


 

é fabricante de sacolas e embalagens

localizada em Ponta Grossa, no Paraná.

No ramo há 5 anos com clientes em

todo o país, abriu as portas para o

e-commerce em 2020, disponibilizando

principalmente sacos para delivery e

sacolas nas principais plataformas

digitais, como

A



As sacolas são produzidas em papel kraft

pardo 80g, com alças coladas e sem

reforço de fundo. Apesar de ser um

material simples, é bem resistente e de

ótimo custo benefício. A sacola pode ser

impressa em uma cor e um lado apenas!

As cores de impressão podem ser: preta,

branca, marrom, azul, verde, pink,

laranja, roxa, como você preferir.

Veja todos os tamanhos disponíveis

a seguir:



22x10x18

50 un R$ 110

100 un R$ 170

250 un R$ 355

500 un R$ 655

1000 un R$ 1.265



50 un R$ 110

100 un R$ 170

250 un R$ 355

500 un R$ 655

1000 un R$ 1.265

30x10x18



34x10x21

50 un R$ 115

100 un R$ 175

250 un R$ 370

500 un R$ 690

1000 un R$ 1.335



30x14x24

50 un R$ 120

100 un R$ 180

250 un R$ 380

500 un R$ 710

1000 un R$ 1.360



40x14x28

50 un R$ 125

100 un R$ 190

250 un R$ 410

500 un R$ 765

1000 un R$ 1.470



33x17x33

50 un R$ 160

100 un R$ 260

250 un R$ 590

500 un R$ 1.130

1000 un R$ 2.220



30x10x24

50 un R$ 150

100 un R$ 220

250 un R$ 455

SOMENTE ESTA MEDIDA!

!



Trabalhamos com a sacola no modelo

boca de palhaço, na micra 0,15, de baixa

densidade. Ou seja, sacolas grossas,

brilhantes e que não amassam! São de

excelente qualidade e indicadas para

qualquer segmento de comércio pela

sua resistência. Temos as seguintes cores:

BRANCA, PRETA, PINK E TRANSPARENTE.

As cores de impressão podem ser as

mais variadas, cará de acordo com a

sua logo! Veja os tamanhos a seguir:

Sacolas Plásticas



50 un R$ 70

100 un R$ 95

250 un R$ 155

500 un R$ 260

1000 un R$ 465



50 un R$ 80

100 un R$ 110

250 un R$ 200

500 un R$ 345

1000 un R$ 640



50 un R$ 100

100 un R$ 150

250 un R$ 295

500 un R$ 540

1000 un R$ 1.035



50 un R$ 125

100 un R$ 205

250 un R$ 430

500 un R$ 810

1000 un R$ 1.560



Cartão de Visita
Impressão frente e verso medindo 9x5 cm

80R$

(Milheiro)

Tag/Etiqueta para produtos

Impressão frente, com furo central ou lateral

90R$

(Milheiro)



Adesivo Lacre de Sacola
Impressão em papel adesivo cochê 90g,
medindo 12x5 cm com corte especial.

50R$

(Cento)

Adesivo de uso Geral
Impresso em papel adesivo couchê 90g, medindo,

5 cm com corte especial.

40R$

(Cento)



Cartão de Agradecimento
Impresso em papel sulte 1805, tamanho 10x7cm.

45R$

(Cento)

Papel Seda
Medindo 30x45cm, impresso em uma cor.

120R$

(Cento)



  Após a comprovação do pagamento do pedido,
encaminharemos ele para o setor de arte. Eles
entrarão em contato  com você para denir o
layout do seu material bem certinho e farão todas
as alterações que precisar!

Como envio a arte?

Quais as forma de 
pagameto?

  Pode ser feito via transferência ou por link para
cartão de crédito, do                  . Caso queira
parcelar, a operadora tem uma pequena taxa
que não conseguimos tirar, infelizmente.

Qual o prazo de produção?

  O prazo para a confecção do material é de até 15
dias corridos, a contar da data do pagamento.

Dúvidas
Frequentes 



  Infelizmente não, devido a alta demanda de pedidos
que recebemos diariamente. Só produzimos prévias de
pedidos já pagos, e como a arte é de acordo com a sua
logo, não tem muito segredo

Consigo ver a arte para
aprovação antes de fazer
o pagamento?

Atenção: o frete do pedido
é por conta do comprador!

Aguardamos a
sua compra!


