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STAND-UP POUCH
TRANSPARENTE 

As Stand-up Pouches Transparentes são indicadas para dar uma apresentação mais elegante a produtos que requerem visibilidade na gôndola.
Estes produtos usufruem da transparência para encher os olhos do consumidor e despertar o interesse pela compra, por isso, é importante ter
uma boa estruturação, proteção à umidade, gordura e oxigênio. Possuem zíper interno, permitindo o consumidor fechar após o consumo parcial,
mantendo o frescor, crocância, sabor e aroma do seu produto por mais tempo. A abertura é facilitada pelo Picote Lateral e exclusivo sistema de
Orientação de Corte à Laser e acabamento com cantos arredondados. Indicada para produtos naturais, grãos, farináceos, chás, ervas, doces
e até mesmo líquidos.

CÓD.: 100191

100 X 160 X 50 mm

PET + PE

CÓD.: 100190

130 X 195 X 60 mm

PET + PE

CÓD.: 100189

165 X 240 X 80 mm

PET + PE

CORTE À LASER
ORIENTADOR DE

CÓD.: 101388

140 X 225 X 75 mm

PET + PE

SEM CÓD.: 101389

190 X 280 X 105 mm

PET + PE

SEM



As Stand-up Pouches Metalizadas são indicadas para apresentar produtos que precisam de barreira a luz, além da proteção a umidade, gordura
e oxigênio. Também é uma boa estratégia para vender produtos frágeis, como cookies, snacks, palitos e outros itens que podem "quebrar" durante
o transporte e exposição, que prejudicam a leitura do seu cliente sobre o produto. Possuem zíper interno, permitindo o consumidor fechar após o
consumo parcial, mantendo o frescor, crocância, sabor e aroma do seu produto por mais tempo.  A abertura é facilitada pelo Picote Lateral, exclusivo
sistema de Orientação de Corte à Laser, e acabamento com cantos arredondados.

CÓD.: 100192

100 X 160 X 70 mm

PET METAL + PE

CÓD.: 100203

130 X 195 X 70 mm

PET METAL + PE

CÓD.: 100205

170 X 235 X 90 mm

PET METAL + PE

LASERCORTE À LASER
ORIENTADOR DE

CORTE À LASER
ORIENTADOR DE

CÓD.: 100204

130 X 195 X 70 mm

PET METAL + PE

SEM CÓD.: 100206

170 X 235 X 90 mm

PET METAL + PE

SEM



STAND-UP POUCH
METAL HALF

A Stand-up Pouch Metal-half possui proteção contra gordura, umidade e oxigênio. Permite uma excelente apresentação ao produto, pois usa a transparência
na frente e se destaca com o fundo metalizado. Possui zíper interno, permitindo o consumidor fechar após o consumo parcial, mantendo o frescor, crocância,
sabor e aroma do seu produto por mais tempo. A abertura é facilitada pelo Picote Lateral e exclusivo sistema de Orientação de Corte à Laser, e
acabamento com cantos arredondados. Indicada para todos os produtos que requerem apelo visual na hora da venda e destacam mais elegância com o
fundo em metal.

CÓD.: 100543

135 X 230 X 70 mm

PET + PET METAL + PE

CÓD.: 101180

100 X 160 X 60 mm

PET + PET METAL + PE

CORTE À LASER
ORIENTADOR DE



A Stand-up Pouch Kraft pardo está disponível em 4 tamanhos. Todos com revestimento interno em metal, garantindo proteção a luminosidade, umidade,
gordura e oxigênio. Pelo seu revestimento em papel, é usado 45% menos de plástico em relação a um produto com a mesma espessura.
Possuem zíper interno, permitindo o consumidor fechar após o consumo parcial, mantendo o frescor, crocância, sabor e aroma do seu produto por
mais tempo. A abertura é facilitada pelo Picote Lateral e acabamento com cantos arredondados. Indicadas para produtos que exploram a ideia de
uma produção artesanal, especial e gourmet. Alimentos como café e diversos outros podem ser melhor apresentados nesta embalagem.

CÓD.: 100837

120 X 170 X 70 mm

KRAFT PARDO + PET METAL + PE

CÓD.: 100662

160 X 240 X 90 mm

KRAFT PARDO + PET METAL + PE

CÓD.: 100838

180 X 300 X 110 mm

KRAFT PARDO + PET METAL + PE

CÓD.: 100839

200 X 320 X 120 mm

KRAFT PARDO + PET METAL + PE

KRAFT PARDO



A Stand-up Pouch Kraft Pardo com visor protege o produto contra umidade, gordura e oxigênio. Permite uma excelente
apresentação para produtos que requerem visibilidade para ajudar na venda, ao mesmo tempo que mantém a elegância
do kraft. Possui zíper interno, permitindo o consumidor fechar após o consumo parcial, mantendo o frescor, crocância,
sabor e aroma do seu produto por mais tempo. A abertura é facilitada pelo Picote Lateral, e acabamento com cantos
arredondados.  Pelo seu revestimento em papel, é usado 45% menos de plástico em relação a um produto com a mesma
espessura. Indicada para todos os produtos que requerem apelo visual na hora da venda, sem perder a harmonização
que o papel oferece.

CÓD.: 100508

140 X 185 X 70 mm

KRAFT PARDO + PET + PE

CÓD.: 101182

100 X 160 X60 mm

KRAFT PARDO + PET + PE

CÓD.: 101183

160 X 240 X 90 mm

KRAFT PARDO + PET + PE

KRAFT PARDO COM VISOR



As Stand-up Pouches Verniz Mate são a evolução do modelo tradicional. Possuem zíper frontal, que gera uma experiência totalmente inovadora ao consumidor
quando abre o seu produto. Além disso, garante uma maior abertura de boca que facilita o envase do conteúdo. A sofisticação do verniz mate é outro fator que
vai diferenciar o seu produto nas prateleiras. O zíper frontal permite o consumidor fechar após o consumo parcial, mantendo o frescor, crocância, sabor e aroma
do seu produto por mais tempo. Possui acabamento com cantos arredondados.

CÓD.: BRANCO FOSCO: 100845

             PRETO FOSCO: 100842

220 X 320 X 120 mm

VZ MATE + PET + PET METAL + PE

CÓD.: BRANCO FOSCO: 100844

             PRETO FOSCO: 100841

180 X 300 X 110 mm

VZ MATE + PET + PET METAL + PE

CÓD.: BRANCO FOSCO: 100843

             PRETO FOSCO: 100840

160 X 240 X 90 mm

VZ MATE + PET + PET METAL + PE

VERNIZ MATE

Retire o 
lacre
embutido no 
Pouch

Puxe até 
o final

Use o zíper
para abrir e 
fechar

SISTEMA 
ABRE FÁCIL

ZÍPER
FRONTAL



CÓD.: 101385

100 X 240 X 55 mm

PET + PE

CÓD.: 101386

120 X 240 X 70 mm

PET + PE

ORIENTADOR DE

CORTE À LASER
ORIENTADOR DE

EM BREVE
NOVOS TAMANHOS

TRANSPARENTE
BOX POUCH

A Box Pouch Transparente alia a modernidade do formato Box Pouch com a tradicional transparência dos pouches comuns. Indicadas para alimentos que tem alto apelo
de visibilidade na venda, ela proporciona uma melhor exposição dos produtos. Desenvolvida com zíper interno, permite abrir e fechar a embalagem após o primeiro consumo.
O picote lateral e o Orientador de Corte à Laser oferecem uma abertura mais facilitada. Sua estrutura assegura excelente barreira à gordura, umidade e
oxigênio. Seu acabamento possui cantos arredondados para para completar a harmonia de sua apresentação.



As Box Pouches Pet Mate são o que existe de mais moderno no mundo quando se fala em embalagens de alto padrão. A sofisticação e elegância
na apresentação que ela oferece é algo que eleva os seus produtos a outro patamar. Possuem zíper frontal, que gera uma experiência fantástica
ao consumidor quando abre o produto. Disponíveis em 3 tamanhos, nas cores Pérola e Graffite, são estruturadas com proteção a luminosidade, gordura,
umidade, oxigênio e acabamento com cantos arredondados.

CÓD.: PÉROLA: 100495

       GRAFFITE: 100494

179 X 325 X 90 mm

PET MATE + PET METAL + PE

CÓD.: PÉROLA: 100554

       GRAFFITE: 100553

179 X 240 X 80 mm

PET MATE + PET METAL + PE

CÓD.: PÉROLA: 100484

       GRAFFITE: 100469

179 X 180 X 70 mm

PET MATE + PET METAL + PE

Retire o 
lacre
embutido no 
Pouch

Puxe até 
o final

Use o zíper
para abrir e 
fechar

SISTEMA 
ABRE FÁCIL

BOX POUCH
 PET MATE

ZÍPER
FRONTAL



As Box Pouches Verniz Mate são o que existe de mais moderno no mundo quando se fala em embalagens de alto padrão. A sofisticação e
elegância na apresentação que ela oferece é algo que coloca os seus produtos em uma escala Super Premium. Possuem zíper frontal, que
gera uma experiência fantástica ao consumidor quando abre do produto.  Disponíveis em 3 tamanhos, nas cores Preto e Branco Foscos, são
estruturadas com proteção a luminosidade, gordura, umidade e oxigênio, e acabamento com cantos arredondados.

CÓD.: BRANCO FOSCO: 100874

             PRETO FOSCO: 100883

120 X 240 X 70 mm

VZ MATE + PET + PET METAL + PE

CÓD.: BRANCO FOSCO: 100877

             PRETO FOSCO: 100886

135 X 270 X 70 mm

VZ MATE + PET + PET METAL + PE

CÓD.: BRANCO FOSCO: 100880

             PRETO FOSCO: 100889

160 X 320 X 100 mm

VZ MATE + PET + PET METAL + PE

Retire o 
lacre
embutido no 
Pouch

Puxe até 
o final

Use o zíper
para abrir e 
fechar

SISTEMA 
ABRE FÁCIL

BOX POUCH
VERNIZ MATE



CÓD.: 100862

160 X 320 X 70 mm

KRAFT PARDO + PET METAL + PE

CÓD.: 100859

135 X 270 X 70 mm

KRAFT PARDO + PET METAL + PE

CÓD.: 100564

110 X 250 X 70 mm

KRAFT PARDO + PET METAL + PE

CÓD.: 100856

120 X 240 X 70 mm

KRAFT PARDO + PET METAL + PE

CÓD.: 100566

110 X 210 X 70 mm

KRAFT PARDO + PET METAL + PE

As Box Pouches Kraft são as opções mais modernas que existe na apresentação de produtos de alto padrão. Garantem melhor exibição sem perder o charme da
produção artesanal que o kraft evidencia. Possuem zíper frontal, que gera uma experiência única ao consumidor quando abre do produto. Disponíveis em 5 tamanhos,
são estruturadas com proteção a luminosidade, gordura, umidade e oxigênio, com acabamento e cantos arredondados. Indicadas principalmente
para café e outros alimentos de valor agregado.

KRAFT PARDO
BOX POUCH ZÍPER

FRONTAL



CÓD.: 100865

120 X 240 X 70 mm

KRAFT BRANCO + PET METAL + PE

CÓD.: 100868

135 X 270 X 70 mm

KRAFT BRANCO + PET METAL + PE

CÓD.: 100871

160 X 320 X 100 mm

KRAFT BRANCO + PET METAL + PE

A Box Pouch Kraft Branco é a variação da Kraft Pardo. Seu “Branco” garante um alto padrão de exibição dando um aspecto
Premium à embalagem. Possuem zíper frontal, que gera uma experiência única ao consumidor quando abre o produto.
Disponíveis em 3 tamanhos, são estruturadas com proteção a luminosidade, gordura, umidade, oxigênio e acabamento com
cantos arredondados. Indicadas principalmente para café e outros alimentos de valor gregado.



SHAPE POUCH XÍCARA

Embalagem indicada para brindes, amostras e cafés de dose única. Possui todas as barreiras necessárias
para melhor conservação do café e ainda conta com Orientador de Corte a Laser para facilitar a abertura
pelo consumidor. Possibilidade de etiquetar a sua logo com rótulo em adesivo ou serigrafia, relembrando
as tradicionais xícaras de cafeterias.

ORIENTADOR DE

CORTE À LASER
ORIENTADOR DE

CÓD.: 101179

120 X 100 X 50 mm

BOPP MATE + PET METAL + PE

SEM



COM VÁLVULA
BOX POUCH e STAND UP POUCH

A válvula desgasei�cadora é um importante acessório para produtos que expelem gases após o envase, como o café, que sofre com 
emissão de CO². Este equipamento auxilia na retirada dos gases para que não haja aceleração do processo de oxidação do grão e perda 
das propriedades do alimento. A válvula possui a tecnologia One Way, na qual só uma via de liberação de �uxo de ar funciona (de dentro 
para fora), garantindo que não haja interação e contaminação externa com o interior do produto.



A serigrafia é uma excelente alternativa para personalização de pequenos volumes. Embora haja limitações de quantidade
de cores e tamanho de impressão, você pode usar a cor base da embalagem como fundo e gravar a sua marca e as informações
desejadas. Também produzimos rótulos e tags em vinil fosco e brilho, já enviando ao cliente com o rótulo aplicado na
embalagem para otimizar o seu tempo de produção.

PERSONALIZAÇÕES



Tanto a linha Box Pouch quanto  Stand-up Pouch permite aplicação de Bico com tampa
(consulte modelos disponíveis).  Atendem as demandas de drinks, sucos, chás, iogurtes,
cremes culinários, geléias e outros. Podem ser também utilizadas na linha de cosméticos
para máscaras faciais, cremes, óleos, sabonetes, géis, hidratantes, condicionadores,
shampoos e outros.

BOX POUCH STAND-UP POUCH

EMBALAGEM COM BICO



Embalagem com 25 unidades

Para atender o mercado de casas de embalagens e atacados, disponibilizamos a
venda dos itens da Linha Soulprática em Pacotes com 25 unidades. Consulte os
preços e quantidades disponíveis.

PRONTA
PARA USAR

EMBALAGENS VAREJO



Para embalagens impressas com maior volume, consulte-nos.

Valoriza o produto Fácil transporte Mantém a propriedade
do alimento

Abre mais fácil
e corta reto

Até 22kg Alça lateral Sistema ZIP frontal
e interno

Orientador de
corte a laser

3052-8768 | 99982-4793 | 99108-1913


