
Les plaques en polipropilè cel·lular i alveolar tenen una gran versatilitat a la 
transformació i són adaptables a múltiples sectors:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

POLIPROPILÈ
CEL·LULAR

OPCIONS

Acabat del material en cel·lular 
(acanalat) o alveolar (bombolla).

Gramatges de 250 fins a 1800 g/m2. 

Gruixos de 1,6 fins a 10 mm.

Gran varietat de colors: natural 
translúcid, blanc, negre, blau, gris, 
marró, verd, vermell, taronja, groc i 
altres colors no basics. 

Impressió: en serigrafia sobre 
tractament corona.

Laminat amb diferents materials 
com espuma, tela sense teixir i 
antilliscant.

Tancament lateral de la planxa 
mitjançant soldadura.

Micropeforat.

Material anti UV: ofereix una millor 
resistència als raigs solars. 

Material antiestàtic: permet reduir i/o 
eliminar la formació de l’electricitat 
estàtica.

Material anticorrosiu: limita el procés 
d’oxidació dels productes.

MATERIAL RECICLABLE

RESISTENT

RESISTENT A L’AIGUA I AGENTS QUÍMICS

LLEUGER I FÀCIL DE MANIPULAR

REUTILITZABLE

MATERIAL NO TÒXIC

APTE PER CONTACTE AMB ALIMENTS

TEMPERATURA ÀMPLIA D’UTILITZACIÓ, DES DE -30º 
FINS A +70º

SOLDADURA PER CALOR I PER ULTRASONS

POSSIBILITAT DE REALITZAR MANIPULACIONS 
ESPECIALS COM REBLADA I/O COSTURA
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Material resistent i lleuger per protegir, separar i 
transportar les seves mercaderies



POLIPROPILÈ
CEL·LULAR
VARIACIONS

1. Planxes i rotlles
Indústria acer, siderúrgica, vidre, arts gràfiques i electrònica.

2. Caixes encunyades
Indústria farmacèutica, automoció, electrònica, ortodòncia, papereria.

> Automontable.
> Tipus laboratori
> Fons suís o semiautomàtic 
> Tipus B-1, americana o plegable 
> Tipus B-0
> Box palet
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3. Reixetes/separadors interior caixa
Indústria farmacèutica, automoció, electrònica.

Ajustem les característiques de 
la seva planxa, rotlle o embalatge 
segons les seves necessitats i/o 
requeriments per adaptar-lo d’una 
manera òptima al seu projecte.

> Maqueta: us presentem una maqueta a mida i qualitat real, feta amb plòter, 
per a la comprovació final abans de fer l’utillatge i la producció.
> Disseny gràfic: podem realitzar la composició  gràfica i/o disseny del seu 
envàs a partir d’una idea.
> Manipulació: podem entregar-l’hi els embalatges muntats.

> Per les planxes en polipropilè cel·lular (acanalat), en la primera mida s’estableix la direcció 
de la canal; exemple: planxa de 2.000 x 3.000 mm; la direcció de la canal va en la direcció 
dels 2.000 mm.
> En les caixes hi ha un ordre establert internacionalment per a mesurar-les, així com la 
unitat de mesura, que és en mm.
L’ordre establert és el següent: (A) llarg x (B) ample x (H) alçada. 
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POLIPROPILÈ
CEL·LULAR


