
  

O melhor filme stretch em sp  

O filmes stretch é feito de polietileno de baixa densidade e traz diversos benefícios para o setor de embalamento 

, produzido com matéria prima de excelente qualidade a Moscka, fabricante de filme stretch em sp,produz filme  

baseada em blendas de polietileno de varios tipos com expessura de 15 a 50 micras pode ser usado em aplicação 

manual ou automática.  

Bobina padrão com 500mm de Largura x 25 micras x 4 kg  

Em caso de mudanças nas especificações padrão o vendedor técnico irá analizar a disponibilidade de produção 

levando em consideração a quantidade.  

INDICAÇÕES:  

• Indústrias de embalagens :caixa de  papelão, tampas, frascos, etc  

• Indústrias de bebidas : garrafas , latas e fardos  

• Movimentação de cargas: transportes rodoviários, aéreos e marítimos  

• Estocagem, contrução civil : cimento, blocos, pisos de cerâmica, telhas , etc  

• Indústria alimentícia  

• Indústria gráfica  

A Moscka , fabricante de filme stretch em sp, prioriza um ótimo atendimento, pensando nisso todas as vendas 

são técnicas e todos os vendedores são qualificados para oriente o cliente da melhor forma possivel priorizando 

a singularidade de cada setor.  

Os benefícios de comprar direto do fabricante  

Qualquer empresa fabricante de filme stretch pode lhe oferecer filme para o embalamento, mas somente a 

Moscka garante, como fabricante de filme estretch em sp , filme de excelente qualidade com esticamento de até 

300% e com maior custo benefício do mercado, unifique sua carga, transporte-a com maior segura sem risco de 

ranhuras ou movimentação da carga, protengendo de violação exposição ao tempo, contato com umidade, etc  

Estoque garantido  

Priorizando as necessidades dos clientes a Moscka, fabricante de filme stretch em sp , trabalha com grande 

quantidade em estoque para atender prontamente seu cliente e assim cumprir a risca seus prazos de entrega, 

não é qualquer fabricante de filme stretch em sp que tem a preocupação de melhor atender seu cliente e entregar 

seu produto com maior rapidez.  
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