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SOLUÇÃO 360º

Condições especias paraEco Parceiros



CANA DE AÇÚCAR

? CURIOSIDADE

Linha produzida em polpa de celulose 100% 
natural a partir de fibras da cana de açúcar. 
Esta polpa é pressionada em diferentes 
formas, garantindo resultados tão estáveis e 
biodegradáveis depois de utilizados.

A cana de açucar é uma matéria sustentável produzida a 
partir de restos da planta que sobraram na extração de suco.
Estes produtos são adequados para microondas.



PAPEL / CARTÃO

? CURIOSIDADE

A grande vantagem do papel e do cartão é 
que são produtos 100% recicláveis, que 
podem ser reciclados até 10 vezes.
Todos são biodegradáveis, e levam entre 1 e 
12 meses a desintegrar-se, dependendo da 
sua composição.

Os produtos de papel e cartão, obtidos diretamente de fibras 
de celulose, são artigos económicos e destartáveis.
Com estas características, o papel e o cartão são 
considerados materiais de baixo impacto ambiental.



FOLHA DE PALMA

? CURIOSIDADE

A Folha de Palmeira é uma linha produzida 
através de folhas caídas, limpas em 
profundidade e aplicadas a vapor e 
pressão. Pratos e tigelas leves, mas duros e 
resistentes, permitem conter comida 
quente, líquidos e óleos.

Produto biodegradável e compóstavel, podem ser usados 
como fertilizantes 60 dias depois do seu uso. 
Livre de agentes químicos.



MADEIRA

? CURIOSIDADE

A madeira é um recurso renovável, 
ecológicamente sensível, amiga do amiente 
e biodegradável. Para pessoas com uma 
elevada consciência ambiental, talheres 
descartáveis feitos a partir deste material 
são a solução ideal.

Os talheres de madeira não têm qualquer tipo de sabor.



PLA / C-PLA
O PLA é um bioplástico obtido a partir de 
recursos 100% naturais, como o amido de 
milho, cana-de-açúcar ou mandioca, tendo 
origem em recursos renováveis.
O C-PLA é uma forma de PLA cristalizado, 
possuindo maior rigidez e resistência térmica.



BAMBU

? CURIOSIDADE

O bambu é uma das plantas de maior 
crescimento do mundo, pode crescer 91cm 
em 24 horas e é rapidamente biodegradável, 
e por isto, considerado um recurso altamente 
renovável e sustentável.

Apesar da sua aparência delicada, é muito resistente e ao 
mesmo tempo leve.



PERSONALIZADOS
Sugestões criativas e imperdíveis para 
customizar e aumentar a visibilidade do seu 
negócio. Envie-nos a Arte Final, nós tratamos 
do resto!   
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