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Pote Plástico Transparente 2 Litros - Pote Quadrado
Pote plástico transparente quadrado com tampa, fabricado em material virgem transparente
para identificar os produtos no seu interior; Utilizado para armazenar alimentos,
medicamentos, peças e componentes em mesas, armários, prateleiras, estantes e
expositores em restaurantes, padarias, farmácias, hospitais, hotéis, laboratórios,
supermercados, cozinhas e indústrias; Fácil higienização e empilhável; Preço de pote
plástico direto da fábrica.
 
Pote plástico transparente 2 Litros: C 184 x L 184 x A 92 mm.
Tampa plástica de encaixe branca.

 

Potes Plásticos Transparentes 3 Litros - Pote Quadrado
Pote plástico transparente quadrado com tampa, fabricado em material virgem transparente
para identificar os produtos no seu interior; Utilizado para armazenar alimentos,
medicamentos, peças e componentes em mesas, armários, prateleiras, estantes e
expositores em restaurantes, padarias, farmácias, hospitais, hotéis, laboratórios,
supermercados, cozinhas e indústrias; Fácil higienização e empilhável; Preço de pote
plástico direto da fábrica.
 
Pote plástico transparente 3 Litros: C 184 x L 184 x A 130 mm.
Tampa plástica de encaixe branca.

 

Potes Plásticos Transparentes 4 Litros - Pote Quadrado
Pote plástico transparente quadrado com tampa, fabricado em material virgem transparente
para identificar os produtos acondicionados no seu interior; Utilizado para armazenamento e
exposição de alimentos, peças e medicamentos em mesas, armários, prateleiras, estantes e
expositores de restaurantes, frigoríficos, padarias, farmácias, hospitais, hotéis, laboratórios,
supermercados, cozinhas e indústrias; Fácil higienização e empilhável.
 
Pote plástico transparente 4 Litros: C 219 x L 219 x A 125 mm.
Tampa plástica de encaixe branca.

 

Potes Plásticos Transparentes 6 Litros - Pote Quadrado
Pote plástico transparente quadrado com tampa, fabricado em material virgem transparente
para identificar os produtos no seu interior; Utilizado para armazenar alimentos,
medicamentos, peças e componentes em mesas, armários, prateleiras, estantes e
expositores em restaurantes, padarias, farmácias, hospitais, hotéis, laboratórios,
supermercados, cozinhas e indústrias; Fácil higienização e empilhável; Preço de pote
plástico direto da fábrica.
 
Pote plástico transparente 6 Litros: C 219 x L 219 x A 178 mm.
Tampa plástica de encaixe branca.

 

Potes Plásticos Transparentes 11,5 Litros - Pote Quadrado
Pote plástico transparente quadrado com tampa, fabricado em material virgem transparente
para identificar os produtos no seu interior; Utilizado para armazenar alimentos,
medicamentos, peças e componentes em mesas, armários, prateleiras, estantes e
expositores em restaurantes, padarias, farmácias, hospitais, hotéis, laboratórios,
supermercados, cozinhas e indústrias; Fácil higienização e empilhável; Preço de pote
plástico direto da fábrica.
 
Pote plástico transparente 11,5 Litros: C 285 x L 285 x A 210 mm.
Tampa plástica de encaixe branca.

 

Potes Plásticos Transparentes 18 Litros - Pote Quadrado
Pote plástico transparente quadrado com tampa, fabricado em material virgem transparente
para identificar os produtos no seu interior; Utilizado para armazenar alimentos,
medicamentos, peças e componentes em mesas, armários, prateleiras, estantes e
expositores em restaurantes, padarias, farmácias, hospitais, hotéis, laboratórios,
supermercados, cozinhas e indústrias; Fácil higienização e empilhável; Preço de pote
plástico direto da fábrica.
 
Pote plástico transparente 18 Litros: C 285 x L 285 x A 310 mm.
Tampa plástica de encaixe branca.
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Potes Plásticos Branco para Freezer - Pote Quadrado
Pote plástico branco quadrado com tampa, fabricado em polietileno virgem de alta densidade;
Utilizado para armazenar e congelar produtos, alimentos e medicamentos em freezers,
câmaras frigorificas e refrigeradores de restaurantes, frigoríficos, padarias, hospitais, hotéis,
lojas de fast food, cozinhas industriais e indústrias; Fácil higienização e empilhável; Preço de
pote plástico direto da fábrica.
 
Pote Plástico para Freezer 2 Litros: C 184 x L 184 x A 92 mm.
Pote Plástico para Freezer 3 Litros: C 184 x L 184 x A 130 mm.
Pote Plástico para Freezer 4 Litros: C 219 x L 219 x A 125 mm.
Pote Plástico para Freezer 6 Litros: C 219 x L 219 x A 178 mm.
Pote Plástico para Freezer 12 Litros: C 285 x L 285 x A 210 mm.
Pote Plástico para Freezer 18 Litros: C 285 x L 285 x A 310 mm.

 

Jarra de Plástico para Sucos - Jarra Transparente
Jarra de plástico transparente, fabricada em material plástico de alta resistência; Utilizada
para servir bebidas quentes e geladas, agua, suco, chá, leite em bares, restaurantes,
eventos, escolas, food truck, redes de fast food e cozinhas profissionais; Design moderno
valoriza o ambiente; Preço de jarra de plastico direto da fabrica. 
 
Jarra de plástico para suco de 1 Litro.
Cor cristal transparente.

 

Tampa para Forma de Pizza - Tampa Porta Pizza
Tampa para forma de pizza, fabricada em policarbonato e polipropileno de alta resistência
nas cores transparente e translúcido; Utilizada para servir a pizza sempre quentinha,
mostrando para o cliente o sabor e o tipo da pizza; Conserva a pizza na temperatura ideal de
servir; Diâmetro 35 cm; Preço de tampa porta pizza direto da fábrica. 
 
Tampa para forma de pizza: Transparente.
Tampa para forma de pizza: Rubi translúcido.

 

Cremeira Redonda de Plástico 150 ml - Pote Redondo
Cremeira redonda colorida, fabricada em polipropileno de alta resistência; Utilizada para
servir sobremesas e porções pequenas de doces, sorvetes, gelatinas e granulados; Fácil
higienização; Substitui potes descartáveis em restaurantes, eventos, escolas, lojas de fast
food e cozinhas profissionais; Preço de cremeira direto da fábrica.
 
Cremeira Redonda: 150 ml.
Cores branca, cristal e rubi.

 

Cremeira Quadrada de Plástico 150 ml - Pote Quadrado
Cremeira quadrado colorida, fabricada em polipropileno de alta resistência; Utilizada para
servir sobremesas e porções pequenas de doces, sorvetes, gelatinas e granulados; Fácil
higienização; Substitui potes descartáveis em restaurantes, eventos, escolas, lojas de fast
food e cozinhas profissionais; Preço de cremeira direto da fábrica.
 
Cremeira Quadrada: 150 ml.
Cores branca, cristal e rubi.

 

Sopeira de Plástico 300 ml - Pote Quadrado
Sopeira de plástico, fabricada em material plástico de alta resistência; Utilizada para servir
porções de feijão, sopa, legumes, caldos, sobremesas e merendas em restaurantes, eventos,
escolas, food truck, redes e cozinhas profissionais; Pode ser utilizada em micro-ondas; Preço
de sopeira direto da fábrica.
 
Sopeira de plástico: 300 ml.
Cores branca, verde, vermelha, laranja.
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Porta Guardanapos de Mesa - Porta Guardanapo Plástico
Porta guardanapos plastico colorido, fabricado em polipropileno de alta resistência; Utilizado
para acondicionar guardanapos em mesas e balcões de bares, restaurantes, eventos, cafés,
escolas, hospitais, redes de fast food e food truck; Design compacto e moderno; Preço de
porta guardanapo Plasticomm direto da fábrica.
 
Porta Guardanapos: C 130 x L 130 mm.
Cores azul, vermelho, preto e branco.

 

Porta Sachês - Porta Sachês Plástico
Porta sachês plastico colorido, fabricado em polipropileno de alta resisencia; Utilizado em
mesas e balcões de bares, restaurantes, eventos, cafés, escolas, redes de fast food, food
truck e cozinhas profissionais; Design compacto e moderno; Fácil higienização; Preço de
porta sachê plasticomm direto da fábrica.
 
Porta Sachês: C 80 x L 55 x A 50 mm.
Cores vermelho, preto e branco.

 

Porta Guardanapos de Mesa - Porta Guardanapo Plástico
Porta guardanapos plástico com divisórias para saches e palitos, fabricado em polipropileno
de alta resistência; Utilizado em mesas e balcões de bares, restaurantes, eventos, cafés,
escolas, hospitais, redes de fast food e food truck; Design compacto e moderno; Preço de
porta guardanapo Plasticomm direto da fábrica.
 
Porta Guardanapos com Divisória: C 130 x L 130 mm.
Cores azul, vermelho, preto e branco.

 

Caneca Plástica Personalizada - Caneca com Alça
Caneca plastica redonda personalizada com alça, fabricada em polipropileno de alta
resistência a impactos; Utilizada para servir bebidas quentes e geladas em bares,
restaurantes, eventos, refeitórios, escolas, food truck, escritórios e restaurantes; Pode ser
utilizada em micro-ondas; Preço de caneca plastica direto da fábrica.
 
Canecas Plásticas: 300 ml.
Cores: azul, laranja, verde e vermelha.

 

Pipoqueira Americana - Balde de Pipoca
Pipoqueira americana, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência a quedas e
impactos; Utilizada como balde de pipoca e com pipoqueira de plástico em cinemas, home
theater, festas juninas e eventos; Cores branca, vermelho e amarela; Gravação de logotipo;
Preço de pipoqueira Plasticomm direto da fábrica;
 
Pipoqueira redonda: Ø 130 x 115 mm.
Pipoqueira quadrada: C 100 x L 100 x A 165 mm.

 

Tigela de Plástico Colorida 200 ml - Cumbuca de Plástico
Tigela de plástico colorida em polipropileno virgem; Utilizada como tigela de plástico para
cereal, tigela para caldos, tigela para sopas, tigela para saladas, cumbuca para cereal,
cumbuca de plastico para sobremesa em restaurantes, lojas de fast food, refeitórios,
hospitais, hotéis e eventos; Cores laranja, verde, branco, preto e bege; Preço de tigela
plastica direto a fábrica.
 
Tigela plástica redonda: Ø 95 x A 60 mm.
Tigela plástica para uso em micro-ondas.

 

Tigela de Plástico Colorida 400 ml - Cumbuca de Plástico
Tigela de plástico colorida em polipropileno virgem; Utilizada como tigela de plástico para
cereal, tigela para caldos, tigela para sopas, tigela para saladas, cumbuca para cereal,
cumbuca de plastico para sobremesa em restaurantes, lojas de fast food, refeitórios,
hospitais, hotéis e eventos; Cores laranja, verde, branco, preto e bege; Preço de tigela
plastica direto a fábrica.
 
Tigela plástica redonda: Ø 118 x A 70 mm.
Tigela plastica para uso em micro-ondas.
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Tigela de Plástico Colorida 600 ml - Cumbuca de Plástico
Tigela de plástico colorida em polipropileno virgem; Utilizada como tigela de plástico para
cereal, tigela para caldos, tigela para sopas, tigela para saladas, cumbuca para cereal,
cumbuca de plastico para sobremesa em restaurantes, lojas de fast food, refeitórios,
hospitais, hotéis e eventos; Cores laranja, verde, branco, preto e bege; Preço de tigela
plastica direto a fábrica.

Tigela plástica redonda: Ø 140 x A 86 mm.
Tigela plastica para uso em micro-ondas.

 

Aqui você compra DIRETO DO FABRICANTE!
Economia, qualidade e segurança aliada à garantia direta do próprio fabricante.
Entre em contado conosco.

 


