CANTONEIRAS
As cantoneiras de papel Hexacell são fabricadas com papel

Dimensões:

multilaminado unidos por meio de cola vegetal, sendo 100%

Abas iguais 30x30 ,40x40, 50x50, 60x60, 80x80

recicláveis e ecológicas. São acessórios de embalagem

Espessura: 2,3,4,5 mm

utilizadas para melhorar as características estéticas e de

Consulte condições para:

resistência da carga, contribuindo para um transporte

- Cantoneiras impressas e coloridas

seguro e sem avarias até o destino nal.

- Medidas com abas desiguais

Produto reciclável, leve, biodegradável, resistente.

- Espessuras especiais

Aumenta a resistência e estabilização dos pallets
Cantoneira reta protege as superfícies frágeis e planas
Facilita a amarração do conjunto com a ta de arquear sem
danicar os produtos
Diminui os custos com reposição de mercadorias avariadas
Evita a umidade no contato entre o stretch e o material
Economia: Com o uso das cantoneiras é necessária menor
quantidade de lme stretch para estabilizar o pallet.
Padronização: Possibilita uma embalagem com qualidade e
melhor apresentação para o cliente nal.
Possibilita a montagem de estrutura para proteção de peças com
segurança e leveza.

Conﬁra mais no site:
www.hexacell.com.br

E-mail
comercial@hexacell.com.br

Telefone
+55 (54) 3054-6520

CANTONEIRA COM PLACAS HONEYCOMB
Absorve os impactos sem afetar o produto.Indicado para produtos
com alta necessidade de proteção.
Garante proteção e qualidade no transporte.

Consulte-nos para a linha de embalagens especiais personalizadas de acordo com
a necessidade do seu produto.

CANTONEIRA QUEBRA CABEÇA
Proporciona encaixe perfeito nos cantos com acabamento e
praticidade, conservando a borda e a integridade do produto.

CANTONEIRA DENTADA
Utilizada para proteção de bordas arredondadas e ou objetos
irregulares.

CALÇO BOOP
COM PLACAS DE HONEYCOMB

São utilizados como separadores ou calços internos, tem como
principal característica garantir a estabilidade das peças dentro da
embalagem, além de proteger e absorver os impactos sofridos
durante o transporte.

PÉ PARA PALLET
Produzido com placas de Honeycomb é leve, versátil, resiste a
grandes cargas e já vem com ta adesiva aplicada, facilitando a
instalação em placas planas para construção de pallets ou até mesmo
na instalação direta na caixa de papel.

