
SOLUÇÕES DE EMBALAGEM

     À SUA MEDIDA

COMBIPACK



Fundada em 1993 com o objectivo de alargar a oferta existente no mer-

cado de embalagem, a COMBIPACK é hoje uma das empresas de referência 

no panorama nacional.

Oferecemos uma ampla gama de soluções, quer no campo dos artigos, 

quer no campo dos equipamentos e sistemas de embalagem e protecção.

 Cobrimos todo o território nacional e dispomos de todos os meios téc-

nicos necessários para prestar um bom serviço de assistência técnica e 

acompanhamento das situações pós-venda, como pode ser comprovado 

pelos nossos clientes.

Igualmente importante é o facto de a COMBIPACK ser representante de 

empresas de renome internacional.  Se, por um lado, é um reforço das 

garantias que podemos dar aos nossos clientes, não deixa de ser também 

um reconhecimento, por parte dessas empresas, da nossa capacidade.

Marcas como SHANKLIN, SIAT, IFP, COMIZ, SCHIB, ILPRA, são alguns dos 

nossos melhores argumentos na área dos equipamentos de embalagem.

Quanto aos artigos de embalagem, é também de realçar o facto de tra-

balharmos com marcas conceituadas como SEALED AIR, CRYOVAC, VIBAC, 

MANULI, SICAD.

Como consequência desta nossa forma de estar  no mercado, orgulhamo-

nos de ter na nossa carteira de clientes empresas líderes de mercado nos 

vários sectores de actividade.

Queremos continuar a crescer e a ser cada vez mais uma referência no 

mercado nacional. 

Para isso contamos consigo ! 
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03   EQUIPAMENTO RETRÁCTIL

Vasta gama de equipamentos para embalamento 

termo-retráctil, desde máquinas manuais com 

capacidade para 5 pcs/min. até linhas automáticas com 

capacidade para mais de 100 pcs/min.:

• Máquinas manuais de campanula

• L-Sealers semi-automáticas e automáticas

• Side-Sealers automáticas

• Enfardadoras semi-automáticas e automáticas

• Tuneis de retracção mono-câmara e bi-câmara

• Aplicadores de abertura fácil PEELWRAP e 

SHRINKTAPE

Filmes retrácteis para todas as necessidades de 

embalagem:

• Filmes em Polietileno

• Filmes em PVC

• Gama completa de filmes de alto desempenho 

em poliolefina OPTI e CRYOVAC, da SEALED AIR

• Soluções para abertura fácil PEELWRAP e 

SHRINKTAPE
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Equipamentos para formação e fecho de caixas, desde 

desenroladores manuais, até estações de embalamento 

completamente automáticas, com  formação e fecho de 

caixas:

• Fecho de caixas com fita adesiva ou cola hotmelt

• Formadores de caixas com fita adesiva ou cola hotmelt

• Estações de embalamento automáticos, com formação 

de caixas, posto de embalamento e  fecho de caixas

• Impressoras para caixas de cartão, para impressão de 

lote, validade, códigos de barras e logotipos

05   FORMAÇÃO E FECHO DE CAIXAS

• Fitas adesivas para fecho de caixas em PVC, PP 

(solvente, hotmelt ou acrílico) e em ECOPACK

• Fitas adesivas com impressão personalizada   

até 3 cores

• Fitas adesivas de dupla-face, em PP, em papel, 

em espuma e reforçadas com tela

• Fitas masking para pintura

• Fitas em aluminio

• Fitas específicas para diversas aplicações

FITAS ADESIVAS    06   



Equipamentos semi-automáticos e automáticos para             

envolvimento com filme estirável:  

• Envolvedoras verticais de plataforma giratória

• Robots móveis

• Envolvedoras de braço rotativo

• Envolvedoras de anel

• Envolvedoras horizontais para perfis

• Soluções para linhas totalmente automatizadas

• Vários opcionais disponíveis, como estruturas de encastre 

no solo, bases em ferradura e rampas para acesso de porta        

paletes, etc

07   ENVOLVEDORAS FILMES ESTIRÁVEIS    08   

• Filmes estiráveis manuais

• Filmes estiráveis automáticos

• Disponíveis na qualidade standard, de alto   

rendimento, pré-estirados e com protecção UV

• Transparentes ou opacos

• Filmes estiráveis perfurados, para arejamento 

da carga

• Possibilidade de impressão personalizada



Equipamentos para cintagem de produtos ou cargas   

paletizadas: 

• Máquinas manuais mecânicas, pneumáticas ou      

eléctricas a bateria

• Máquinas semi-automáticas e automáticas, horizontais 

e verticais, para cintagem de produtos

• Máquinas semi-automáticas e automáticas, para      

cargas paletizadas

• Soluções para linhas totalmente automatizadas

09   EQUIPAMENTO CINTAGEM

• Cintas plásticas em PP (polipropileno) e em PET 

(poliester), lisas ou gofradas, em diversas cores, 

espessuras e larguras

• Possibilidade de impressão personalizada

• Cintas em aço standard, alta tensão, alto 

alongamento e especial

• Cintas em poliester flexível

• Uniões metálicas para os diversos tipos de cinta
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Embaladoras horizontais, capazes de embalar desde 

150 até 1500 peças por  minuto.

Soluções para as diversas áreas da industria  alimentar 

e não alimentar:

• panificação, pastelaria e snacks

• rebuçados e chiclets

• fruta e legumes

• carne e peixe

• copos, pratos e talheres

• artigos de limpeza e higiene

• utensilios médicos, etc

11   FLOWPACK FILMES B.O.P.P.    12   

Filmes em polipropileno bi-orientado (B.O.P.P.), 

em diversas medidas e espessuras, nas 

seguintes variedades:

• Lisos 

• Microperfurados

• Transparentes

• Metalizados

• Com impressão personalizada



Soluções para termoformagem, enchimento e ter-

moselagem ILPRA:

• FORMPACK - Termoformação do filme inferior em 

bandeja, a qual é então enchida e selada pelo filme 

superior

• FILLSEAL - Enchimento e termoselagem do produto 

em bandejas pré-formadas

• FOODPACK - Termoselagem do produto em bandejas 

pré-formadas

13   TERMOFORMADORAS / TERMOSELADORAS

Aplicações para a indústria alimentar:

• Carne, enchidos

• Peixe, patés

• Panificação, refeições prontas, vending

• Molhos

• Frutas e legumes

• Produtos lácteos, sobremesas

Para a indústria não alimentar:

• Artigos médicos, cosméticos

• Artigos papelaria, cutelaria e muitos mais
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Gama completa de sistemas para protecção e acondicionamento,    

da SEALED AIR:

• INSTAPAK -  Variados sistemas para produção de protecções em 

espuma de poliuretano

• NEWAIR - Sistema insuflável para produção de protecções em   

bolha de ar

• FILL-AIR - Sistemas insufláveis para produção de protecções em   

bolsas de ar

• PACKTIGER - Sistema para produção de protecções em papel

• KORRVU - Embalagens de suspensão e retenção

15   SISTEMAS PROTECÇÃO E ACONDICIONAMENTO

Variados artigos para acondicionamento e 

protecção:

• Espuma de polietileno expandido

• Plástico de bolha de ar

• Perfis, tubos e cordões em espuma 

• Flocos de esferovite

• Envelopes almofadados

• Mangas em rede de espuma de polietileno

• Cantoneiras em cartão prensado

• Cartão canelado 

ARTIGOS PROTECÇÃO E ACONDICIONAMENTO    16



• Tapetes transportadores de rolos livres, de rodas 

livres, extensíveis, de tela e motorizados

• Equipamentos para aplicação de fecho clipband 

ou twistband em sacos pré-formados, para a 

indústria alimentar e não alimentar

• Agrafadores mecânicos e pneumáticos para   

fecho de caixas

• Equipamentos para soldagem de sacos

17   EQUIPAMENTO DIVERSO

• Caixas de cartão canelado

• Papel Kraft em rolos e resmas

• Papel Sulfito e Seda em resmas

• Sacos e mangas em polietileno

• Sacos com fecho Grip

• Clip e Twist para fecho de sacos

• Bolsas auto-adesivas para colocação de     

documentos em cargas 

• Agrafes industriais para fecho de caixas
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