Cápsulas
Mais do que uma função
higiénica e protetora, as cápsulas
apresentam também uma
função estética.

“

Um vinho dito de alta gama é mais que um produto muito
bom. É um rótulo atraente, uma garrafa que o justiﬁque.
É uma estratégia de marketing bem formatada e executada,
é desenvolvimento de canal de venda e é, sobretudo, uma boa
história. Os vinhos são feitos de paixão e grandes histórias.
Para vinhos de alta gama isso tudo é fundamental.

Enólogo Pascal Marty
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A inovar desde 1972, a Pagoli Cápsulas assumiu
desde então um papel preponderante no setor
industrial de cápsulas para garrafas - disponíveis
em ALC, PET, PVC e PLA.
A competitividade do mercado e a consequente
exigência dos seus clientes levou a PAGOLI a
implementar um Sistema de Gestão de Qualidade,
de forma a garantir altos padrões de organização
e qualidade dos seus produtos e serviços.

A inovar desde

1972

Para além do empenho dos seus fornecedores e
colaboradores, a rapidez e a flexibilidade são fatores
fundamentais da empresa, que garantem a entrega
atempada e o desenvolvimento célere de todos os
trabalhos – diretamente relacionados com
a competitividade dos seus clientes.
A inovação e consciência ambiental levaram a
PAGOLI ao patamar pioneiro das cápsulas em PLA.

Produtos
PVC
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Cápsulas constituídas por saia em policloreto de

Provenientes de um material compostável como é

vinil (PVC) e disco de topo em alumínio. Retráteis,

o amido de milho, as cápsulas de PLA são um

altamente personalizáveis, com possibilidade de

produto pioneiro no setor das embalagens e amigo

impressão em rotogravura, estampagem a quente,

do ambiente.

alto relevo no topo e tira rasgável.
Segundo a Natureworks, o fabrico de PLA tem uma
pegada de carbono até 70% inferior ao processo

PET
São constituídas por saia em politereftalato de etileno
(PET) e disco de topo em alumínio (AL). Retráteis,
altamente personalizáveis, com possibilidade
impressão em rotogravura, estampagem a quente,
alto relevo no topo e tira rasgável.

de produção do PVC e a termo retratibilidade do
material, a uma temperatura mais baixa que o
PVC e o PET, permite uma poupança energética
no processo de encapsulamento.
A saia em PLA e o seu topo em alumínio reciclável
ou filme de celulose fazem destas cápsulas uma
opção ecológica.

ALC
Cápsulas constituídas por saia em material laminado
composto por três camadas (alumínio -polietilenoalumínio) e disco de topo em alumínio (AL). De gama
alta, altamente personalizáveis, com possibilidade
impressão em rotogravura, estampagem
a quente, alto relevo no topo e abertura fácil.

A pensar no ambiente,
a Pagoli lança duas
novas cápsulas em PLA,
ecológicas e compostáveis.

Cápsula em PLA e topo
em filme de celulose
100% COMPOSTÁVEL

Cápsula em PLA
e topo em alumínio
100% ECOLÓGICA
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