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A EMPRESA

Fundada em 1989 primeiramente para atender o setor industrial de 

peças de reposição, foi aos poucos desenvolvendo produtos próprios 

voltados para solução de problemas em diversos segmentos. 

Especializada no desenvolvimento de artefatos de borracha 

alimentícia, anéis orings, juntas de vedação DIN, IDF, RJT, rolamentos, 

medida para atender às necessidades dos nossos clientes, contando 

materiais. Produzimos cada vez mais uma gama maior de produtos, 

buscando sempre novas alternativas para atender diferentes 

mercados com excelência.

Dispomos  de  ferramentaria  própria, especializada na 

fabricação de moldes para as peças. Contamos com 

mais de 1200 moldes, para mais de 2500, tipos de peças 

diferentes. Os produtos fabricados seguem padrões de 

adequado às necessidades de nossos clientes. Estamos 

sempre atentos ao mercado e constantemente 

atualizados com as novas tecnologias produtivas no 

setor de injeção e vulcanização, assim mantendo-se a 

frente do mercado.

TECNOLOGIA PRODUTIVA

Lorem ipsum dolore sits 
amelt consecte adipis elits. 



PROJETOS E SOLUÇÕES
Injeção de termoplásticos e artefatos de borracha

LINHA PARA INDÚSTRIA DE BEBIDAS

· Ventosas
· Engrenagens
· Anéis
· Juntas de vedação

· Abas cônicas
· Rodas dentadas e engrenagens
· Tulipas
· Agarradores
· Assentos
· Boquilhas

· Ventosas

 Para maiores informações entre em contato com o nosso setor comercial.

· Engrenagens
· Anéis
· Juntas de vedação

LINHA PARA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

LINHA PARA INDÚSTRIA DE MADEIRA (MADEIREIRA)

LINHA PARA FABRICANTES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E OUTROS SEGMENTOS

Há mais de 25 anos no segmen to de projetos e sol uções técnicas em 

diversos materiais, a PlastPrime (antiga Ureplast)  é especializada no 

desenvolvimento de art efatos de bor racha e pl ásticos de eng enharia .

A empresa também possui produtos diferenciados, feitos sob medida 

para atender as necessidades dos nossos clientes, contando sempre 

com a flexibilidade na f abricação de p rodutos em d iferentes 

matérias. Para solicitar um orçamento entre em contato com o setor 

comercial. 

Nossos produtos seguem padrões de qualidade certificada. Atuamos 

nos setores automotivos, bebid as, alimentício  e m adeireiro. 



Contato:

sac@plastprime.com
www.plastprime.co m

(41) 3515-1882


