
Embalagem     
de Protecção



Embalagem de 
Protecção Interior

Objectivo: proteger o produto (geralmente sólido)
dentro da embalagem exterior (geralmente caixa)
dos choques e interacções que possa sofrer

• Um amortecedor de impactos,
no interior da caixa
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Protecção vs Bloqueio

3

Protecção:  Produto totalmente isolado da caixa
Normalmente para produtos mais frágeis
Exemplo: vidro, cerâmica, electrónica

Bloqueio: Produto pode estar em contacto com, 
pelo menos, uma das faces da caixa

Exemplo: livros, Cd’s, 

E nas embalagens sem caixa?



Protecção vs Bloqueio
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Afinal, o que vendemos?
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Redução de Danos

Velocidade de processamento

Optimização de volume

Experiência para o cliente



A mais extensa gama de soluções
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Insufláveis 

de alta 

pressão

Papel forte

Retenção e 

Suspensão

Bolsas de Ar 

Espumas

Papel Ligeiro

Bloqueio

Protecção

Bolha de Ar

Redução de 

Volume



Laboratório de
Concepção e 
Teste de
Embalagens
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Produtos de 
Embalagem
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Bolha de ar, “Air Cellular”
Uma linha completa de produtos com Filme 
Barreira® baseado nas necessidades do consumidor 
final, em cada mercado.

Amortecimento Superior

• A diferença está na barreira. Quanto mais ar é mantido 
dentro da bolha, melhor o amortecimento.

Custos reduzidos

• Os níveis de protecção requeridos são atingidos com 
menos material de com bolha sem barreira.

Protecção durante mais tempo

• Ao reter o ar garante um amortecimento consistente 
durante todo o ciclo de transporte.
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Espuma de Polietileno “Cell-Aire”
Material excelente para protecção de superfícies

• Limpo, não-abrasivo e leve
• Sem residuos ou sujidade 
• Resistente à humidade e excelente isolante térmico
• Produzido a partir de polietileno de baixa densidade, 

reciclável
• Grande variedade de espessuras disponíveis
• Diferentes tipo de laminados Cell-Aire® para 

diferentes requisitos e necessidades
• Personalizável em formatos à medida
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Envelopes MailLite
• Poupa tempo e dinheiro - embalagem em dois passos

•Custos de envio menores - o peso total é diminuto

• Maior produtividade - mais embalagens por hora

• Menos espaço de armazém - os produtos Mail 
Lite® armazenam-se em plano, poupando espaço

• Maior segurança - adesivo incluido e com prova de 
violação

• Menos stock - cada tamanho funciona com multiplos
produtos
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Espumas de Polietileno

Prestações de topo
em materiais para
embalagem e 
isolamento. 
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Equipamentos e
Sistemas
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Bolsas de Ar



JetStream®

Fill-Air®RF

Fill-Air Rocket ™
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Placas de 
Ar Comprimido
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NewAir I.B.®
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Soluções de 
Papel
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FazFil® EZ™

FasFil™PadEZ™
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Instapak®
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Instapak®



Instapak Quick®
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Instapak® Simple™

28

Sem bidões
Sem mangueira
Sem corrente trifásica
Sem injector
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Instapak®
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Korrvu
Retenção e 
Suspensão



Embalagem de 

Suspensão

Embalagem de 

Retenção
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Caixas de Retenção

Embalagem Híbrida



Programa Standard Vs Solução à Medida
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B+
Redução     
de Volume
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E-Cube™

iPack™
PadEZ™
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E-Cube™

iPack™
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Rua do Parque Nº 122 – Conde
4815-034 – Guimarães 

Tel.: 253 587 104 | 935 423 881 
Fax: 253 562 322
Email: info@almeidaeneves.com   
Web: www.guimaraes.almeidaeneves.com


