
Fita adesiva 

Embalagem

Acessórios

Somos fabricantes de fita adesiva impressa, há mais de 20 anos.



Somos fabricantes de fita adesiva impressa. Uma empresa 

especializada em todo o tipo de materiais para embalagem.

Há mais de 20 anos no mercado, o nosso objectivo é de proporcionar, 

aos nossos clientes, elevados níveis de qualidade e rentabilidade.

A nossa missão é apresentar sempre as melhores e mais 

adequadas soluções para as necessidades do mercado e nesse 

sentido temos vindo a aumentar a nossa capacidade comercial, 

impressão e de distribuição,  bem como a gama de produtos 

comercializados, de forma a cobrir a área geográfica do país e de todos 

os sectores de actividade.

Procuramos fazer a diferença, com elevado nível técnico dos nossos 

profissionais, produtos de alta qualidade, no sentido de 

responsabilidade e na especialização em trabalhos de qualidade.

A NOSSA EMPRESA



Fita Adesiva com /sem Impressão

Fita Adesiva de papel com /sem Impressão

Fitas e Espumas Adesivas/ Biadesivas

Cinta plástica, Cinta de poliester e Uniões metálicas

Filme Extensível Manual, Automático e Mini Filme

Filme Extensível Manual "Sem Canudo"

Filme Retrátil

Bolha de Ar em rolo e em saco (vários tipos)

Espumas, Sacos  e formatos em Polietileno

Cartão Canelado

Caixas de Cartão com /sem Impressão

Sistemas de Enchimento

Sacos com /sem Impressão

Etiquetas Térmicas, standard, para confecção….

Ribbon (fita transferência térmica)

Máquinas de Cintar, Envolvedoras, Desenroladores….

…

A NOSSA OFERTA



FITA ADESIVA
LISA E IMPRESSA

IMPRESSA LISA PAPEL

SUPORTE FUNDO MEDIDASADESIVO

SOLVENTE BRANCO  |  CASTANHO  |  TRANSPARENTE

BRANCO  |  CASTANHO  |  TRANSPARENTE

BRANCO  |  CASTANHO SOLVENTE  |  ACRÍLICO  |  HOT MELT

SOLVENTE  |  ACRÍLICO  |  HOT MELT

PVC

OPP

PAPEL 
“Ecopack”

LARGURA (mm)
12, 15, 19, 25, 30, 38, 48, 50, 75, 100, 150

60, 66, 132, 900, 990
COMPRIMENTO (m)

• Fitas adesivas com excelentes caraterísticas para o fecho de caixas de cartão e outros tipos de embalagem.
• Aplicação manual e automática.
• Mantendo as caraterísticas das fitas lisas, a impressão do seu logótipo ou outra informação, aumenta não só 

a segurança dos seus produtos, bem como gera um valor acrescentado à sua Empresa.
• Possibilidade de impressão até 3 cores.

• Fitas adesivas de elevada resistência, para embalagens e outras aplicações industriais.
• Fornecidas em preto ou cinza.
• Fitas adesivas de elevada espessura com filamentos em fibra de vidro.
• Produtos com alta adesividade e carga de ruptura.

TELA FILAMENTOS

FITA ADESIVA
EMBALAGEM PESADA



• Fitas adesivas que garantem a segurança necessária para marcar obstáculos permanentes e áreas perigosas.

• As fitas de cintar em polipropileno e em poliéster, são leves e fortes, apresentam boa resistência à tensão, não 
oxidam e são 100% recicláveis.

• Utilizadas para cintar de forma segura, caixas, agrupamentos de peças, paletes, etc...
• Podem ser aplicadas de forma manual ou por equipamentos automáticos/semi-automáticos.
• Disponíveis em várias cores, larguras e espessuras.

APLICAÇÃO O interior-cone (mm) CORESDIMENSÕES (mm)

MANUAL

SEMI-AUTOMÁTICA

PAPEL

LARGURA (mm) BRANCA

PRETA

AZUL

VERDE.

5, 8, 9, 12, 15...

0,50, 0,55... 0,85
EXPESSURA (mm)

140, 200, 280, 400

• A fita de cintar têxtil, produzida à base de Fios de Poliéster, apresenta uma elevada resistência à rutura e à 
humidade, bem como uma acentuada elasticidade e flexibilidade.

• É uma alternativa à fita de aço, que pode ser reutilizada e aplicada com ou sem grampos.
• É 100% reciclável e não mancha.
• Disponivél em diferentes larguras e comprimentos de acordo com as suas necessidades.

FITA de CINTAR
POLIPROPILENO E POLIÉSTER

FITA de CINTAR
TEXTIL

FITA ADESIVA
MARCAÇÃO / SINALIZAÇÃO

FITA TÉCNICA
ALUMÍNIO

• Fita com adesivo acrílico e liner em papel, que garante elevada resistência ao envelhecimento, temperatura, 
e vapor de água.

• Pode ser utilizada nas mais variadas aplicações: Fixação e união de placas de lã de rocha.
• Isolamento de condutas de ar condicionado e outras canalizações; equipamento de frio; cablagens; sector 

automóvel; instalações e equipamentos elétricos, entre outros.



• Fitas adesivas com suporte em papel para proteção/ demarcação de superfícies durante o 
processo de pintura e outras aplicações industriais/ domésticas, bem como a repintura automóvel.

APLICAÇÃO ADESIVO

HOT MELT

SOLVENTE

Versão económica uso geral

Indicada pinturas interiores

Repintura automóvel e outras aplicações

Temperaturas elevadas, vapores e humidades

“Maskopri” fita adesiva + plástico p/ proteção de paredes e móveis

LARGURA (mm)
19, 25, 30, 38, 48, 75, 100

50, 100
COMPRIMENTO (m)

TEMP. DIMENSÕES

40º

60º

80º

FITA TÉCNICA
MASKING / PINTURA

• Fitas adesivas com suporte em papel para proteção/ demarcação de superfícies durante o processo 
de pintura e outras aplicações industriais/ domésticas, bem como a repintura automóvel.

APLICAÇÃO SUPORTE

BOPP HOT MELT

ACRÍLICO

ACRÍLICO

HOR MELT

TNT

TECIDO

PVC (Br.)

Fixação placards, catálogos, etiquetas, posters, etc.

Elevado poder adesivo (Ex. Aplicação de alcatifa e outras industrias)

Resistente a Factores Químicos, UV, temperatura, plasticizantes e
vapores (Ex. Ind. Papeleira, Cartão)

Elevada perfomance, excelente p/ aplicação em superfícies
irregulares. (Emendas em papel e plásticos)

LARGURA (mm)
12, 15, 19, 25, 30, 38
50, 75, 100

Resistente aos UV e plastificados.
Excelente perfomance p/diversas aplicações industriais. 

ADESIVO DIMENSÕES

25, 50
COMPRIMENTO (m)

FITA TÉCNICA
BIADESIVAS



• Fitas biadesivas com suporte em PVC, espuma de polietileno e tecido, adesivo em borracha sintética e borracha 
natural que garantem aplicações com elevada qualidade e podem ser removidas fácilmente sem deixarem 
qualquer resíduo.

SUPORTE COR

PVC Rígido

PVC Rígido

PVC Soft

Tecido

Espuma PE

Espuma PE

Transparente

PVC Castanho 0.10mm

0.20mm

0.30mm

0.35mm

0.38mm

0.55mm

PVC Branco

Papel Castanho

Papel Branco

Branca

Branca / Azul

LINEAR ESPESSURA

FITA TÉCNICA
IMPRESSÃO FLEXOGRÁFICA

• Espumas adesivas de fácil aplicação. Indicadas para absorver vibrações, vedar contra a humidade, vapor de 
água, frio, calor, isolamento térmico e acústico, proteção e acondicionamento de peças, etc.

• Utilizadas na construção civil, industria automóvel e naval, mobiliário, ventilação e aquecimento, frigoríficos e 
arcas, aplicações elétricas, eletrónicas e acústicas, etc.

• Podem ser transformadas em função da aplicação e necessidades do cliente.

APLICAÇÃO

Espuma em PVC expandido (100Kg), auto extínguivel e célula fechada.
Utilizada como material anti condensação, isolante acústico, absorver vibrações, etc.

Branca, Preta, Castanha.
3;4;5;6;8;10mm.

Espuma em PE expandido (33Kg), c/ célula fechada, impermeável, imputrescivel e não tóxica.
Indicada para isolamento do ar, poeiras e humidade, ruídos, etc.

Branca, Antracite.
2;3;5;8mm.

Espuma em PU expandido (22Kg), adesivo com ou sem malha.
Indicada para vedar poeiras e absorção de ruídos.

Branca, Antracite.
4;6;8;10mm...

Espuma em borracha expandida e célula fechada.
Utilizada p/ isolamento acústico, poeiras, absorção de vibrações, vedação de águas, óleos, etc.

Preta
2;3;4;5;6;8;10mm...

Espuma em PVC expandido e célula fechada, com elevado poder de recuperação.
Indicada para absorver vibrações, vedações de água, etc.

Cinzenta e Preta
1;1,5;2;3;4;6mm...

CORES / ESPESSURAS

ESPUMAS
ADESIVAS



APLICAÇÃO

Espuma em PE (100Kg),adesivo acrílico, resistente aos raios UV.
Indicada para aplicação de espelhos, caixilharia, setor automóvel, etc.

Espuma em PE (67Kg),adesivoem goma sintética. Indicada para fixação de plásticos e outras
aplicações que exigem um adesivo bastante agressivo. Não resiste aos raios UV.

Outras características e dimensões sob consulta.

Branca.
0,8 ;1,6mm.

Branca.
0,8mm

Espuma em PE (100Kg),adesivo acrílico, resistente aos raios UV. Indicada
para o setor automóvel, caixilharia dupla, etc

Preta.
0,8mm

Espuma em PE (200Kg),adesivo acrílico, resistente aos raios UV.
Especialmente indicada para o setor automóvel.

Preta.
0,8mm

CORES / ESPESSURAS

ESPUMAS
BIADESIVAS

• O filme extensível é uma solução prática, simples e de fácil aplicação, manual ou 
automática.

• A sua elasticidade garante estabilidade e aumenta a segurança das mercadorias. 
Os produtos ficam protegidos da humidade e entrada de poeiras e/ou sujidades, 
bem como impede a deslocação das embalagens durante o transporte.

 • Disponível em várias espessuras.

• Filme manual “sem canudo” permite fornecer um maior 
número de metros por rolo, reduzindo os custos de 
transporte e de reciclagem do cartão.

FILME
EXTENSÍVEL MANUAL / AUTOMÁTICO

FILME
EXTENSÍVEL MANUAL “S/ CANUDO”

FILME
MINI FILME EXTENSÍVEL

LARGURA 500mm

TEMP. DIMENSÕES

20 / 23 my

Outras dimensões sob consulta.

Comprimento (m): 125

DIMENSÕES

Largura (mm): 100, 125

ESPESSURA

20 my

Outras dimensões sob consulta.



• Filme de elevada resistência ao rasgo e impacto. 
Permite uma soldadura estável e ser utilizado no 
embalamento de qualquer tipo de produto.

FILME
RETRÁTIL

DIMENSÕES

Largura (mm): ... 350, 400, 500, 550...

ESPESSURA

14 / 19 my

Outras dimensões sob consulta.

PROTECÇÃO
PLÁSTICO DE BOLHA DE AR

PROTECÇÃO
ESPUMA DE POLIETILENO

PROTECÇÃO
ESPUMA GRANDES FORMATOS

O Plástico Bolha de Ar é a solução prática, fiável e económica para embalar, e
que melhor se adapta para proteção dos seus produtos, sendo impermeável,
resistente à pressão, aos choques e às rupturas. 
Este material pode ser fornecido em diferentes diâmetros, rolos, sacos e
formatos. Também em mini rolos para indústria e retalho.
Disponível com revestimento em Papel Kraft, Espuma de Polietileno e Película
Plástica.

• A Espuma de Polietileno é um produto de grande facilidade no 
manuseamento e com uma excelente capacidade de absorção ao choque, 
apresentando um aspecto limpo e suave.

• Material ideal para embalar, para proteção térmica e acústica, não tóxico e 
quimicamente inerte.

• Este material pode ser fornecido em rolos, sacos e formatos, de acordo com 
as especificidades dos seus produtos.

• As placas de espuma de grandes formatos estão disponíveis em várias espessuras.
• Estas peças podem ser utilizadas como caixilhos para proteção.

LARGURA (m):
1.00 / 1.20 / 1.60

Comprimento (m):
220 / 150 / 75

TEMP. DIMENSÕES

10 / 20 / 30mm

Outras dimensões sob consulta.

0.8, 1.0, 1.5,
2.0, 3.0, 4.0, 5.0 

ESPESSURA (mm)

Outras características sob consulta.



PROTECÇÃO
PERFIL O

PROTECÇÃO
PERFIL L

• Perfil de espuma de polietileno, totalmente reciclável, disponível em várias 
formas e medidas. Usado na indústria do vidro, mobiliário, artigos sanitários, 
eletrónica, automóvel, etc.

A(mm) B(mm)REFERÊNCIA

T16
T19
T23
T30
T36
T42

16
19
23
30
36
42

9
9
9
9
9
9

Comprimento de 2m

A(mm) B(mm)REFERÊNCIA

L45
L50
L75

45
50
75

8
10
10

Comprimento de 2m

A(mm) B(mm)REFERÊNCIA

U18
U30
U40
U60
U70

18
30
40
60
70

10
11
13
14
18

B(mm)

28
40
40
54
120

Comprimento de 2m

PROTECÇÃO
PERFIL U

A(mm) B(mm)REFERÊNCIA

Omega 100 100

Comprimento de 2m

PROTECÇÃO
PERFIL W

A B C DREFERÊNCIA

C3
C10

26 mm
75 mm

12 mm
12 mm

33 mm
75 mm

3 mm
10 mm

Comprimento de 2m

PROTECÇÃO
PERFIL C



• Produto bastante útil para proteção de estofos e para aplicação no chão flutuante.
• Disponível em várias larguras e espessuras.

• O filme protetivo aplica-se na proteção de superfícies de televisores, computadores, 
telemóveis, alumínio, aço inoxidável, vidro e plástico com a finalidade de os proteger de 
qualquer tipo de riscos.

• Pode ser fornecido em diferentes espessuras e cores, dependendo da superfície a 
proteger.

PROTECÇÃO
TUBO CINZA

INTERIOR (mm)

12
15
18
22
28
35
42

500
450
350
300
220
170
120

6
6
6
6
6
6
6

ESPESSURA METROS P/ CAIXA

PROTECÇÃO
MANGA PLÁSTICA

PROTECÇÃO
FILME PROTETIVO



CARTÃO
CAIXAS DE CARTÃO

CARTÃO
CAIXAS DE RETENÇÃO E SUSPENSÃO

CARTÃO
CANTONEIRAS

COMPRIMENTO (mm)

600
600
500
400
330
300

400
300
500 
200
330
200

400
400
500
300
330
200

LARGURA (mm) ALTURA (mm)

ABAS

30 x 30mm 
35 x 35mm 
40 x 40mm 
45 x 45mm .
.. 
70 x 70mm

à medida 
das necessidades3,0mm... ...6,0m

ESPESSURA COMPRIMENTO

A caixa de cartão canelado possui muito boa resistência à ruptura, à compressão vertical, à humidade e às 
variações de temperatura. Ideal para todo o tipo de embalamento, armazenagem e transporte dos seus 
produtos, pesados ou frágeis. 
Este material pode ser fornecido em cartão simples, dupla canelura, castanho ou branco, com ou sem kraft e 
com ou sem impressão, de acordo com a necessidade/aplicação de cada cliente.
Existe em medidas padrão e em medidas especiais.

As caixas de Retenção e Suspensão permitem um acondicionamento rápido e fácil para qualquer objecto que 
necessite enviar.  Apresenta a proteção e apresentação profissional que deseja.

As cantoneiras são ideais para proteção, fixação e estabilização de cargas. Adaptadas às necessidades de 
transporte, protegem, suportam, acondicionam e estabilizam a sua carga, evitando a danificação.

Outras características e dimensões sob consulta.

Outras características e dimensões sob consulta.



CARTÃO
CANELADO

CARTÃO
FAVO DE ABELHA

CARTÃO
TUBOS DE CARTÃO

CARTÃO
PAPEL DE EMBRULHO / SK

Material de embalagem tradicional, reciclável e reciclado, económico, flexível, com uma forte resistência à 
perfuração e adaptável às formas do produto a embalar. 
Assegura uma proteção reforçada para uma embalagem perfeita.
Disponível em bobines de vários tamanhos , desde 0,30cm até 2,20 (10 em 10cm) de altura, e placas.
Outras características sob consulta.

Tubos com ou sem tampa para envio de posters, calendários, mapas, prospetos, entre outros.
Vários tamanhos e formatos disponíveis.

O papel SK é 100% reciclado. É bastante utilizado para proteção de materiais, bem 
como para embrulhos dos mais variados artigos.

Material de embalagem formado por uma série de lâminas de papel que formam uma estrutura construída por vários 
compartimentos hexagonais.
Apresenta uma grande resistência à pressão e possui uma grande capacidade de proteção e absorção de impactos.
O Favo de Abelha revela-se um excelente material para o desenvolvimento de Soluções à Medida de cada necessidade, 
produto e exigência, aplicável em vários tipos de indústria nomeadamente, vidreira, eletromecânica, automóvel e ainda 
mobiliário, carpintaria e eletrodomésticos.



ENCHIMENTO

NewAir l.B.® Express   “Enchimento de Bolsa”

   Fill-Air Cyclone® “Produção de Bolsas de Ar

Sistema versátil que produz uma almofada insuflável, com 
velocidades de até 20 metros por minuto, suficientemente 
rápido para as operações de embalagem mais exigentes.

É um sistema muito eficaz e de um elevado volume de produção, 
utilizando um espaço muito reduzido na produção de bolsas.

 SpeedyPacker® lnsightTM  “Embalagem de Espuma”

Proteja os seus produtos, em qualquer lugar e sem custos de instalação. 
O saco expande-se em segundos formando uma almofada de espuma.



ENCHIMENTO

IDENTIFICAÇÃO / EXPEDIÇÃO

É a máquina mais rápida na indústria, que usa papel acolchoado no seu 
embalamento. Com uma tecnologia e desenho único, a PackTiger cria 
almofadas de papel à medida e para vários tipos de proteção, como o 
envolvimento, bloqueio e amortecimento.

 PackTigerTM  “Enchimento de Papel”

Este equipamento é perfeito para clientes que precisam de um 
sistema de embalagem que melhora o desempenho, produtividade 
e qualidade de transporte. Através de um mecanismo de prensagem 
único, produzindo mais metros cúbicos de papel, ajudando-o no uso 
mais eficiente dos materiais de embalagem.

Material muito económico para embalagem e transporte de 
vários objetos.
Pode ainda ser utilizado para decoração e enchimento, 
assim como para o isolamento térmico e acústico.
Disponível em sacos de 0,5 m³

FasFil® “Enchimento de Papel”

Pacpac

ETIQUETAS

Etiquetas térmicas para as principais marcas de impressoras do mercado. Otimizadas para a impressão por 
transferência térmica. Adesivo permanente com boa adesão sobre uma ampla gama de superfícies. Etiquetas 
Anti-Roubo para transferência térmica, aplicável em todos os tipo de produtos. 

Várias referências e medidas conforme as necessidades especificadas (poliéster, polietileno, polipropileno, 
branco, prata ou transparentes, mate ou brilhante)



Outras características sob consulta.

IDENTIFICAÇÃO / EXPEDIÇÃO
FITA TÉRMICA “RIBBON”

IDENTIFICAÇÃO / EXPEDIÇÃO
ENVELOPES PACK-LIST

IDENTIFICAÇÃO / EXPEDIÇÃO
SACOS MINIGRIP

TRANSPORTE
SACOS PLÁSTICO

TRANSPORTE
SACOS PAPEL

Tem uma elevada resistência e tem como função efectuar a 
impressão em todo o tipo de etiquetas, de maneira a evitar 
um maior desgaste da cabeça de impressão.
Existente em diversas cores, medidas e referências.

Sacos de plástico com fecho de pressão "minigrip", para Comércio e Indústria.
Disponíveis nas medidas 40x60 mm ... 400x400 mm.

Sacos de plástico com ou sem impressão, com ou sem asas, neutros ou com cor. Ideais para estabelecimentos 
comerciais, para colocação e separação do lixo, entre outras aplicações.

MEDIDAS

165 x 122 mm 
225 x 122 mm 
228 x 162 mm 
328 x 235 mm

1000/cx

QUANTIDADE



ACESSÓRIOS
DESENROLADORES

ACESSÓRIOS
MÁQUINAS

Desenroladores fitas adesivas.

Desenrolador p/ filme manual 

Máquina p/ filme automático Máquina p/ cintar manual Máquina p/cintar manual p/soldadura 

Máquina p/ pinos plásticos Máquina p/ lacrar sacos plásticos 

Máquina p/ cintar semi-automática Máquina p/ cintar automática 
automáticaplásticos 

Máquina p/ soldar plástico 

Desenrolador p/ fita cintar Desenrolador p/ filme manual 
"sem canudo" 

Para secretária.



www.tunaebonifacio.pt 

Travessa Terramonte 98
4425-431 Águas Santas MAIA, Portugal 

geral@tunaebonifacio.pt 

Tel.: 221 106 930 | 224 880 621 / 622  

A informação contida neste catálogo necessita de confirmação por parte da nossa equipa comercial. 

OS NOSSOS CONTACTOS


