
Papéis

CATÁLOGO
DE PRODUTOS



Papéis 100% celulose

Com dois parques fabris, em Cachoeirinha/RS e Cambará do Sul/RS, 
conta com mais de vinte máquinas com a mais moderna tecnologia de 
ponta. As duas fábricas empregam mais de cinquenta funcionários que 
recebem constante treinamento e quali�cação. 

Com sólida e crescente evolução produtiva e econômica, a empresa bene-
�cia mais de cem toneladas de papel por mês. 

A linha de produtos Impisa, composta por produtos líderes de mercado e 
marcas registradas nacionalmente.

A Impisa atende clientes consumido-
res e distribuidores dos estados do 
Sul e Sudeste do Brasil e tem entre 
seus projetos o início das exporta-
ções para o Mercosul. Com uma 
carteira ativa de mais de mil e 
quinhentos clientes, a Impisa tem 
entre seus parceiros empresas 
líderes de mercado de varejo.

Tradição e qualidade
em papéis desde 1982

Sul e Sudeste
Com um sorriso como símbolo, queremos ser
cada vez mais nós mesmos. Queremos estar
cada dia mais do teu lado. 

   Sempre
do teu
     lado

   Sempre
do teu
     lado

Guardanapos ®



A apresentação de uma mesa requintada, além do bom gosto 
do an�trião, requer produtos so�sticados.  Apresentamos os 
guardanapos de papel folha dupla DIVANO, fabricados com a 
máxima suavidade, �no acabamento e borda elegantemente 
decorada.

Guardanapo de papel linha premium, são produzidos com  papel (tissue) 
crepado, 100% celulose, fazendo com que as folhas dos guardanapos 
tenham excelente alvura e maciez. É um produto diferenciado de alta quali-
dade. DIVANO é destinado ao uso em restaurantes, residências e hotéis.

29,5cm x 29,5cm
Contém 50 guardanapos

Caixa com 2000 unidades
cód. 1736

21,5cm x 21,5cm
Contém 50 guardanapos

Caixa com 4500 unidades
cód. 1734

®

PremiumLinha

Folha
DUPLA

Máxima
suavidade

Fino
acabamento

Borda
decorada



Alegria.de
Para momentos Nova

embalagem

Reformulamos 
nossa embalagem 

para torná-la mais 
atrativa no seu 

ponto de venda.

BRANKITO é uma marca consagrada, reconhecida há mais de vinte anos pela qualidade e 
ótima relação custo-benefício. A linha BRANKITO está em constante aperfeiçoamento e 
expansão, a �m de adaptar-se às crescentes necessidades do mercado. É fabricado com 
matérias-primas virgens, nos melhores equipamentos disponíveis no mercado mundial, 
conferindo-lhe altos níveis de segurança, �no acabamento e apresentação impecável. Os 
guardanapos de papel BRANKITO são ideais para a venda no varejo, referência no seu 
segmento e estão presentes nos melhores pontos de venda.

20cm x 22cm
Pacote 50 guardanapos

Fardo com 5.000 unidades - cód. 867
Caixa com 5.000 unidades - cód. 5

Toalhas de papel
Pacote com 2 rolos de 55 folhas de 22cm x 19cm cada

Fardo com 12 pacotes - cód. 3507

13,5cm x 13,5cm
Pacote com 490 guardanapos

Fardo com 19.600 unidades - cód. 894

30cm x 30cm
Pacote com 50 guardanapos

Fardo com 3.000 unidades - cód. 3505
Caixa com 2.000 unidades - cód. 3506

destaqueMais
brilhosoMais

abre mais fácil

modernoDesign



Intercaladas

As toalhas de papel intercaladas são encontradas em todos os locais que exigem 
praticidade, higiene e segurança. É o sistema para secar as mãos mais fácil e 
rápido, com excelente relação custo-benefício.

Branca
Premium 953

20cm x 20cm
Pacote com 1.000 folhas

cód. 953

Branca
Premium 952

23cm x 20cm
Pacote com 1.000 folhas

cód. 952

Branca
Premium 976

22cm x 20cm
Caixa com 4.800 folhas

cód. 976

Eco Creme 937
20cm x 20cm

Pacote com 1.000 folhas
cód. 937

Branco
Standard 941

20cm x 20cm
Pacote com 1.000 folhas

cód. 941

Papel cortado

Impressão padrão
30g/m²

28cm x 38cm - Pacote com 500 folhas
Caixa com 3000 unidades - cód. 23

Toalha Americana

“Produzido com papel reciclado de alta 
resistência, indicado para uso geral.”

Manilhinha
34cm x 45cm

Caixa com 4kg - cód. 1456100% celulose 100% celulose 100% celulose

Aumente a exposição 
de sua marca.Produto

personalizável



Bobinas Kraft

Sacos de papel
KRAFT

Os sacos de papel kraft Impisa se diferenciam pela resistência e são ideias para embala-
gem de produtos maiores. São muito utilizados pelo segmento de pani�cação. Fabrica-
dos com papel 100% celulose, atende a normas sanitária para o contato com alimentos.

60cm x 54cm

Cód. 748

60cm x 60cm

Cód. 37

64cm x 64cm

Cód. 713
| 7,5 kg | | 10 kg | | 15 kg |

46cm x 36cm

Cód. 34

46cm x 44cm

Cód. 749

50cm x 44cm

Cód. 35
| 3 kg | | 4 kg | | 5 kg |

34cm

16cm 5,5cm

42cm

16cm 5,5cm

42cm

18cm 5,5cm

52cm

20cm 7cm

58cm

21cm 7cm

62cm

22cm 8cm

33cm x 22cm

Cód. 30

33cm x 27cm

Cód. 31

40cm x 32cm

Cód. 33
| 1/2 kg | | 1 kg | | 2 kg |

21cm

10cm
5cm

25cm

10cm 5cm

30cm

13cm 5cm

Kraft 35g
Bobinas de 40cm e 60cm

Bobina de 40cm - cód. 537
Bobina de 60cm - cód. 538

“Papel 100% celulose natural, também 
utilizado pelo ramo alimentício ou para 

pequenas embalagens.”

Sacos com visor

54cm x 36cm
Cód. 2685

35cm

18cm8cm

34cm x 64cm
Cód. 3504

62cm

9,5cm4,5cm

Destaque o seu produto no ponto de venda, 
sacos de papel com visor possibilitam que o 
cliente visualize o produto no ponto de venda!



Papéis 100% celulose

Pode entrar em contato direto com 
alimentos, pois são fabricados com papel 
100% de �bras virgens de celulose, 
atendendo as normas da ANVISA, 

Amplamente consumido 
por padarias, confeita-
rias e indústria de ali-
mentos. 

Fabricamos em diversos formatos e 
tamanhos, para as mais diversas 
�nalidades.

A mais pura celulose para
as embalagens dos seus clientes
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Sacos de papel

25cm x 14cm
Cód. 718

25cm x 18cm
Cód. 44

25cm x 22cm
Cód. 42

34cm x 16cm
Cód. 48

34cm x 22cm
Cód. 45

34cm x 27cm
Cód. 46

40cm x 16cm
Cód. 49

40cm x 22cm
Cód. 50

Fabricados com papel extra branco de ótima qualidade, os sacos de 
papel branco Pedras Brancas® possuem excelente aparência, ideais 
para o mercado de food service. Fabricados em vários tamanhos e 
formatos para atender as mais variadas aplicações.

40cm x 32cm
Cód. 47

48cm x 18cm
Cód. 51

48cm x 25cm
Cód. 52

12cm

8cm 3,5cm

20cm

10cm 6cm

30cm

14cm 5cm

16cm

16cm 6cm

23cm

16cm 6cm

25cm

10cm 6cm

14cm

14cm 5cm

20cm

14cm 5cm

16cm

8cm 4cm

20cm

8cm 3,5cm

14cm

10cm 6cm

Bobinas

Bobinas
Papel cortado 5Kg
Formato 34cm x 45cm

Cód. 21

Papel cortado 3Kg
Formato 34cm x 45cm

Cód. 762

Pedras Brancas 30g
Bobinas de 40cm e 60cm

Bobina de 40cm - cód. 62
Bobina de 60cm - cód. 63

Papel cortado



Impressão Padrão
Caixas com 500 folhas

Com impressão - cód. 3501

“Folhas de papel acoplados com 
película de polietileno que resiste a 

água e preserva o alimento”

Ideal para embalar presuntos, queijos e 
embutidos.

acopladoPapel
friospara

O alimento fresco
por mais tempo

Indicado para: Medidas: 33cm x 38cm
Material: Papel Acoplado
com película plástica
Gramatura: 30g/m²

Aumente a exposição 
de sua marca.Produto

personalizável

Celulose
100% Virgem

Impermeável
Conserva a

temperatura



“Papel anti-gordura, ideal para envolver 
alimentos fritos, assados ou grelhados.”

Barreira contra
a gordura

Impressão Padrão
Caixas com 500 folhas

Com impressão - cód. 2906

Aumente a exposição 
de sua marca.Produto

personalizável

HAMBÚRGUER
Papel para

Alimentos prontos para o consumo 
como hambúrgueres, pastéis e lanches 
em geral.

Indicado para: Medidas: 34cm x 45cm
Material: Papel anti-gordura
Gramatura: 32g/m²

Celulose
100% Virgem

Anti-gordura



Sacos
Anti-gordura

HOT
SACK

3
Multicamadas de 

papéis especiais que 
impedem a absor-
ção de gorduras.

1
Desenvolvida espe-

cialmente para 
acondicionamento 

de alimentos.

2
Ideal para rotissei-

ras, churrascarias e 
food service.

4
Boa resistência 

à umidade

5
Ecologicamente 

correta

6
Pode ser 

customizado.

“Ideal para assados inteiros: 
frango, polenta frita, costela e 
cortes variados de carnes.”

54cm x 44cm
Caixas com 400 sacos

Com impressão - cód. 414
Sem impressão - cód. 885

54cm x 25cm
Caixas com 400 sacos

Com impressão - cód. 548
Sem impressão - cód. 744

“Tamanho desenvolvido para porções 
menores, como pedaços de frango,

linguiça assada e lanches em geral.”

23cm

18cm
7cm 42cm

18cm

7cm

Aumente a exposição 
de sua marca.Produto

personalizável



Anotações

Produtos
Customizados

Aumente a 
exposição 

de sua 
marca. Personalize!

Produtos impressos
Personalize com a sua marca

Guardanapos de papel folha simples
Guardanapos de papel folha dupla.
Sacos de papel Kraft.
Sacos de papel com Visor. 
Sacos de papel Branco.
Sacos de papel resistente a gordura.
Papéis em bobinas impressos.
Folhas impressas para o fast food resistente a gordura.
Folhas impressas para embalar os mais diversos tipos de objetos e alimentos.



   Sempre
do teu
     lado

   Sempre
do teu
     lado

www.impisapapeis.com.br
51 3074.3756

impisapapel

Impisa Indústria de Art. de Papel Ltda.
Rua Amapá, 454 - Cachoeirinha/RS

CNPJ: 87.976.130/0001-42


