
CATÁLOGO DE PRODUTOS 



A EMPRESA

 A empresa ZPP Embalagens oferece uma grande 
variedade de sacos plásticos de alta e baixa densidade, novas 
tecnologias para empacotamento e outros produtos. Nossa 
maior preocupação é com a satisfação do cliente.
 Nossas tecnologias visam aprimorar nossos produtos 
garantindo maior segurança e qualidade aos nossos 
consumidores.
 A ZPP Embalagens procura sempre buscar o 
constante desenvolvimento tecnológico, criar soluções para 
as necessidades dos clientes, oferecendo produtos e serviços 
de qualidade, identificando mercados potenciais no Brasil.
Satisfazer os clientes através dos colaboradores, pela 
excelência no atendimento, estabelecendo uma relação de 
parceria dentro dos princípios de fidelidade com os objetivos 
da empresa.
 Estimular o desenvolvimento profissional, valorizando o 
conhecimento, a relação de confiança e o potencial de seus 
colaboradores, visando a flexibilidade e a agilidade que o 
mercado exige.
 Tornar-se conhecida pela integridade, ética e moral de 
seus colaboradores.



A EMPRESA

Missão: Desenvolver soluções em embalagens criativas e eficazes para os desafios empresariais de nossos clientes, que 
incrementem seus resultados e excedam as suas expectativas.

Visão: Ser referência em embalagens promocionais, em todo o país, reconhecida por sua qualidade, criatividade e eficácia. 

Valores: Satisfazer os clientes através de seus colaboradores, pela excelência no atendimento estabelecendo uma relação de 
parceria dentro dos princípios de fidelidade com os objetivos da empresa.



QUALIDADE

 A qualidade da empresa vem confirmar o investimento 
contínuo na busca da excelência de seus produtos e seus 
serviços. A ZPP Embalagens está sempre atenta às 
inovações tecnológicas,as mais modernas técnicas produtivas 
e de gestão empresarial e sintonizada com as necessidades 
do mercado e principalmente de nossos clientes.

 A empresa expõe suas principais preocupações com a 
qualidade: 
• Total controle das especificações técnicas.
• Atender e superar as expectativas de nossos clientes e 

parceiros.
• Controle nos fornecimentos de Matéria Prima.
• Padronização de seus processos produtivos.
• Maior qualificação e satisfação de seus funcionários.
• Controle e rastreabilidade total dos produtos e processos 

ZPP Embalagens.
• Assuntos Relacionados.



MEIO AMBIENTE

 O plástico é indispensável e um dos produtos mais 
utilizados na sociedade atual. Ao ser descartado, pode 
passar por um processo de reciclagem que garante seu 
reaproveitamento na produção do plástico reciclado. 
 Reutilizar o plástico é de extrema importância para o 
meio ambiente. Quando reciclamos o plástico ou compramos 
material recuperado estamos contribuindo com o meio 
ambiente. Pois o material virgem deixa de ir para os aterros 
sanitários ou para a natureza, poluindo rios, lagos, solos 
e matas. No processo, o material volta para recuperação, 
podendo ser reciclado dezenas de vezes. A ZPP Embalagens 
sempre se preocupando com o Meio Ambiente, desenvolveu o 
setor de recuperação e reciclagem para aproveitar as aparas 
dos produtos fabricados.



SEGURANÇA

 A ZPP embalagens preza pela saúde e segurança 
dos seus funcionários, contando com uma consultoria na 
área de engenharia e medicina do trabalho, para tornar o 
ambiente de seus colaboradores mais seguro e agradável.



MARCA OTHYMO

 A ZPP embalagens apresenta em seu portfólio de 
produtos uma marca própria para os produtos:

• Bobina Picotada
• Sacolas
• Sacos de lixo



SACOLAS PLÁSTICAS OTHYMO

As sacolas plásticas lisas são ideais para padarias, 
mercados, supermercados, lojas de conveniência, 
farmácia entre outros estabelecimentos. 
Desenvolvida com material 100% virgem, resultando 
em um produto de altíssima qualidade. As Sacolas 
Plásticas Othymo são produzidas em caixa (CX) ou 
Pacote (PC) nos materiais Leitoso ou Cristal.



SACOLAS PLÁSTICAS OTHYMO

Código Produto Tamanho (cm) Peso aproximado Forma vendida

48 48 x 58 5 Kg CX

47 40 x 50 3,5 Kg CX

46 38 x 48 2,9 Kg CX

45 30 x 40 1,8 Kg CX

44 25 x 35 1,4 Kg CX

Tabela medidas padrões das sacolas plásticas Othymo:

Para mais informações entre em contato conosco:
(19) 3582-3010

(19) 98445-0032
(19) 99921-8141 (19) 98445-0033



SACOLA PLÁSTICA RECUPERADA VERDE

 A ZPP Embalagens sempre se preocupando 
com o meio ambiente vende a sacola plástica 
recuperada com materiais recuperados, 
proporcionando um produto resistente para atender 
as necessidades dos clientes. 
 Pode  ser utilizada em  diversos   estabelecimentos, 
especialmente mercadinhos, lojas de confecções, 
lojas conveniências, outros tipos de lojas e comércio 
em geral, são fornecidas na cor verde e pacote de 
4kg.



SACOLA PLÁSTICA RECUPERADA VERDE

Código Produto Tamanho (cm) Pacote

2509 80 x 100 4 Kg

599 60 x 80 4 Kg

2374 50 x 60 4 Kg

2373 40 x 50 4 Kg

2329 30 x 40 4 Kg

Tabela medidas padrões das sacolas plásticas recuperadas verdes: 

Para mais informações entre em contato conosco:
(19) 3582-3010

(19)  98445-0032
(19) 99921-8141 (19) 98445-0033



BOBINA PLÁSTICA PICOTADA AD OTHYMO

 Bobinas Picotado Othymo são produzidas á 
base de Polietileno de Alta Densidade, ideal para 
acondicionar verduras, carnes, frutas, queijos e 
entre outros. 
 As bobinas são utilizadas principalmente em 
supermercados, padarias, sacolões, comércios de 
hortifruti ente outros. As bobinas são fornecidas por 
KG ou Pacote (PC).



BOBINA PLÁSTICA PICOTADA AD OTHYMO

Código Produto Tamanho (cm) Espessura

13
40 x 60 

Solda Fundo
0,003

11
35 x 45 

Solda fundo e lateral
0,003

10
30 x 40 

Solda fundo e lateral
0,003

09
25 x 35 

Solda fundo e lateral
0,003

08
20 x 30

Solda fundo e lateral
0,003

Tabela medidas padrões das bobinas plásticas picotadas AD Othymo:

Para mais informações entre em contato conosco:
(19) 3582-3010

(19)  98445-0032
(19) 99921-8141 (19) 98445-0033



BOBINA PLÁSTICA FOLHA BD OTHYMO

 Bobina FOLHA plástica Picotada Othymo 
Ideal para forrar bandejas de doces, salgados, 
frios, carnes e intercalar produtos. As bobinas são 
vendidas em KG ou pacote (PC).



BOBINA PLÁSTICA FOLHA BD OTHYMO

Código Produto Tamanho (cm) Espessura

136 30 x 40 0,002

Tabela medida padrão da bobina plástica folha BD Othymo:

Para mais informações entre em contato conosco:
(19) 3582-3010

(19)  98445-0032
(19) 99921-8141 (19) 98445-0033



BOBINA PLÁSTICA

 Bobina Plástica é ideal para armazenamento 
de carnes, arroz, feijão e cereais em geral que 
necessitem de empacotamento automático. 
 As bobinas são produzidas em diversas 
medidas e espessuras nos materiais BD, AD, MD, 
PP, Industrial, Canela e Preto que pode ser nos tipos 
Folha, Tubular ou Refilada de um lado de acordo 
com a necessidade do cliente.



BOBINA PLÁSTICA 

Código Produto Tamanho (cm) Espessura

3391
90 

AD Refilada 1 lado
0,002

245
25 

BD Folha
0,002

52
30

BD Folha
0,002

51
40 

BD Folha
0,002

Tabela medidas padrões das bobinas plásticas:

Para mais informações entre em contato conosco:
(19) 3582-3010

(19)  98445-0032
(19) 99921-8141 (19) 98445-0033

Obs: Trabalhamos com medidas personalizadas, as medidas na tabela são as medidas padrões, porém fazemos qualquer 
medida para os clientes. 



SACOS PARA LIXO OTHYMO

 Sacos plásticos para lixo preto Othymo 
(almofada) é fabricado com plásticos selecionados e 
reciclados com a garantia do alto nível de qualidade 
da marca Othymo. 
 Os Sacos de Lixo Othymo traz praticidade no 
lar com uma linha desenvolvida para uso doméstico/
residencial.



SACOS PARA LIXO OTHYMO

Código Produto Tamanho (cm) Forma vendida

6897
39 x 58 
15 litros

CX

6899
59 x 62 
30 litros

CX

6900
65 x 80 
50 litros

CX

6901
75 x 105 
100 litros

CX

Tabela medidas padrões dos sacos para lixo Othymo:

Para mais informações entre em contato conosco:
(19) 3582-3010

(19)  98445-0032
(19) 99921-8141 (19) 98445-0033



SACOS PARA LIXO - SUPER REFORÇADO

 Os sacos de lixo preto são muito utilizados 
em condomínios, residências, hospitais e outros 
segmentos. Produzido com plásticos reciclados 
de primeiríssima qualidade e que não causam 
transtorno na retirada do lixo tornou-se forte no 
mercado. 
 Os sacos de lixo também é produzido em 
diversas medidas e espessuras, variando com a 
necessidades do cliente e fornecidos em pacotes de 
1kg, 5kg e unidades nas capacidades de 15L - 20L 
- 30L - 40L - 50L - 60L - 100L - 200L.



SACOS PARA LIXO - SUPER REFORÇADO

Código Produto Tamanho (cm) Espessura

5486 43 x 55 0,008

1604 58 x 61 0,012

1647 95 x 120 0,012

1604 65 x 80 0,012

223 75 x 105 0,008

Tabela medidas padrões dos sacos para lixo super reforçado:

Para mais informações entre em contato conosco:
(19) 3582-3010

(19)  98445-0032
(19) 99921-8141 (19) 98445-0033

Obs: Trabalhamos com medidas personalizadas, as medidas na tabela são as medidas padrões, porém fazemos qualquer 
medida para os clientes. 



SACOS PARA MUDA

 Ideal para formação de mudas de todos os 
tipos, produzidos em diversas medidas e espessuras 
com pacotes de 1kg, 5kg ou em unidades.



SACOS PARA MUDA

Código Produto Tamanho (cm) Espessura

3918
19 x 32 

Sanfonado e Furado
0,012

Tabela medidas padrões dos sacos para muda:

Para mais informações entre em contato conosco:
(19) 3582-3010

(19)  98445-0032
(19) 99921-8141 (19) 98445-0033

Obs: Trabalhamos com medidas personalizadas, a medida na tabela é a medida padrão, porém fazemos qualquer 
medida para os clientes. 



SACOS PLÁSTICOS BAIXA DENSIDADE (BD)

 Saco plástico de Baixa Densidade BD produzido 
em Polietileno de Baixa Densidade, um material 
100% higiênico e virgem. Ideal para acondicionar 
alimentos sem risco de contaminação. 
 Os Sacos Plásticos de Baixa Densidade pode 
ser aplicado em diversos segmentos, dentre eles, 
indústrias. São fabricados sob medida, de acordo 
com a necessidade de cada cliente, além de 
poderem ser produzidos em pacotes de 1kg, 5kg ou 
em unidades.



SACOS PLÁSTICOS BAIXA DENSIDADE (BD)

Código Produto Tamanho (cm) Espessura

6 40 x 60 0,006

5 35 x 45 0,006

4 30 x 40 0,006

3 25 x 35 0,006

2 20 x 30 0,006

Tabela medidas padrões dos sacos plásticos baixa densidade (BD):

Para mais informações entre em contato conosco:
(19) 3582-3010

(19)  98445-0032
(19) 99921-8141 (19) 98445-0033

Obs: Trabalhamos com medidas personalizadas, as medidas na tabela são as medidas padrões, porém fazemos qualquer 
medida para os clientes. 



SACOS PLÁSTICOS ALTA DENSIDADE (AD)

 Muito utilizados para embalar alimentos em 
geral e outras aplicações, produzidos à base de 
polietileno 100% virgem, podendo ser submetido a 
baixa temperatura. Fornecidos em pacotes de 1kg, 
5kg e milheiro (1000 unidades).



SACOS PLÁSTICOS ALTA DENSIDADE (AD)

Código Produto Tamanho (cm) Espessura

722 25 x 35 AD 0,003

980 30 x 40 AD 0,003

1645 35 x 45 AD 0,003

721 20 x 30 AD 0,003

723 40 x 60 AD 0,003

Tabela medidas padrões dos sacos plásticos alta densidade (AD):

Para mais informações entre em contato conosco:
(19) 3582-3010

(19)  98445-0032
(19) 99921-8141 (19) 98445-0033

Obs: Trabalhamos com medidas personalizadas, as medidas na tabela são as medidas padrões, porém fazemos qualquer 
medida para os clientes. 



SACOS PLÁSTICOS BD e AD LEITOSOS

 Sacos plásticos leitoso é especialmente 
utilizado por padarias, lanchonetes, hamburguerias, 
confeitarias, bares, trailer de lanche, food truck, 
dentre outros estabelecimentos do seguimento de 
alimentos. Ideal para armazenar alimentos como 
hot dog, sanduíches e lanches. Com este saco 
plástico para lanche, o manuseio do alimento é 
totalmente higiênico, sem risco de contaminação 
por contato com o alimento, uma vez que o material 
é produzido com grãos de 100% virgens.



SACOS PLÁSTICOS BD e AD LEITOSOS

Código Produto Tamanho (cm) Espessura

6743 24 x 18 0,010

949 22 x 17 0,007

Código Produto Tamanho (cm) Espessura

3988 24 x 18 0,007

8410 22 x 17 0,005

Tabela medidas padrões dos sacos plásticos baixa densidade leitosos (BD):

Tabela medidas padrões dos sacos plásticos alta densidade leitosos (AD):

Para mais informações entre em contato conosco:
(19) 3582-3010

(19)  98445-0032
(19) 99921-8141 (19) 98445-0033

Obs: Trabalhamos com medidas personalizadas, as medidas na tabela são as medidas padrões, porém fazemos qualquer 
medida para os clientes. 



SACOS PLÁSTICOS CANELA

 Sacos Plásticos Canela para a embalagem 
de produtos em geral, como areia, pedra, cimento, 
peças e componentes em geral. Feito com matéria 
prima reciclada, ideal para redução de custos 
com embalagens. Os Sacos Plásticos Canela são 
produzidos em pacotes de 1kg, 5kg ou em unidades 
de acordo com a necessidade do cliente.



SACOS PLÁSTICOS CANELA

Código Produto Tamanho (cm) Espessura

9922
75 x 80 

Sanfonado
0,016

4665
85 x 100 

Sanfonado
0,012

1923 50 x 60 0,009

Tabela medidas padrões dos sacos plásticos canela:

Para mais informações entre em contato conosco:
(19) 3582-3010

(19)  98445-0032
(19) 99921-8141 (19) 98445-0033

Obs: Trabalhamos com medidas personalizadas, as medidas na tabela são as medidas padrões, porém fazemos qualquer 
medida para os clientes. 



SACOS PLÁSTICOS BD COLORIDO

 Esses sacos são produzidos em Polietileno 
de Baixa Densidade, além disso podem receber 
pigmentação de diferentes cores. 
 A grande vantagem é que eles podem se 
adequar a identidade visual do seu negócio, e pode 
também representar um diferencial competitivo, 
pois faz com que os clientes associem as cores 
ao seu negócio. Os Sacos Plásticos Coloridos são 
produzidos em pacotes de 1kg, 5kg ou em unidades. 
(Consultar cores disponíveis)



SACOS PLÁSTICOS BD COLORIDO

Código Produto Tamanho (cm) Espessura

9974
30 x 40 
BD Azul

0,006

Tabela medida padrão do saco plástico BD colorido:

Para mais informações entre em contato conosco:
(19) 3582-3010

(19)  98445-0032
(19) 99921-8141 (19) 98445-0033

Obs: Trabalhamos com medidas personalizadas, a medida na tabela é a medida padrão, porém fazemos qualquer 
medida para os clientes. 



SACOS PLÁSTICOS PP

 O saco plástico PP é confeccionado sob 
medida de acordo com a necessidade do cliente. Por 
ser um produto de excelente qualidade, o plástico 
PP foi acolhido pela indústria alimentícia e demais 
empresas que optam pelo saco plástico PP por unir 
praticidade, resistência, alto brilho e transparência.
 O PP também é muito usado por inúmeros 
segmentos, como: embalar revistas, convites para 
eventos, roupas entre outros. A ZPP Embalagens 
fornece os saco plástico PP em pacote de 1kg, 5kg e 
em unidades.



SACOS PLÁSTICOS PP

Código Produto Tamanho (cm) Espessura

350 40 x 60 0,006

336 25 x 35 0,006

329 20 x 30 0,006

310 35 x 45 0,006

233 20 x 40 0,006

Tabela medidas padrões dos sacos plásticos PP:

Para mais informações entre em contato conosco:
(19) 3582-3010

(19)  98445-0032
(19) 99921-8141 (19) 98445-0033

Obs: Trabalhamos com medidas personalizadas, as medidas na tabela são as medidas padrões, porém fazemos qualquer 
medida para os clientes. 



SACOS PLÁSTICOS MD

 Sacos Plásticos MD mais conhecido como 
Sacos para cesta básica. Os sacos plásticos MD 
foi desenvolvido para organizar diversos formatos 
e tamanhos de componentes. Também é possível 
confeccionar muitas proporções de saco para cesta 
básica para colocar grande ou pequena quantidade,  
variando de acordo com a necessidade solicitada 
pelo cliente. O saco para cesta básica é produzido 
com base em polietileno de baixa e alta densidade.



SACOS PLÁSTICOS MD

Código Produto Tamanho (cm) Espessura

1324
50 x 80 

Sanfonado
0,008

Tabela medida padrão do sacos plástico MD:

Para mais informações entre em contato conosco:
(19) 3582-3010

(19)  98445-0032
(19) 99921-8141 (19) 98445-0033

Obs: Trabalhamos com medidas personalizadas, a medida na tabela é a medida padrão, porém fazemos qualquer medida 
para os clientes. 



CONTATOS COM A ZPP EMBALAGENS

SITE
www.zppembalagens.com.br

FACEBOOK
https://www.facebook.com/zppembalagens/

TELEFONE FIXO
(19) 3582-3010

WHATSAPP VENDAS
(19) 98445-0032
(19) 99921-8141 
(19) 98445-0033

EMAIL
zppembalagens@zppembalagens.com.br



OBRIGADO! 


