
PAPEIS E EMBALAGENS ESPECIAIS



A EMBALATRENTO está no mercado desde 2004 e atende clientes com uma linha completa de
papeis para presentes, saquinhos metalizados para presentes, papeis para indústria moveleira, automotiva
(papeis para mascaramento), confecções, calçadista, papel para mesas de restaurantes e lanchonetes, e
muitas outras.
Em constante crescimento, nossa meta diária é a satisfação de seus clientes e colaboradores, procurando
atendê-los com o produto correto para cada aplicação e com agilidade na entrega de nossas mercadorias.
Situada em Nova Trento, no estado de Santa Catarina, a empresa atende todo o Brasil com agilidade e
precisão.

Nossos produtos atendem as mais diversas indústrias, são eles:

• Papeis para embrulhar presentes;
• Papel para mesas de bares e restaurantes;
• Papeis personalizados com logomarcas ou emblemas;
• Saquinhos metalizados;
• Papeis personalizados;
• Papel kraft (todas as gramaturas);
• Papel para mascaramento de pinturas;
• Papel seda personalizado (também em folhas);
• Papel bucha para a indústria calçadista;
• Papel para impressoras plotter de todas as marcas (HP, Epson, Audaces, etc);
• Papel para sublimação;

A EMPRESA



NOSSOS PRINCIPIOS
NOSSA MISSÃO
Fornecer produtos com qualidade e no prazo exigidos por nossos clientes e colaboradores.
NOSSA VISÃO
Ser empresa ícone nos segmentos de embalagens para presentes e papeis e suprimentos para indústrias 
têxteis da América Latina.
NOSSOS VALORES
Compromisso com a excelência, responsabilidade social e ambiental, valorização do quadro humano, 
respeito pelo indivíduo.



Na linha têxtil a Embalatrento oferece produtos de alta 
qualidade com papeis especiais para plotagem, papeis 
perfurados e micro perfurados para maquinas de corte 

automático. E a linha 

LINHA TÊXTIL



PRODUTOS PARA LINHA TÊXTIL

Papel branco em bobinas para todas as impressoras plotter
de risco. Papel puro com ótima visibilidade de impressão.
Larguras disponiveis: 60, 91.4, 100, 107, 110, 112, 120, 130,
150, 160, 170, 180,185, 190, 200, 210, 220 centímetros,
medidas especiais consulte o representante.

Gramaturas: 45/56/75/90 GRAMAS

Papel bobina kraft e semi-kraft para risco e modelagem.
Medidas disponíveis: 60, 91.4, 100, 107, 110, 112, 120, 130,
150, 160, 170, 180 e 185, 190, 200, 210 e 220. centímetros,
medidas especiais consulte o representante.

Gramaturas kraft: 35 à 400 gramas
Gramaturas semi-kraft: 40/50/75/80 GRAMAS



PRODUTOS PARA LINHA TÊXTIL

Precisão de perfuro e microperfuro. 
Máquina com tecnologia italiana. 

• Aumenta a vazão do ar
• A produtividade da máquina é 

melhor
• Não solta resíduos, evitando 

sujeira nas cerdas da máquina
• Reduz consideravelmente a 

energia elétrica.
• Pode ser utilizado em plotter.
• Trabalhamos com as mesmas 

medidas dos papeis lisos

MICROPERFURADOPERFURADO



PAPEIS ESPECIAIS PARA SUBLIMAÇÃO

Nossos papeis para sublimação são especialmente tratados para que haja a 
diminuição da absorção da tinta pelas fibras do papel - trazendo assim 
economia na carga de tinta, sem a perda da definição da imagem e fidelidade 
das cores. 

Linha de papeis para sublimação:

Papeis monolúcidos: 20/35/50/60/75/90 GRAMAS

Papel com tratamento: 64/75 GRAMAS

Papel                                        60/75/90 GRAMAS





Especialista em aerossóis com a melhor solução para a sua indústria têxtil 
ou confecção.

Nossa experiência com produtos em aerossol é um indicador de nosso 
comprometimento total com esse bem de consumos pronto para uso.





LINHA EMBALAGENS



LINHA ENGENHARIA



Representante RS:
Posithive Representações:

Rafael d’Avila
Thiago Borrat

Telefone: (51) 3192-6161 
Celular RS: 

(51) 98167-1727 (Rafael) 
(51) 991639668 (Thiago)

E-mail: posithive@Embalatrento.com.br
Site: www.embalatrento.com.br

CONTATO

http://www.embalatrento.com.br/


NOSSA SEDE

Rodovia SC 410, 3.156 - Bairro São Luiz
Nova Trento - SC – CEP: 88270-000


