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A SEGURANÇA DO SEU PRODUTO É GARANTIDA PELA
TECNOLOGIA DO NOSSO

Embalagens
100 %
Reciclaveis

BARRIFORTE, a marca da embalagem de fibra de papel com Qualidade

ISO 9001:2015
Fabricando soluções em Barricas para os seguimentos: quimicos em geral, adesivos
e resinas, tintas e revestimentos, alimenticios, farmaceuticos e outros.
Qualidade com tecnologia de ponta para envase até 250 litros, entre barricas
normais, recravadas, tubos, modelos padrões, personalizados ou em formatos
especiais.

“Contribuindo com a preservação do meio ambiente”
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PRODUTOS

RECRAVADA
Barrica com boca rebaixada
Tampa de encaixe
Fundo recravado em aço galvanizado.

FECHO AMERICANO
Barrica com boca recravada
Tampa tipo fecho americano com lacre
Fundo recravado em aço galvanizado

Diametros: Ø250, 280, 320, 370, 400,
450, 510, 570mm
Capacidade: De 15 a 250lts
Outras dimensões sob consulta

Diametros: Ø 250, 280, 320, 370, 400,
450, 510, 570mm
Capacidade: De 15 a 250lts
Outras dimensões sob consulta
Ideal para exportação, oferecendo
mais segurança no transporte de
seu produto

MULTI FIOS
Barrica com boca recravada
Tampa tipo fecho americano
com lacre
Fundo recravado em aço
galvanizado
Com miolo interno
Diametros: Ø 370, 400, 450,
510, 570mm
Volume: Até 200lts
Capacidade: Até 300kgs
Outras dimensões sob consulta
Tecnologia de ponta
desenvolvida para o mercado de
fios, cabos e arames para solda.

MULTI LINER
Barrica com boca recravada
Tampa tipo fecho americano com lacre
Fundo recravado em aço galvanizado
Com Liner interno
Dimensões Padrão: 200 Lt 570x820mm
Outras dimensões solicite orçamento.
Para envase liquido, desenvolvido para
suportar até 250 litros.
Disponivel com tampa fixa ou removível.

MULTI AUTO ADESIVOS
Barrica para acondicionamento de
bobinas de papéis especiais ou
produtos que necessitem de altura
variável.
Tampa de encaixe ou no sistema
sistema telescópica.
Fundo recravado em aço galvanizado
Diametros: Ø 250, 280, 320, 370, 400,
450, 510, 570mm
Volume: Até 200lts
Outras dimensões sob consulta

MULTI TUBO
Tubo de papel Kraft
Espessura sob consulta.
Dimensões conforme
especificação solicitada.
Outras dimensões sob
consulta
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PRODUTOS

NORMAL
Barrica com boca rebaixada
Tampa de encaixe

A Barriforte produz
BARRICAS COLORIDAS

Temos soluções
diferenciadas para
exportações e
situações especiais
como:
HOMOLOGAÇÃO
para transporte de
produtos especiais e
ou perigosos

Dimensões conforme
especificação solicitada.
Cores diversas, solicite
orçamento
A Barriforte personaliza seu produto
utilizando o processo em Silk-Screen com
tintas à base d'água ou através de rótulos
previamente encomendados.

Tampa com
chapa de fibra
de madeira
colada e
prensada,
para encaixe
externo.

Tampa mod. 07

Tampa com
chapa de fibra
de madeira
com aro e
fecho para
lacre.

FUNDO VIROLADO
Barrica com boca rebaixada
Tampa de encaixe Fundo Virolado
Dimensões Padrões Ø 280, Ø 320 Ø 370
Outras dimensões sob consulta

MODELOS DE TAMPAS

MODELOS DE TAMPAS

Tampa mod. 08

Fundo colado e grampeado com anel
de reforço.
Diametros: Ø166, 220, 250, 280,
320mm
Capacidade: A partir de 05 lts
Outras dimensões sob consulta

Tampa Sistema
Telescópico

Fundo
Recravado

Encaixe
externo para
barrica com
corpo sem
rebaixo e sem
lacre.

Fundo
recravado em
aço
galvanizado

Fundo Normal

Fundo colado e
grampeado
com anel de
reforço

Fundo
Virolado
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CERTIFICAÇÃO ISO 9001-2015

ISO 9001/2015:
Orientada para a plena satisfação de seus clientes, a
Barriforte investe na qualidade e hoje dispõe de uma ampla
gama de produtos para envase de até 250 litros.
Alinhada às necessidades dos seus clientes, a Barriforte
vem ao longo desses anos desenvolvendo produtos e
serviços que superam as expectativas dos clientes.
Com a dedicação e empenho de todos os colaboradores,
estamos certificados dentro dos requisitos das normas de
qualidade ISO 9001:2015.

Metais pesados em embalagens:
CBB – 21701025/2006
Laudos de matérias-primas (Papel Kraft, Papel Semi Kraft, Aço, Cola
PVA, Cola Dextrina, Chapa Dura, Grampos, Tinta de impressão)
certificados de acordo com a norma ROHS, pelo laboratório
INTERTEK homologado internacionalmente.
Esses laudos têm a finalidade de certificar que todas nossas
matérias-primas usadas para fabricação de nossas embalagens e
após seu processo de produção, tenham níveis de metais pesados
de acordo com a norma RoHS.

LOGÍSTICA E TRANSPORTE

Para garantir a qualidade das barricas em nosso
armazém, criamos um novo processo de armazenagem e
transporte interno.

Deste modo podemos assegurar que nosso transporte
acabado esta protegido do contato direto com a umidade
do piso, além de proporcionar melhor desempenho em
nossa logistica e transporte.
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INFRA-ESTRUTURA
A Barriforte possui ampla capacidade de produção, gerando produtos de alta qualidade reconhecida pela sua
carteira de clientes.
Para isto conta com instalações de mais de 3.200m2 de produção, na busca pela qualidade e desenvolvimentos que
a impulsionam a incrementar nossos produtos, e equipamentos com atenção aos processos de evolução
tecnológica.

MISSÃO

Produzir com eficiência embalagens cilindricas de fibra de papel, que superem as
expectativas e necessidades dos Clientes e valorizem seus produtos.

Produzir com eficiência embalagens
cilindricas de fibra de papel, que
superem
as
expectativas
e
necessidades dos Clientes e valorizem
seus produtos.

CONTATOS

Ligue: 11 2412-0571
vendas@barriforte.com.br
www.barriforte.com.br

Consulte nosso:
REPRESENTANTE DE VENDAS

