QUEM SOMOS NÓS
Somos uma empresa especializada no desenvolvimento, fabricação e
comercialização de produtos plásticos, fabricados pelo processo de Moldagem
Rotacional. Estamos no mercado nacional desde 1989, são vinte anos de inovação,
confiança e tecnologia em rotomoldados. Nossa estrutura organizacional é preparada
para atender às necessidades do mercado no Desenvolvimento, na Produção, na
Qualidade e na Logística de Atendimento.
Clientes como Montadoras de Máquinas Agrícolas, Grupos Geradores, Indústrias
Alimentícias, Químicas, Farmacêuticas, Mecânicas e outras, Prestadores de Serviços e
da Construção Civil, além de Consumidores de produtos de Lazer Náutico podem
atestar a excelência de nossos produtos e serviços.
Nossas instalações industriais perfazem 6.000 m2, dotadas de
equipamentos capazes de produzir produtos com avançada tecnologia em
rotomoldagem, o que nos possibilita fornecer peças de excelente qualidade com
os menores preços do mercado. Além dos produtos especialmente desenvolvidos
e produzidos para nossos clientes industriais, temos uma extensa linha de
produtos próprios.
NOSSOS PRODUTOS
Contêineres para Lixo
Contentores com
ou sem estrutura
Lixeiras
com Pedal
Coletores de Lixo
para Coleta Seletiva
Carro-cuba para
Hotéis e Hospitais

Cofre de Carga para
transporte de produtos
perigosos

Dutos e masseiras
para Construção Civil

Caixas Térmicas

Tanques Retangulares
com ou sem estrutura

Caixas com ou sem Tampas,
Empilháveis ou Encaixáveis

Silos quadrados ou redondos, com
ou sem estrutura

Baús para motos

Baldes

Caçamba Paletizada

Bandejas
Tambores
Empilháveis

Tanques Estacionários para Diesel
ou outras aplicações

Bombonas e Garrafões

Páletes
desde
0,6 x 0,6
m até

Padrão 1,2 x 1,0 m

2,0 x 1,0 m

diversos modelos e cargas

Linha Náutica:
Caiaques de 1 e 2 lugares
(Kayaky e Kayaky Kat)
Sistemas de Piers plásticos: 0,5 x 0,5 m / 0,5 x 1,0 m / 1,0 x 1,0 m (Smart Pier) e
2,5 x 1,5 m (Easy Pier)

POLÍTICA E MISSÃO DA EMPRESA
Gerar produtos e serviços de excelência, visando exceder as expectativas dos clientes
com o pleno envolvimento dos colaboradores, dos quais se reconhece suas habilidades
pessoais para gerar continuamente melhoria dos processos e indicadores.
VISÃO
Ser o fabricante por excelência dos melhores produtos rotomoldados e serviços
agregados aos mesmos. Como: Melhorar continuamente os seus produtos e matérias
primas, fazendo-os sempre melhores, com alta produtividade, baixos níveis de perdas
e devoluções.
VALORES
Seriedade, Segurança e Responsabilidade, Compromisso com a Busca Permanente de
Conhecimento Tecnológico e Respeito ao Meio Ambiente, através de:
a) Busca tratar os seus clientes e fornecedores com seriedade e respeito;
b) Esforços na busca permanente de novos conhecimentos, métodos e processos;
c) Gastar menos energia elétrica ou combustível contribuindo para afetar
minimamente o meio ambiente e;
d) Gerar predominantemente produtos economicamente recicláveis.
(Certificada ISO 2001:2008 desde 1999, certificadora EVS Brasil)

FALE CONOSCO
Estamos à disposição para os contatos necessários.
Atenciosamente
Maicon Garcia
Supervisor de Vendas
maicon.garcia@pexplas.com.br
11 3186-4686

David França Vasconcelos
Consultor Técnico Comercial
david.fvasconcelos@pexplas.com.br
11 3186-4670

Ana Lúcia C. Zavitoski
Consultora Comercial
analucia.zavitoski@pexplas.com.br
11 3186-4653

Solange Carvalho
Consultora Comercial
solange.carvalho@pexplas.com.br
11 3186-4673

Natália Scaramucini
Consultora Comercial
natalia.scaramucini@pexplas.com.br
11 3186-4685

Para região sul:
Ismael Corrêa da Rocha
Consultor Comercial
ismael.rocha@pexplas.com.br
51 9992-2204 / 11 9286-4177

Site: www.plastipex.com.br
Fones: Central 11 3186-4666 ◙ Outros: 11 4448-5597 ◙ 4063-8875
ATENDEMOS TODO O BRASIL

