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Sabe quando a 
gente tem aquela 
ideia simples, mas 
que facilita tudo?
Pode ser um pensamento novo ou uma 
atitude sustentável. Um pequeno detalhe 
que transforma um objeto em uma utilidade.  
É o momento em que a lâmpada acende e 
surge o estalo.

Mais beleza, praticidade e boas ideias 
no seu o dia a dia. Mais vida para a sua casa.

Confira nossos produtos!



Módulo para 

Jardim 
Vertical

INOVAÇÃO VERDE



Não importa se seu espaço é pequeno. Faça o verde subir pelas paredes!
Este sistema modular foi desenvolvido para criar ambientes com paredes verdes e jardins verticais.

Por ser de plástico, não exige impermeabilização da parede.

E você pode cultivar o que quiser: flores, plantas diversas e até fazer uma horta!

Massa

Dimensões

Peças/m²

Material

Capacidade 

de carga

Componentes

Acessórios

Cores*

Módulo 6L

0,9kg (PP) / 0,94kg (PPTP)

500x300x197mm
Altura frontal: 47mm

6,67 peças/m2

PP

12kg

Módulo, buchas e parafusos

Sem acessórios

Módulo 12L

0,98kg (PP) / 1,04kg (PPTP)

500x300x199mm
Altura frontal: 113mm

6,67 peças/m2

PP

23kg

Módulo, buchas e parafusos

Sem acessórios

* Demais cores
 sob consulta.
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• Kit Bricolagem

Preto Areia Itaúba Preto Areia Itaúba



Revestimento 
Modular de 
Parede com 

Cachepôs

AMBIENTES INTERNOS 
E EXTERNOS!



Quer transformar o visual de sua 
parede e, ao mesmo tempo, colocar 
muito verde nela?

Este revestimento de parede é ideal para isso. 
Por ser modular, pode ser utilizado tanto na 
vertical quanto na horizontal.

Ideal para fazer belos arranjos de cachepôs, 
onde você pode cultivar flores, folhagens, 
verduras e outras plantas de pequeno porte.

Cachepô Deck

Massa 0,27kg 1,7kg

Dimensões 138x200x140mm 508x508x33mm

Peças/m² 36,23 peças/m2 4 peças/m2

Material PP Base: PP  Ripa: WPC

Cores
Itaúba Itaúba

QUE 
LINDO! 

O kit contém:
• 2 Revestimentos
• 5 Cachepôs
• 5 Ganchos

Areia



Torre de 
Cachepôs

CRIE LINDAS TORRES 
COM PLANTAS!



Transforme sua parede em um belo jardim e 
traga mais vida ao seu ambiente!

Com este kit, é possível criar lindos jardins verticais. Ele 
pode ser utilizado tanto em áreas internas, quanto em 
áreas externas.

Fácil de instalar, ele é uma excelente opção para quem quer 
um jardim vertical em casa!

Cachepô Coluna

Massa 0,245kg 1.05kg

Dimensões 138x200x140mm 128x406x57mm

Material PP Aço Carbono

Cores

Preto 
Perolado

Preto 
Perolado

QUE
DEMAIS! 

O kit contém:
• 1 coluna metálica
• 3 cachepôs
• Kit de fixação



Cachepô
de Parede

BONITO E PRÁTICO!



Massa 0,245kg (PP) / 0,27kg (PPTP) / 0,285kg (PS)  

Dimensões 138x200x140mm

Peças/m² 36,23 peças/m2

Material PP / PS

Cores

Areia

Coloque mais vida em sua casa! 
E para tudo ficar mais bonito, nada melhor 
que cachepôs cheios de estilo.

O cachepô de parede da PlastPrime® pode ser 
usado na decoração de áreas internas e ex-
ternas e tem várias cores para você escolher.

Com capacidade para 1,94 litros, é de fácil 
instalação e pode ser usado para hortaliças, 
folhagens, flores e outras plantas.

AMEI!

Preto 
Perolado

Itaúba



Cachepô
Plástico

ÚTIL E DECORATIVO.



60 90 110 130 150

Massa 0,013kg 0,047kg 0,086kg 0,139kg 0,222kg

Dimensões 72x72x59mm 131x131x90mm 155x155x107mm 179x179x132mm 211x211x149mm

Material PP PP PP PP PP

Embalagem Caixa contendo 1 kit com 5 tamanhos ou caixa contendo 12 kits com 5 tamanhos cada

Cores

Substitua seus pratinhos de retenção 
de água por cachepôs cheios de cor e 
com um lindo visual.

Além de útil, o cachepô plástico da PlastPrime® 
é decorativo e tem opções de tamanhos e 
cores para todos os gostos.

Branco
Perolado

Preto 
Perolado

QUE 
INCRÍVEL!



Champanheira

USE TAMBÉM COMO VASO!



Tim-tim! Na hora de comemorar, não pode faltar a Champanheira!

Massa

Dimensões

Material

Capacidade 
volumétrica

Cores*

5L

0,51kg (PP) / 0,6kg (PS)

218 x 218 x 223mm

PP / PS

5 litros  

12L

0,855kg (PP) / 1.03kg (PS)

297 x 297 x 278mm

PP / PS

12 litros  

Transparente

Branco
Perolado

* Demais cores sob consulta.

Acrescente gelo e champanhe ou sua bebida 
preferida e saúde! O elegante acabamento 
pode ser transparente ou fosco e em várias 
cores. Resistente e com longa durabilidade, 
tem opções de 5 e 12 litros.

Preto 
Perolado

PP

PS

VAI FICAR 
LINDO!



Banqueta
Multiúso

Massa

Dimensões

Material

Capacidade de carga

Componentes

Acessórios

Cores*

VÁRIAS OPÇÕES DE USO. 
MONTE A SUA!



Uma banqueta que é mesa de apoio. 
Uma mesa que é champanheira. 
Uma champanheira que é porta-copos e 
petisqueira. Ou tudo junto e misturado. 

Inovadora no conceito e no design, a banqueta 
multiuso suporta até 200kg. Pode ser adquirida 
na opção de conjunto completo (com banqueta) 
ou só na de mesa de apoio. 

Leve e resistente, é muito útil em festas, 
reuniões ou mesmo no uso do dia a dia.

Massa

Dimensões

Material

Capacidade de carga

Componentes

Acessórios

Cores*

Mesa

1,710kg (PP) / 2,170kg (PC)

306 x 306 x 428mm

PP / PC

9,4 Litros

Base e sapatas

Bases e mesa

Completa

2,250kg (PP) / 2,860kg (PC)

310 x 310 x 481mm

PP / PC 

9,4 Litros

Base e sapatas

Bases, porta copos, porta 
garrafa, assento

Completa Plus

2,590kg (PP) / 3,300kg (PC)

310 x 310 x 481mm

PP / PC 

9,4 Litros

Base e sapatas

Bases, porta copos, porta garrafa, 
assento, mesa

Amarelo BrancoPreto 
Perolado

Verde
Água

Vermelho

* Demais cores sob consulta.

PP

PC

TransparenteFumê

PRÁTICO



Vasos
Empilháveis

IDEAL PARA HORTAS EM 
PEQUENOS ESPAÇOS!

*PPTP: produtos produzidos 
com embalagem longa vida



Pouco espaço não é mais desculpa 
para não ter o verde em sua casa. 

Com design inovador, os vasos empilháveis 
da PlastPrime® foram projetados para você 
ter seu minijardim ou mini-horta em qualquer 
espaço.

Você pode empilhar quantos vasos desejar. 
Pode deixá-los no chão, em bancadas, 
prateleiras ou qualquer lugarzinho que tiver 
sobrando em sua casa.

O conjunto vem com um exclusivo reservatório 
que comporta 200ml de água.

Massa 0,986kg

Dimensões 348x348x420mm

Componentes 3 vasos, 3 grades internas e 1 prato

Capacidade 
volumétrica

Substrato: 3,1 litros de substrato por vaso

Reservatório: 200 ml de água por vaso

Volume total: 10 litros

Área para planta
460cm2 camadas inferiores 

533cm2 camada superior

Embalagem Caixas

Cores

Gelo

*PPTP
Grafite

MUITO 
BONITO

Areia Itaúba

*PP

VerdePreto

Marrom
Café

Vermelho Ipê



Vaso
Autoirrigável

MANUTENÇÃO FACILITADA 
COM A AUTOIRRIGAÇÃO!



Mais praticidade para o seu dia a dia. 
Com o Vaso Autoirrigável, regar suas 
plantas ficou mais fácil do que nunca!

Eles possuem um reservatório de água 
acoplado e cordões que fazem a função de 
uma “raiz” artificial, dependendo da estação e 
da planta, a autonomia chega a 15 dias.

Esse cordão fica em contato com a água do 
reservatório e transfere a água para as raízes 
das plantas, assim não existe a necessidade da 
rega frequente.

Massa 0,222kg

Dimensões 182x182x169mm

Componentes
1 suporte, 3 vasos, 3 ponteiras 3 tubos, 3 cordas, parafu-

sos, buchas, 1 base matélica e laterais metálicas

Capacidade do vaso 1.720 ml;

Capacidade do 
reservatório 290ml;

Embalagem Caixa

Cores
Areia Itaúba Preto





Proteção antimicrobiana exclusiva!

Tem uma  proteção antimicrobiana de ação natural e específica contra germes, 

bactérias e outros micro-organismos. 

Sua ação torna as superfícies de contato permanentemente livres das 

contaminações, garantindo um uso saudável e seguro em qualquer situação.

É sustentável

A Linha Casa e Jardim faz parte de um seleto grupo de empresas que 

fomentam a sustentabilidade em todos os seus processos.

Somos integrantes do GBC Brasil (Green Building Council Brasil), uma 

instituição que fomenta a indústria de construção sustentável em nosso 

país por meio de formas mais racionais de construção e de planejamento 

de empreendimentos e cidades, que priorizem a economia e a reciclagem 

de recursos naturais.

Assim, a utilização dos nossos produtos pode gerar créditos para a 

certificação LEED, um selo de construção sustentável que fará sua obra ter 

destaque e valorização no mercado. Use Isto! a seu favor.

Longa vida

As embalagens tipo longa vida são de difícil reciclagem, pois o processo 

de separação de seus diversos componentes é bastante trabalhoso. Se 

adequadamente separados e reciclados, esses materiais, que são de 

alta qualidade, podem ser utilizados para fazer produtos como telhas 

ecológicas, placas para canteiros de obras, divisórias, forros e caixas. 

Sabendo disso, a Linha Casa e Jardim foi além e inovou também neste 

segmento. Para estimular ainda mais a reciclagem dessas caixinhas, 

desenvolvemos um processo que utiliza polímeros recuperados das 

embalagens longa vida para fabricar alguns de nossos produtos, como 

os Módulos para Jardim Vertical e os Vasos Empilháveis. Esse é mais um 

passo da PlastPrime® na trilha da sustentabilidade.



Conheça nossas
outras linhas

Além da linha voltada para Casa e Jardim, a Plastprime® 
também atende diversos outros segmentos. 

Todos nossos produtos têm fabricação 100% nacional 
e com matéria-prima de alta qualidade.

Veja um pouco sobre as soluções que oferecemos:

Produtos inteligentes, 
soluções sustentáveis



Linha Fix

Sistemas inteligentes de fixação de painéis e tecidos. Os fixadores podem ser 

utilizados em MDF, madeira, vidro, plástico, eles suportam uma grande carga de 

peso, além de reduzir custos e economizar tempo na instalação.

Linha de Manutenção Industrial

Produtos voltados para projetos e soluções técnicas para o ramo de manutenção 

industrial. Contamos com mais de 1200 moldes, para mais de 2500 tipos de peças 

diferentes.

Linha Pisos

Soluções inteligentes para revestimento. Produtos desenvolvidos com na 

combinação de design e sustentabilidade. Essa linha conta com Estrutura Permeável 

para Confinamento, Deck Modular Plástico, Paver Plástico e Estrado Multiúso.

Linha Sport

Piso Modular Esportivo de alta resistência ao impacto, ideal para a prática de 

diversas modalidades esportivas. Disponível em dois modelos: para ambientes 

internos e externos. Essa linha também conta com assentos para arquibancadas, 

com e sem encosto. 



Curitiba
(41) 3515-1810

sac@plastprime.com

 www.plastprime.com
www.loja.plastprime.com


