução do zip frontal, o qual oferece ao consumidor final 
um sistema de fechamento mais amigável, localizado na parte frontal 
da embalagem. O Front Slider desliza facilmente abrindo e fechando a 
embalagem em um segundo. Este opcional permitirá que se tenha uma 
diversificação eficiente no mercado para seus produtos, trazendo novos 

consumidores e aumentando a admiração deles.

petpack® Front Slider

A mais requisitada, a PetPack® com Top Slider escondido, o qual apenas 
se torna visível após a retirada da boca pré-cortada da embalagem. O Top 
Slider, além de ser um dos opcionais mais inteligentes, agora está mais 
elegante. O Hidden Top Slider não afeta o desing da embalagem, por ser 
revestido pelo mesmo material e cores como o restante da embalagem. 
O Top Slider continuará elegantemente escondido aguardando para ser 
descoberto e usado pelo consumidor final.

petpack® Hidden top Slider


