


Conheça os produtos da maior líder 
em produção de tubos plásticos da 

América Latina.



Confiabilidade, qualidade, eficiência, comprometimento, 
inovação e agilidade. É baseada em seus valores que a 
C-Pack Creative Packaging S/A conquistou o título de 
líder Latino Americana no segmento de tubos plásticos. 
Com uma capacidade produtiva anual de 220 milhões; e 
um extenso portfólio que compreende os diâmetros 19, 
22, 25, 30, 35, 40, 50 mm e no formato oval 35, 40 e 45mm, 
além das variações de tampas e diversas combinações 
decorativas - é a maior fornecedora deste tipo de 
embalagem para os segmentos cosmético, farmacêutico, 
industrial e alimentício. Todos os tubos, tampas e 
componentes produzidos pela empresa atendem aos 
mais rigorosos padrões de qualidade e seguem as boas 

práticas de fabricação (BPF). 
 
O tubo plástico é uma embalagem mais ecológica, 
pois sua produção utiliza 50% a menos de energia e 
menor quantidade de matéria-prima, sendo ainda, 
completamente reciclável. Destaca-se ainda, a evidente 
capacidade como embalagem acabada, não necessitando 
de complementos como cartuchos e blisters, o que agrega 
grandes vantagens para atendimento aos atuais e futuros 
desafios em gerar menos materiais em acompanhamento 
ao produto final. Uma embalagem sustentável, resistente 
e prática. 
 

C O N H EÇA  A  C - PAC K
A C-Pack está localizada na área Industrial de São José, 
na Grande Florianópolis (SC), sua unidade fabril possui 
13,500m² de área construída, em um terreno de 36 mil 
m², com destaque para as soluções aplicadas em toda 
a construção. Os recursos ambientais são melhores 
aproveitados através de paredes TermoWall, aquecimento 
solar, captação de água da chuva, tratamento de efluentes, 
e tantas outras soluções que conciliam a preocupação 
com o meio ambiente e a alta qualidade do produto 
fabricado.  Além da sede de São José, a empresa mantém 
uma unidade comercial em São Paulo (SP). 
 



S TA N DA R D S
A embalagem que o seu 

produto precisa.

Personalize sua identidade, anuncie 
a sua marca, deixe a qualidade de 
seu produto nas mão de quem é 

destaque no mercado.







































I N OVAÇ Õ E S

A modernidade que sua 
embalagem precisa.

Ouse com suas embalagens, 
invista em inovações que fazem a 

diferença.
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