QUEM SOMOS
A Probalplás é uma empresa especializada no ramo da embalagem e publicidade a operar desde 1995.
Somos uma empresa jovem, animados de um espírito inovador que nos caracteriza. Com o passar do
tempo temos vindo a desenvolver-nos, seja com melhores instalações ou tecnologia no sentido de
aprimorar os nossos serviços de forma a poder oferecer aos nossos clientes uma óptima qualidade aos
melhores preços do mercado.
Neste momento estamos equipados com:
• máquina semi-automática de serigrafia, que utilizamos na decoração de peças acrílicas ou embalagens;
• máquinas de corte e dobragem de acrílico adequadas a pequenas e a grandes produções;
• máquina semi-automática de retráctil, para agrupagens de produto;
• máquina de corte e gravação a laser;
• Software avançado na área do design, onde desenvolvemos as suas ideias e as transpomos para a vida
real.
Somos fabricantes de:
• Embalagens em PVC com e sem impressão
• Expositores em acrílico, PVC expandido, e outros…
• E várias peças em acrílico, tais como porta-folhetos, suportes monofolha, etc.
Fazemos agrupagem de produtos através de cintas, sleeve’s ou retráctil. Comercializamos a retalho
diversos materiais e embalagens.
Consulte-nos sem compromisso!

EMBALAGENS

Cartolina e PVC

As embalagens podem ser mistas juntando dois materiais com
composições distintas

PVC, PET e PP

As embalagens em PVC, PET ou PP poderão assumir várias
espessuras, várias formas, coladas ou de montagem, com ou sem
impressão. Fornecemos também placas de PVC transparente de
várias espessuras.

EXPOSITORES

Acrílico

As peças em acrílico, expositores, peças de decoração, pequenos
troféus, fornecimento de placas de acrílico de várias espessuras e
cores, desde que existam em stock, podem ser encomendadas por
medida e forma, pois utilizamos a técnica de corte por LASER.

PVC expandido

Os expositores em PVC expandido podem ser das mais variadas
formas e cores, podendo também ser decorados com impressão
digital. A impressão OFFSET em papel autocolante só se justifica
mediante a quantidade a produzir. Fornecemos também placas de
PVC por medida.

AGRUPAGEM DE PRODUTOS

ACRÍLICOS

Chapas

Todas as medidas e cores.

Outros

Se procura uma peça única, desenvolvida para uma utilização
especifica... esta é a sua área. Consulte-nos, damos vida à sua
ideia!

Porta-Nomes

Para identificação de secretárias de trabalho, mesas de reunião ou
reservas.

Tubos, Varões e Barras

Tubos e barras em acrílico com vários diâmetros.

MATERIAL DE PUBLICIDADE

Outros

Se procura uma peça única, desenvolvida para uma utilização
especifica... esta é a sua área. Consulte-nos, damos vida à sua
ideia!

Porta Publicidade

Chama a atenção para o seu produto e pode aproveitar para dar
mais informação ao consumidor!

Em acrílico com
vários formatos

Porta Tester

“Teimosos” em
PVC ou outro material

Peças executadas para chamar a atenção do seu produto e dessa
forma aumentar as vendas

Em acrílico com vários
formatos para balcão

Em acrílico com vários
formatos para linear

MATERIAL DE PUBLICIDADE

Réguas e Tabuleiros

Artigos úteis para fazer sobressair o seu produto no linear da
superfície comercial

Tabuleiro em
vários materiais

Suportes Monofolha

Regletes em acrílico
com serigrafia

Acrílico com
Porta-preços

Para aplicar informações diversas, preçarios, etc. Todos os
tamanhos e formatos.

Formato em “L”

Formato em
“T” invertido

Formato para
fixação vertical

CORTE E GRAVAÇÃO

Corte e Gravação Fresa

Corte e Gravação Laser

Artigos úteis para fazer sobressair o seu produto no linear da
superfície comercial

Gravação em dibond

Gravação em dibond

Gravação
em Acrílico

Gravação
em Policarbonato

Gravação
em Policarbonato

Para aplicar informações diversas, preçarios, etc. Todos os
tamanhos e formatos.

Gravação e corte
em acrílico

Corte em acrílico
com aplicação de vinil

Gravação e corte
em acrílico com pintura

Gravação em madeira

CONTACTOS E LOCALIZAÇÃO

Probalplás - Técnicas de Embalagens, Lda.
Estrada Manuel Correia Lopes
Parque Empresarial Progresso
Armazém 11
2785-738 SÃO DOMINGOS DE RANA
Telefone: +351 214 455 190
Fax: +351 214 451 072
E-mail: geral@probalplas.com

