
presentearENCANTE AO



TRADICIONAL 
O clássico será sempre um 
opção assertiva na hora de 
atender as expectativas de 
seu cliente.

KRAFT CLEAN
Para quem procura  
custo x benefício a 
sacola Kraft Clean 
oferece medidas 
especiais. Elegante 
e simples!

STANDARD 
Linha de sacolas com 
medidas modernas que 
apresentam versatilidade 
e adaptação para todos 
os nichos de mercado.

SEDA 
Complementos 
que fazem a 
diferença.

As sacolas personalizadas da Up Box Embalagens vão 
diferenciar seu negócio diante da concorrência, agregar  
valor ao seu produto e aumentar a visibilidade de sua marca.

Conheça nossas soluções.

ECOMMERCEConheça nosso

PREMIUM DRINKS 
Bebidas especiais, 
merecem embalagens 
especiais. 

BASIC BAG 
Torne sua embalagem personalizada em uma 
linda embalagem presenteável. Deixe aba de 
fechamento da basic bag fazer isso por você.

SACOLA 
PRESENTEÁVEL 
COM ABA
Clássico modelo  
de sacola com aba, alça 
vazada.

FITA  E 
ETIQUETAS
Detalhes que irão 
encantar seu cliente.

JÁ PENSOU QUE SUA SACOLA PODE 

FAZER MAIS QUE APENAS GUARDAR 

E TRANSPORTAR SEU PRODUTO?



Pedido mínimo 2 mil unidades por tamanho.

SACOLA PRESENTEÁVEL 
COM ABA
Clássico modelo de sacola com aba, alça vazada.

CARACTERÍSTICAS

Sacolas em papel Duplex 225 gramas. Acabamento fosco, 
impressão 4x0 cores no padrão CMYK.. 

BASIC BAG
São sacolas especiais, exclusivas, com opção de aba para 
fechamento. Detalhe que faz a diferença ao embalar seu  
produto para presente. 

CARACTERÍSTICAS

Feitas em Papel Duplex 225 gramas. Cada sacola acompanha 2 
(duas) alças tipo gorgurão (33 cm comprimento e 2 cm de largura) 
com ponteira de acetado de fácil aplicação.

16 x 22 x7 cm 24,5 x 23 x 9,5 cm 24 x 37 x 9,5 cm12 x 16 x 5 cm

Pedido mínimo de 2 mil unidades por tamanho.

16 x 25,5 x 08 cm 25 x 37 x 09 cm12 x 16 x 05 cm

PP P M VerticalXP

P MXP

KRAFT CLEAN
Para quem procura custo x benefício a sacola Kraft Clean oferece 
medidas especiais com papel kraft e Impressão simples e sem 
impressão lateral. Nas quantidades que você precisa. Elegante e 
simples!

CARACTERÍSTICAS

Feitas em papel kraft 100 gramas, alça de papel torcido e 
impressão 1x0. Tabela de cores para impressåo:

Pedido mínimo de 500 unidades por tamanho.

20 x 22 x 8 cm 22 x 32 x 10 cm 31 x 40 x 13 cm15 x 18 x 6,5 cm

PP P MXP



52 x 39 x 14 cm

GGPedido mínimo 2 mil unidades P /

1 mil unidades M, G ou GG

SACOLA TRADICIONAL
Linha de sacolas clássicas. Apresentam alta resistência e 
praticidade em diversos tamanhos, que se adequam às suas 
necessidades.

CARACTERÍSTICAS

Sacolas em Papel Duplex 225 gramas. Acabamento fosco, 
impressão 4×0 cores no padrão CMYK. Cada sacola acompanha 2 
(duas) alças tipo gorgurão (33 cm comprimento e 2 cm de largura) 
com ponteira de acetado de fácil aplicação.

37 x 25 x 10 cm 43 x 34 x 11 cm24,5 X 23 X 9,5 cm

Pedido mínimo 2 mil unidades por tamanho.

PREMIUM DRINKS
Embalagens resistentes que possuem total segurança e eficiência 
na hora de transportar itens tão frágeis, isso claro, sem perder a 
elegância.

CARACTERÍSTICAS

Papel Duplex 225 gramas, possuí aba de fechamento e acompanha 
alças de gorgurão com ponteira de acetato de fácil aplicação.

19,8 x 38,5 x 8,5 cm
2 garrafas

11,6 x 38,50 x 8,4 cm
1 garrafa

10,3 x 27 x 7,1 cm
1 garrafa long neck

M GP

MPPP

STANDARD
LInha de sacolas com medidas modernas que apresentam 
versatilidade e adaptação para todos os nichos de mercado.

CARACTERÍSTICAS

Feita em papel Duplex 225 gramas. Cada sacola acompanha 
2 (duas) alças tipo gorgurão (33cm de comprimento e 2cm de 
largura) com ponteira de acetato de fácil aplicação

Pedido mínimo 1, 2 e 4 mil unidades.

ECOMMERCEConheça nosso

G SHOESM LARGAM ALTAP M SHOES
35 x 42 x 13.2cm32,5 x 24 x 9cm 35 x 30 x 13,2cm23 x 35 x 9cm23 x 18,5 x 9cm



Pedido mínimo 2 mil unidades

CAIXAS ARTICULADAS
Linha de caixas clássicas, a escolha perfeita para 
acondicionar itens diversos. Praticidade e elegância na 
hora de embalar seus produtos.

CARACTERÍSTICAS

Caixas em papel duplex 275 gramas. Acabamento fosco, 
impressão 4x0 cores no padrão CMYK. Acompanha 1 (uma) 
alça tipo gorgurão (33cm de comprimento e 2cm de largura) 
com ponteira de acetato de fácil aplicação. 

22 x 26,5 x 5,5 cm 32 x 26,5 x 5,5 cm12 X 15 X 4,5 cm

CAIXAS TAMPA E FUNDO
Caixas que valorizam os mais diversos tipos de produtos. 
CARACTERÍSTICAS

Caixas em Papel Duplex 275 gramas. Acabamento fosco. 
Tampa personalizada com 4x0 cores no padrão CMYK. 
Fundo 1x0 cores, impresso nas cores padrão. 

Opções de fundo

22 x 21 x 7,5 cm 28 x 36 x 6 cm15 x 15 x 15 cm 28 x 36 x 10 cm15X 15 X 6,5 cm

Pedido mínimo 2 mil unidades por tamanho.

P CUBO G RETANGULAR

M GP

M GP

CAIXAS
e-COMMERCE
Embalagens em Papel Duplex 330 gramas.
Acabamento fosco, impressão 4×0 cores 
no padrão CMYK. 

Pedido mínimo 2 mil unidades por tamanho.

M
20 x 10 x 20cm

P
18 x 08 x 13,5cm

M BAIXA
26 x 05 x 20cm

G
32 x 09 x 22cm



Aproveite e conheca nossa linha de embalagens para

FITA DE CETIM
Um pequeno detalhe, que faz toda a diferença. Seja 
lembrado pelo capricho, pela atenção e por produtos 
delicadamente adornados.
Fitas de cetim nas cores branca ou preta. Impressão 1×0 cor.

2cm 2,5 cm 4 cm

P M G

PAPEL DE SEDA
Toda delicadeza que seu produto merece com um 
toque especial de seda personalizado.

Papel de Seda (branco) 1×0 cor

ACESSÓRIOS
COMPLEMENTARES

30 x 60 cm 40 x 60 cm 50 x 70 cm

P M G

Pedido mínimo 1 mil metros.

* Pedido mínimo 3 mil unidades.

ETIQUETAS ADESIVAS
Todo mundo adora brilhar e sua marca merece estar 
bem apresentada e radiante. Conheça nossas etiquetas 
adesivas transparentes com hot-stamping.

Formato redondo  
Transparente 3,4cm

CAIXAS E SACOLAS LISAS
 
Caixas e sacolas lisas em pronta entrega.

Toda a pureza da cor plena, na combinação que  
você pode criar para sua marca.

Diversos modelos e cores para complementar  
a sua linha de embalagens.

Sacolas Basic Bag, Presenteável com Abas e Caixas.

Pedido mínimo 5 mil unidades.

Além das sacolas, você pode destacar sua marca com 
nosso kit completo. Personalizando papeis de seda, 
fitas de cetim e etiquetas adesivas.  

Confira e peça já!



Visite nosso site e conheça toda a nossa linha de 
produtos. Consulte as opções de compra on-line 
e nosso sistema de pagamento facilitado.

www.upboxembalagens.com.br
         /UpBoxEmbalagens

contato@upboxembalagens.com.br
(47) 3390.2600       (47) 99719.0334

UP BOX EMBALAGENS APRESENTA OS MAIS VENDIDOS 
NA SUA LINHA DE PERSONALIZADOS, CONHEÇA NOSSO 

ECOMMERCE COM DESCONTOS EXCLUSIVOS

upboxembalagens.com.br

ECOMMERCE
Conheça nosso

E personalize sua marca

Conheça nosso

E personalize sua marca

Compre de forma 
rápida e prática

Um time de 
consultores a 

sua disposição

Criação e 
desenvolvimento 

do seu layout.


