Para tamanhos especiais,
consulte-nos!
Somos pioneiros no sul do país a
produzir estrutura flexível à base
de PVC.
Com sede localizada na cidade de Schroeder, norte de
Santa Catarina, a Brasil Sul Embalagens possui mais
de 17 anos de experiência no ramo de filmes de PVC
flexíveis e soluções em embalagens alimentícias.
Com investimento contínuo em qualidade e desenvolvimento, somos conscientes que a embalagem além
de embalar, proteger e envolver deve principalmente contribuir para a venda e valorização dos produtos
de nossos clientes.
Parceria e qualidade
são palavras chave
em nossa estratégia
e para isso contamos
com uma equipe preparada e
atuação consolidada em todos os estados brasileiros.

+55 (47) 3374-6100 +55 (47) 99103-7545
Atendimento de Segunda a Sexta
7:30h às 17:18h
Rua Kurt Hans Clauss, nº 12 – Schroeder III
CEP: 89275-000 | Schroeder, SC | Brasil
brasilsulembalagetns.com.br
brasilsulembalagens

Linha PVC Doméstica BrasPratick

Linha PVC Esticável Profissional

Linha PVC Encolhível

Pensada especialmente para proporcionar mais praticidade, higiene e
conforto no dia a dia, conservando o produto embalado de forma higiênica e por muito mais tempo.

Contém estiramento e colaminação, é aplicada na proteção de alimentos,
seja em bandejas ou diretamente no produto.

O filme de PVC é Termoencolhível, usado para envolver e proteger o
produto de impactos, poeira e umidade permitindo boa visibilidade do
material embalado, assim obtendo destaque pela transparência, brilho
e segurança que oferece.

Possui barreira natural ao oxigênio, conservando os alimentos por mais
tempo e ainda contém uma colaminação natural que permite o perfeito
embalamento do produto.

Nesta linha temos o filme de PVC com agente ANTIMICROBIANO
COM CORTADOR DESLIZANTE, que além de aumentar a vida
útil do alimento ajuda na economia do PVC pois utiliza-se somente
o necessário. Nas medidas de 280mm e 380mm por 300m.

Indicado para uso industrial e aplicações em larga escala, também
produzido na linha especial para congelamento.

Apresentação: Embalados individualmente
ou em refil - contém Anti Embaçante

Apresentação: Embalados individualmente
contém Anti Embaçante

Larguras: 280, 380 e 450 mm
Espessura: 09 μ
Metragem: 15, 30, 100 e 300 m

Linha Doméstica BrasPratick

Tabela Técnica

Código
Brasil Sul

Larg.
(mm)

Comp.
(mt)

Esp.
(μ)

Embalagem Qtde rolos na
unitária rolo Caixa Master

Peso
Caixa/kg

7898906825017

4848154001

280

15

0,09

Caixinha

25

2,95

7898906825024

4848154002

280

30

0,09

Caixinha

25

7898906825048

4848154003

280

100

0,09

Caixinha

7898906825055

4848154004

280

300

0,09

Caixinha

Produzimos também com baixo encolhimento e
microperfurado, podendo ser em folha simples,
enfestado ou tubolar.

Apresentação: Embalados

Larguras: 300, 380, 400, 450, 500 e 600 mm

individualmente

Espessura: 09 até 25 μ

Larguras: 150 a 1.000 mm

Metragem: 500 a 5.000 m

Espessura: 15 até 60 μ

Descrição de ref:

Descrições de ref: Enfestado (duplo): BRS.ENC.E 000 (L) X 00 (μ)
Folha simples (única): BRS.ENC.FOLHA 000 (L) X 00 (μ)
Folha tubolar (sem aberturas laterais): BRS.ENC.TUBOLAR
000 (L) X 00 (μ)

BRS.EST.F 000 (L) X 00 (μ)

Cód. barras
Caixinha

Sua aplicação pode ser feita em máquina ou manualmente, com encolhimento tanto na longitudinal quanto na transversal.

Linha PVC Stretch

Filmes PVC Especiais

Sua característica principal é o estiramento na longitudinal e colaminação.
Destaca-se também pela transparência, valorizando o produto a ser protegido.

Trata-se do filme de PVC Termoencolhível, mas caracteriza-se principalmente por acondicionar itens especiais, suportar baixas temperaturas, e
além de proporcionar transparência e alta resistência.

Pode ser produzido em tamanhos personalizados, todos com proteção
natural a raios ultravioletas, poeira e impactos.

Por ter formulação especial permite congelamento e soldagem
altamente resistente.

Apresentação: Embalados em caixas de papelão.

Apresentação: Embalados individualmente

4,00

Medida Padrão: 500 mm x 23 μ – 04 un por caixa.

Larguras: Sob Consulta

16

6,20

Larguras: 50 a 1.500 mm

Espessura: Sob Consulta

9

9,90

Espessura: 15 até 60 μ

Descrições de ref:

Enfestado (duplo): BRS.ENC.E 000 (L) X 00 (μ) 0 kg ANVISA
Folha simples (única): BRS.ENC.FOLHA 000 (L) X 00 (μ) 0 kg ANVISA
Folha tubolar (sem aberturas laterais): BRS.ENC.TUBOLAR 000 (L) X 00 (μ) 0 kg
ANVISA

Descrições de ref: BRS.STR.F 000

		

(L) X 00 (μ)

7899596613311

4818515440

280

300

0,09

Caixa c/ cortador

9

10,80

7899596616664

4818515452

380

300

0,09

Caixa c/ cortador

6

9,60

*Pedido mínimo de 100 kg

		
7899596610075

4818515430

280

300

0,09

Refil pvc enc.

9

9,50

7898906825079

4848154006

380

100

0,09

Refil pvc enc.

12

6,50

7898906825085

4848154005

380

300

0,09

Refil pvc enc.

6

8,60

7899596600014

4848154009

450

100

0,09

Refil pvc enc.

12

7,60

7899596600021

4848154010

450

300

0,09

Refil pvc enc.

6

10,00

Filme termo encolhivel
para congelamento
Filme esticável de embalamento
por máquinas automáticas
Opções em cores.

