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_A JAGUAR PLÁSTICOS

A Jaguar Plásticos, fundada em 1978, é especializada na produção de 
artigos plásticos. Possui uma extensa linha de produtos nos segmentos 
de Utilidades Domésticas e Embalagens Industriais, sendo uma das 
líderes nacionais em ambos os setores.

Localizada na cidade de Jaguariúna, no estado de São Paulo, tem 
atuação nacional e exporta para mais de 20 países. Atualmente, conta 
com mais de 900 colaboradores e um moderno parque industrial de 
46.000 m², com investimentos constantes em tecnologias, preservação 
do meio ambiente e capacitação de pessoas. Como resultado, a marca 
Jaguar é sinônimo de qualidade em produtos e serviços.
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A Jaguar Embalagens possui um histórico de inovação de mais de 40 
anos e é referência no mercado de embalagens industriais. Oferecemos 
uma completa estrutura para o desenvolvimento de projetos específicos, 
de acordo com as necessidades e exigências de seus clientes, atuando 
no mercado de produtos alimentícios, veterinário, químico, higiene 
pessoal, cosméticos, produtos de limpeza e outros.

A JAGUAR EMBALAGENS POSSUI:
• Centro de apoio técnico completo para assessoria 

e viabilização de projetos.
• Atendimento aos mais exigentes clientes do mercado, 

incluindo o segmento alimentício e farmacêutico.
• Produtos inovadores, seguros e de alta qualidade.
• Tecnologia para a personalização do seu produto.
• Linha de baldes industriais para diversos segmentos.

Sala de injeção convencional

A JAGUAR EMBALAGENS_
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A Jaguar Embalagens possui 
ambiente especial para a 
produção de embalagens 
alimentícias. Denominado 
SALA LIMPA, é um espaço 
controlado e em conformidade 
com as normas e programas 
de qualidade assegurados, tais 
como a BPF (Boas Práticas de 
Fabricação), APPCC (Análise 
de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle), FSSC 22000 (Gestão 
da Segurança Alimentar) e a 
certificação ISO 9001.

_SALA LIMPA
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FERRAMENTARIA_
Para mais agilidade e rapidez no atendimento aos nossos clientes, 
contamos com ferramentaria própria, equipada com a mais alta 
tecnologia em software e em equipamentos de produção, além de 
ambiente fabril climatizado e capacitação profissional permanente. 
São diferenciais que contribuem para a geração de soluções 
criativas e inovadoras, sob medida, a custos competitivos.
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_CLIENTES

Raymundo
da Fonte S.A
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PRODUTOS_

EMBALAGENS EXCLUSIVAS
Dentro da proposta de Projetos 
Exclusivos, encontram-se as 
embalagens personalizadas, 
produtos inovadores e de alta 
qualidade que valorizam
o seu produto. 

EMBALAGENS STANDARD
Produtos disponíveis em 

estoque para atender as 
necessidades do seu projeto 

com agilidade.

BALDES INDUSTRIAIS
Grande variedade de baldes 
industriais em material 
termoplástico, com fechamento 
hermético e excelente 
resistência ao impacto e ao 
empilhamento. 
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_PERSONALIZAÇÃO DA EMBALAGEM

SERIGRAFIA
• Excelente custo-benefício. 
• Até 4 cores.

RÓTULO MANGA
Filme de polietileno de baixa densidade, possui benefícios para quem se 
preocupa com a qualidade e funcionalidade dos seus rótulos. Entre as 
principais, podemos destacar: Versatilidade de impressão | Facilidade de 
aplicar e remover (Possibilita o reúso da embalagem) | Alta eficiência com 
baixo custo de manutenção.

IN MOLD LABEL
• Estampa definitiva.
• Área 100% aproveitável.
• Maior valorização da sua marca.
• Facilita a reciclagem eliminando rótulos em papel.
• Até 8 cores.

SLEEVE
• Processo de decoração que permite a ancoragem em 

superfícies sinuosas através de termoencolhimento 
do rótulo, proporcionando maior aproveitamento de 
áreas de impressão da embalagem.

Sua embalagem merece uma impressão de qualidade com 
acabamento fotográfico que valorize seu produto. Estamos prontos 
para atender o seu projeto, seja qual for sua necessidade na hora de 
personalizar sua embalagem.

RÓTULO AUTOADESIVO
• Rótulo adesivo em papel ou plástico, com alta 

qualidade de impressão, facilidade na retirada, 
aplicação totalmente automática, um diferencial 
para o mercado alimentício.

OFFSET
• Maior flexibilidade e velocidade.
• Imagem de qualidade com menor consumo. 
• Até 4 cores. 



10

PROJETOS EXCLUSIVOS_

PRODUTO FINAL
O produto final é

validado em todas as 
etapas do processo, 

entrará em produção e terá 
acompanhamento técnico.

PROJETOS
EXCLUSIVOS

Crie peças específicas 
de acordo com as
necessidades da 

sua empresa. 

VIABILIZAÇÃO
DO PROJETO

Nesta etapa, nossa 
equipe trabalhará 
na viabilização do 

seu projeto por 
meio de software de 

modelamento, que 
analisa virtualmente a 

interação das peças.
Neste processo também 
definimos a decoração, 

a automação e a 
montagem, conforme a 
necessidade  do cliente.

ASSESSORIA TÉCNICA
Uma equipe especializada 
dará todo o suporte em seu 
projeto, compreendendo 
suas necessidades e 
encaminhando a demanda 
para a próxima etapa.

MOLDE PILOTO
Aprovado o mock-up e 
viabilizado o projeto, o 
molde é construído de 
acordo com todas as 
especificações.

PROTÓTIPO ELETRÔNICO
Um mock-up 3D é desenhado 
através de software de ponta. 
Através dele, visualizamos uma 
imagem fixa que evidencia 
o projeto e simula suas 
dimensões, rótulos e volume.

PROTÓTIPO EM
IMPRESSÃO 3D

O projeto começa a virar 
realidade. O mock-up em resina 

é impresso, o que possibilita o 
cliente interagir com o protótipo 

do produto.
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A Jaguar Embalagens integra experiência de 40 anos no mercado com 
avançada tecnologia para oferecer, além de seus produtos já consagrados, 
a possibilidade de criar peças específicas de acordo com a sua 
necessidade.

CONHEÇA COMO FUNCIONA NOSSO TRABALHO NA CRIAÇÃO
DA SUA EMBALAGEM PERSONALIZADA:

10
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Pote Quadrado 3,4L
Largura da boca: 
157,50x157,50mm
Altura: 189,60mm
Pote e tampa de
polipropileno
com aba para 
selagem

Tampa 30mm
Altura: 10,5mm

Diâmetro: 32,8mm

Tampa 43mm
Altura: 15mm

Diâmetro: 45,7mm

Tampa 38mm
com Selo 

de Indução
Altura: 15,3mm

Diâmetro: 40,4mm

Tampa 32mm
Altura: 17,6mm

Diâmetro: 32,5mm
Batoque de 

vedação

Copo 550mL
Diâmetro: 100,3 mm
Altura: 106mm
Envase para até 80°C
Copo e tampa em PP
Com aba para selagem
Decoração: rótulo adesivo 
e IML

Copo 220mL
Diâmetro: 68mm
Altura: 94mm
Envase para até 90°C
Copo e tampa
em PP
Com aba para
selagem
Decoração: rótulo 
adesivo

Colher Articulável
com Flow Pack
Altura: 5,6mm
Largura Total: 36mm
Comprimento: 61,5mm

SOLUÇÕES
JAGUAR

_PRODUTOS STANDARD
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BALDES INDUSTRIAIS_
Medidas: Ø superior x Ø inferior x altura (balde + tampa)

Balde 3,2L
184,0 x 157,8 x 175,0mm
Capacidade total: 3,6 litros
Empilhamento máximo: 06 un.
Alça: Plástica
Decoração: Serigrafia,
Offset e IML

Balde 3,6L
165,5 x 140,2 x 207,8mm

Capacidade total: 3,8 litros
Empilhamento máximo: 06 un.

Alça: Plástica
Decoração: Serigrafia 

Balde 7,2L
232,5 x 193,5 x 261,6mm

Capacidade total: 8,1 litros
Empilhamento máximo: 05 un.

Alça: Plástica
Decoração: Serigrafia, Offset e IML

Balde 10L
279,5 x 239,0 x 232,2mm
Capacidade total: 10,9 litros
Empilhamento máximo: 05 un.
Alça: Plástica
Decoração: Serigrafia e Offset

Principais
usos nos setores

alimentício,
químico, tintas,

e diversos.
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Utilizados pelo
setor alimentício. 

Ex.: conservas, 
pão de queijo, 

doce de leite etc.

Balde 5L
206,7 x 171,5 x 232,6mm

Capacidade total: 5,5 litros
Empilhamento máximo: 06 un.

Alça: Plástica
Decoração: Serigrafia e Offset

Balde 3,6L
191,4 x 156,5 x 193,6mm
Capacidade total: 4 litros
Empilhamento máximo: 06 un.
Alça: Plástica
Decoração: Serigrafia, Offset e IML

Balde 3,6L V2
191,4 x 156,5 x 193,6mm
Capacidade total: 4 litros
Empilhamento máximo: 06 un.
Alça: Plástica
Decoração: Serigrafia, Offset e IML
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Utilizado
nos setores

químico,
agroquímico

e tintas.

Atende aos
 setores químico, 

agroquímico e 
alimentício.

Balde 12L
279,5 x 238,3 x 276,2mm
Capacidade total:
12,9 litros
Empilhamento máximo: 05 un.
Alça: Plástica
Decoração: Serigrafia e Offset

Balde 16L
315,1 x 271,0 x 308,5mm

Capacidade total: 18 litros
Empilhamento máximo: 04 un.

Alça: Plástica
Decoração: Serigrafia e Offset
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Balde 18L
310,4 x 262,8 x 339,4mm
Capacidade total: 19,4 litros
Empilhamento máximo: 04 un.
Alça: Plástica e Metálica
Decoração: IML,
Serigrafia e Offset

Balde 20L
313,0 x 265,0 x 370,4mm

Capacidade total: 21,4 litros
Empilhamento máximo: 04 un.

Alça: Plástica e Metálica
Decoração: Serigrafia e Offset

Balde 20L V2
310,4 x 259,2 x 371,4mm

Capacidade total: 21,2 litros
Empilhamento máximo: 04 un.

Alça: Plástica e Metálica
Decoração: Serigrafia e Offset

Balde 22L
318,4 x 272,5 x 381,5mm
Capacidade total: 22,7 litros
Empilhamento máximo: 04 un.
Alça: Plástica e Metálica
Decoração: Serigrafia e Offset

Balde 22L V2
315,6 x 260,0 x 420,7mm
Capacidade total: 24,2 litros
Empilhamento máximo: 04 un.
Alça: Plástica e Metálica
Decoração: Serigrafia e Offset

Indicado
para produtos
sólidos e/ou

densos, como
colas, adesivos, 
pó e granulado.

Balde 30L
375,7 x 320,7 x 382,2mm

Capacidade total: 32,1 litros
Empilhamento máximo: 02 un.

Alça: Metálica
Decoração: Serigrafia



www.jaguarembalagens.com.br
Av. Vicenzo Granghelli, 636 – João Aldo Nassif – Jaguariúna – SP – Brasil

CEP: 13916-058
+55 (19) 3311-2831 / atendimento@jaguar.ind.br

linkedin.com/jaguarplasticos       instagram.com/jaguarplasticos


