Embalagens

Soluções Inteligentes para o dia a dia

Chapa
alveolar
Plastionda®
Projetos
sob medida para
sua empresa
A manufatura de chapas alveolares
Plastionda, realizada com
equipamentos de corte e vinco,
sistema de solda ultrassom e
impressão personalizada, torna
possível a realização de qualquer
projeto. Adequando espessuras,
gramaturas e cores, a Atco oferece
a melhor relação custo/benefício,
agregando valor aos produtos
pela resistência e qualidade das
embalagens.

Chapa
alveolar

Chapa alveolar,
onda dupla

• Reutilizável e retornável;
• Resistente e durável, não rasga;
• 100% reciclável;
• Atóxica, inodora;
• Lavável e impermeável, não absorve umidade e mofo.

Farmacêutico e cosmético

Automotivo

Industrial

Especificações:

Comunicação visual
e promoção de vendas

Office

Bobinas
de plástico
bolha

Proteja o valor
do seu produto

• Protege contra a umidade,
poeira e vapores;
• Disponível em vários
tamanhos e espessuras;
• Reutilizável e reciclável;
• Transparência de 75%;
• Resistentes a choques;
• Isolante térmico.

Opções de
bobinas fatiadas

Tipo

Tamanho

Peso médio

Bobina de plástico bolha - Clean

1,30 m x 100 m

2,9 Kg

Bobina de plástico bolha - Soft

1,30 m x 100 m

3,5 Kg

Bobina de plástico bolha - Light

1,00/1,20/1,30 m x 100 m

4,4 Kg

Bobina de plástico bolha - Média

1,30 m x 100 m

8,7 Kg

Bobina de plástico bolha - Extra

1,00/1,30 m x 100 m

14,9 Kg

1,30 m x 100 m

18,1 Kg

Tamanho

Peso médio

Bobina de plástico bolha - Antiestático

1,00 m x 100 m

6,7 Kg

Bobina de plástico bolha - Duplex

1,30 m x 100 m

10 Kg

Bobina de plástico bolha - Duplex TNT

1,20 m x 100 m

14 Kg

Bobina de plástico bolha - Bolhão

1,30 m x 50 m

7,7 Kg

Bobina de plástico bolha - Super Extra
ESPECIAIS - Tipo

Bolha Fácil
• Caixa com 12 unidades que
se transforma em um display
após destacada;
• Bobinas de 60 cm x 10 m;
• Ideal em todas as ocasiões,
para usar em casa, no
trabalho, na hora da
mudança, embalar presentes
etc.

Capa térmica Temperatura sempre agradável
para
piscinas com economia de energia
Capa Térmica
Advance
para Piscinas
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A nova capa para piscina Advance
combina mais tecnologia e
materiais de alta qualidade.
O moderno sistema de fabricação
faz com que a espessura do filme
seja mais uniforme e espesso, (veja
as ilustrações ao lado) e torna a capa
Advance mais resistente ao ataque
químico e UV por mais tempo do
que uma capa tradicional.
• Possui sistema de rastreabilidade
de lotes impresso em alto relevo;
• Economiza produtos químicos;
• Impede que sujeira entre na piscina;
• Serve como barreira a evaporação;
• Permite a passagem dos raios
solares fazendo com que as
paredes da piscina atuem como
absorvedores de calor, aquecendo
ainda mais a água.

ce
van r
d
A lea
C

Formato da bolha tradicional
Possui pontos frágeis que se
desgastam mais rápido.
Advance
Mais forte e uniforme, o que
proporciona uma expectativa
de vida maior. A espessura da
capa nos pontos mais frágeis foi
reforçado em média 75%.

Enrolador para capa

sistema
exclusivo

clip
fácil

• Volante confortável e maior praticidade
para colocar e retirar a capa da piscina;
• Adapta-se em qualquer formato de piscina;
• Leve, fácil de carregar e instalar;
• Aumenta a vida útil da capa;
Modelo Largura da capa
P215

4,30 m a 5,55 m

G245

4,90 m a 6,45 m

• Composto de aço inox, tubo de alumínio tratado,
plástico com tratamento anti-UV, resistentes ao sol,
cloro e outros produtos para tratamento da piscina;
• Desenho moderno garante adequação ao
ambiente da piscina.

Modelo

Caixa

Comprimento

Largura

Altura

Peso

m3

P215

Caixa 1
Caixa 2
Caixa 1
Caixa 2

2,170 m
0,610 m
2,470 m
0,610 m

0,210 m
0,520 m
0,210 m
0,520 m

0,110 m
0,110 m
0,110 m
0,110 m

9,20 kg
5,50 kg
10,50 kg
5,50 kg

0,050
0,035
0,057
0,035

G245

Cada unidade do enrolador é composto por duas caixas.

Localizada na cidade de Vinhedo, estado de São Paulo, a Atco tem
suas atividades agrupadas em três áreas estratégicas:
construção civil, embalagens e capas térmicas para piscinas.
As operações da empresa tiveram início em 1994, na cidade de
Valinhos. Atualmente, está estruturada para manufaturar produtos
com padrão de qualidade garantida pela Certificação ISO 9001:2008.
Sua cadeia produtiva é integrada por fornecedores selecionados e
homologados.
A tecnologia utilizada nos processos é customizada e a distribuição
dos produtos é realizada com logística e frota próprias. São estes
os diferenciais que permitem à Atco oferecer rapidez, flexibilidade e
atendimento diferenciado aos seus clientes.

Atco Embalagens
Rua Francisco Foga, 895 - Distrito Industrial
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