
Produtos diferenciados, ideais para atender à diversas 
necessidades/segmentos. 

A SUA MELHOR

ESCOLHA

PRODUTOS INTELIGENTES, SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS



VAI TE SURPREENDER
Aquela ideia simples, mas que facilita tudo!

LINHA ISTO!

Cachepô

Multiúso

Vasos

Empilháveis
Champanheira

Plastchamp

Banqueta

Multiúso

Módulo para

Jardim Vertical

Revestimento de Parede

com Cachepôs
Torre de

Cachepôs

Cachepô de 

Parede



Uma linha voltada para áreas esportivas e de lazer em geral. Pisos 
modulares para reforma e construção de quadras esportivas, assentos 
para arquibancadas e revestimento específico para playgrounds.

Piso Modular Esportivo

Indoor ou Outdoor

AS MELHORES SOLUÇÕES
Pisos e assentos!

LINHA SPORT

Assento

Com e Sem Encosto
Piso para

Playground

Piso Modular

com Grama



PERMEÁVEIS E SUSTENTÁVEIS
Pisos para diversas áreas!

LINHA PISOS

Produtos inteligentes e inovadores para revestimento de diversos 
tipos de ambientes. Todos os produtos dessa linha, são modulares 
buscando facilitar e agilizar a instalação.

Deck Modular

Plástico

Piso Permeável

Plastfloor
Bloco Intertravado

Plastpaver

Estrado Plástico

Modular



PEÇAS PARA INDÚSTRIA

LINHA INDUSTRIAL

Produtos desenvolvidos para atender a demandas de manutenção 
industrial. São centenas de produtos para diversos segmentos 
industriais: alimentício, bebidas, madeireira, entre outros.

FIXADORES

LINHA FIX

Os sistemas de fixação da Plastprime atendem a diversas                             
necessidades, podem ser utilizados na fixação de painéis, tecidos, 
metais, PVC, fibra, plástico, entre outros.



PRODUTOS INCRÍVEIS
Design inovador para qualquer lugar.

LINHA GARDEN

Aqui você encontra a mais perfeita harmonia entre design e alta 
tecnologia. Unindo beleza, equilíbrio e funcionalidade, temo
diversos modelos de vasos, jardineiras, pu�s e luminárias, com o 
mesmo carinho e cuidado que você põe em cada detalhe do seu lar. 

Barcelona

Garden

Conjunto Bistrô

Garden
Poltrona Joker 

Garden

Sol Suspenso

Garden



DIVERSÃO GARANTIDA
Variedade e versatilidade em Playgrounds.

LINHA PLAYGROUND

Ter um Playground é um grande atrativo em condomínios, clubes, 
restaurantes, praças e parques. É a garantia de diversão e distração, 
para brincar com muita segurança. Confira a linha completa, entre 
em contato conosco!

Gran Chalé

Casinhas

Escorregadores

Toboágua
Centro de Atividades

Ouro

Centro de Atividades

Novo



Essa linha é tem como objetivo trazer diversas opções de produtos 
que vão garantir a diversão dos seus pets. Confira a linha completa, 
entre em contato conosco!

O MELHOR PARA SEU PET
Para garantir a diversão dos seus animaizinhos.

LINHA PET

Barquinho

Pet

Cercadinho 

Pet
Cubo Gato

Pet

Centro de Atividades

Novo



CONTATO

 (41) 3123-7111

contato@plastprime.com

plastprime.com

loja.plastprime.com


