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De qualidade garantida: 

Se a qualidade é importante para a sua empresa, os vossos produtos 

devem chegar ao seu destino em 

Ao escolher as caixas com kraft, você assegura não só uma boa proteção 

dos seus produtos, como também uma boa adesividade nas fitas colas.

NOTA: As medidas das caixas são sempre dadas por ordem de:

• Comprimento X 

• Largura X 

• Altura X 

 

Código 
Com. x Larg. xAlt.

Medidas exteriores

C322403020 40×30×20 

C322604020 60×40×20 

C322604040 60×40×40 

 

Semelhantes às utilizadas pelos CTT

Solução económica e funcional. 

Caixa multiuso que permite a expedição e o 

acondicionamento de todo o tipo de produtos.

 

Caixas recortadas param Envio Postal

Caixas Americana 

Caixas de Cartão Canelado
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Se a qualidade é importante para a sua empresa, os vossos produtos 

devem chegar ao seu destino em perfeito estado. 

Ao escolher as caixas com kraft, você assegura não só uma boa proteção 

dos seus produtos, como também uma boa adesividade nas fitas colas. 

As medidas das caixas são sempre dadas por ordem de: 

Com. x Larg. xAlt. 

Medidas exteriores 
Qualidade Lotes de Un. 

 D1 10 

 D1 10 

 D1 10 

D1-

canelado

 

D0-

canelado sem Kraft Exterior.

 

L1-

canelado com Kraft Exterior.

 

L0-

canelado sem Kraft Inferior.

 

LB-

canelado branco.

 

DB-

canelado

 

pelos CTT. 

 

permite a expedição e o 

acondicionamento de todo o tipo de produtos. 

Caixas recortadas param Envio Postal 

 

 
Caixas de Cartão Canelado

 

 

Parque empresarial Praia Norte, Lote 29B2                 4900-350 Viana do Castelo                                                

mail: embalminho@embalminho.com                    

- Caixas de cartão duplo 

canelado com Kraft Exterior. 

- Caixas de cartão duplo 

canelado sem Kraft Exterior. 

- Caixas de cartão simples 

canelado com Kraft Exterior. 

- Caixas de cartão simples 

canelado sem Kraft Inferior. 

- Caixas de cartão 

canelado branco. 

- Caixas de cartão duplo 

canelado branco. 

Caixas de Cartão Canelado 


