


JÁ PENSOU EM ECONOMIZAR 

NO CONSUMO E MÃO-DE-OBRA 

DENTRO DO SEU ARMAZÉM?

COM AS CINTAS LOGISTIKBAND 

DA BLUBELT VOCÊ PODE!



UMA SOLUÇÃO ÁGIL E ECOLÓGICA PARA O TRANSPORTE 

E ARMAZENAMENTO DO SEU ESTOQUE.



ECONOMIA
COMPROVADA

PRÁTICO

RÁPIDO 
E FÁCIL

EFICIENTE

SEGURO

SUSTENTÁVEL

CINTA PARA CARGAS LOGISTIKBAND



LOGISTIKBAND
LOGISTIKBAND da marca BLUBELT é uma cinta reutilizável e 

versátil para manuseio e aplicação em centros de distribuição, 

armazéns e ciclos fechados de logística, utilizando caixas ou 

módulos em pallets, aumentando a segurança da operação e 

rapidez no transporte, sem esquecer dos benefícios ambientais, 

redução de custos, sustentabilidade, versatilidade, proteção e 

rápido sistema de abre e fecha.

LOGISTIKBAND  é uma cinta logística que consiste na tecnologia de 

fechos de contato, popularmente conhecida como Velcro, 

especialmente desenvolvida para aplicação logística.

A cinta foi elaborada pensando em  tornar o dia a dia mais prático, 

além reduzir o custo por meio do processo de logística reversa e 

ajudar o meio ambiente pela substituição parcial ou total do filme 

plástico stretch, evitando assim,  a geração de resíduos, que muitas 

vezes não são reciclados corretamente.



ECONOMIA

OTIMIZAÇÃO DE TEMPO
VERSATILIDADE

SUSTENTABILIDADE

QUATRO PRINCIPAIS VERTENTES DOS BENEFÍCIOS 
®DAS CINTAS LOGISTIKBAND



ASSISTA O VÍDEO
E SABIA COMO VOCÊ PODE SUBSTITUIR O FILME STRETCH 

PELA CINTA LOGISTIKBAND.

https://www.youtube.com/watch?v=zPLAVQQl5Jw&t=
https://www.youtube.com/watch?v=zPLAVQQl5Jw&t=


Logística
REVERSA

ECONOMIA
INTELIGENTE



APLICAÇÕES

Ÿ peças em geral

Ideal em processos industriais de ciclos fechados

Pode ser usada em produtos da linha branca 
(eletrodomésticos)

Não atrapalha na refrigeração da carga em 
câmaras frias.

Em muitos casos pode substituir o plástico stretch 
reduzindo a geração de resíduos.

Econômico, versátil e ergonômico.

Ideal para centros de distribuíção de diversos 
produtos como: 

Ÿ medicamentos
Ÿ móveis
Ÿ materiais de construção 

Ÿ entre outros

Ÿ alimentos



Contorne a carga com 
®.a cinta LOGISTIKBAND1

Passe a ponta através do passador 

de metal e puxe no sentido 

contrário até ficar bem firme.
2

Prenda a ponta com a fixação do 

fecho de contado. 3
PRONTO! SUA CARGA ESTÁ FIRME E SEGURA!

1

2

3

COMO APLICAR

Assista o vídeo 

passo a passo:

https://www.youtube.com/watch?v=zPLAVQQl5Jw&t=


PASSOU. PUXOU. FIXOU.

CINTA 
PARA 
CARGAS

BRUNO GALATI VIEIRA
COMERCIAL

bruno@blubelt.ind.br

 +55 11 95496 0555

www.blubelt.ind.br

Ficou interessado?
Acesse o vídeo e saiba mais!

blubeltsolucoessolucoesblubelt

SUA
CARGA
SEGURA

Surgiram para suprir as necessidades dos setores produtivos 

reduzindo o tempo e o custo do processo de paletização.

®LOGISTIKBAND  é uma cinta para armazenamento de cargas 

com base na tecnologia de fechos de contato. 

Foi especialmente desenvolvida para aplicação no ambiente 

logístico, de forma prática, eficiente, econômica e sustentável. 

Material: Fecho de contato 100% poliamida (Nylon*).

Propriedades de resistência:

DADOS TÉCNICOS

-Medida de temperatura: -20 graus até +175 graus Celcius.

-Excelente resistência à radiação UV.

-Excelente resistência à oxidação, plastificantes e óleos.

Fechos de contato

Surgiu para suprir as necessidades dos setores produtivos 

reduzindo o tempo e o custo do processo de paletização.

®LOGISTIKBAND , da marca Blubelt, é uma cinta para 

armazenamento de cargas com base na tecnologia de fechos 

de contato. 

Foi especialmente desenvolvida para aplicação no ambiente 

logístico, de forma prática, eficiente, econômica e sustentável. 
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JÁ PENSOU EM 

ECONOMIZAR 
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MÃO-DE-OBRA 

DENTRO DO SEU 

ARMAZÉM?

A SOLUÇÃO DEFINITIVA EM

CINTA PARA CARGA



blubeltsolucoessolucoesblubelt contato@blubelt.ind.br47 98803-8674

BLUBELT SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

Rua Caiçara, 116 - 1º andar

Garcia | Blumenau | SC | Brasil

CEP: 89022-290

www.blubelt.ind.br


