
  

Otimize sua produção ao comprar fita pet  

A Moscka, fabricante de fita pet ,disponibiliza fitas altamente recomendada para arqueações que necesssitam de 

maior resistência, durabilidade e segurança, pode, em alguns casos substituir a fita de aço elevando assim o 

custo benefício de sua empresa, pois ao ser mais leve que a fita de aço o frete sai mais barato e o manuseio se 

torna mais fácil.  

A aplicação deve ser feita com máquinas ou aparelhos especificos manual ou automático. A Moscka, fabricante 

de fita pet produz fitas com material virgem ou reciclado, ambas tem ótima resistência e durabilidade, produzidas 

com matéria prima de ótima qualidade.  

Onde encontrar fabricante de fita pet  

A Moscka, fabricante de fita pet, dispoe de material de excelente qualidade, e oferece ao cliente que comprar fita 

pet o melhor atendimento.todos os vendedores são altamente capacitados para oferecer ao cliente uma venda 

técnica onde será analisado o material a ser arqueado e assim indicado a melhor arqueação. Viabilizam uma 

consultoria extremamente capacidade e atualizada.  

A fabricante de fita pet disponibiliza fitas de qualidade e é a melhor opção para cliente de diversos segmentos, 

como: madeireira, cerâmica, fábrica de blocos e toda área logistica.Todas elas são aprovadas por um rigoroso 

setor de qualidade que garante fitas com maior resistência ao impacto devido a sua elasticidade fornecendo ao 

cliente segurança e agilidade. A fita pet tem diversas medida, são elas:  

LARGURA  EXPESSURA  RESISTÊNCIA À TRAÇÃO  

13  0,8  220 kgf  

16  0,8  300 kgf  

16  0,9  360 kgf  

16  1,0  400 kgf  

19  1,0  480 kgf  

As medidas vão de acordo com arqueação que será feita e a necessidade do cliente.  

Segurança e proteção são itens essenciais ao pensar em comprar fita pet, assegurar ao cliente todos esse itens 

é fundamental, tendo isso em vista a Moscka, fabricante de fita pet, prioriza um bom atendimento levando em 

consideração a singularidade de cada segmento analisando minuciosamente se o cliente irá comprar fita pet com 

as especificações necessária para a arqueação de seu produto, garantindo qualidade, segurança e rapidez no 

embalamento.  

Ligue e confira o ótimo atendimento e o melhor preço do mercado, e lembre-se fabricante de fita pet é a Moscka 

Embalagens!  
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