
Opções de serviços da UPM Raflatac na região 
A UPM Raflatac oferece um conjunto completo de serviços para responder a todas as exigências do seu 
negócio. Satisfazemos as suas exigências em termos de velocidade, volumes elevados, controlo de custos 
e eficiência de produção. Mas também fornecemos produtos especiais com quantidades mínimas de 
encomenda reduzidas, o que nos permite aceder a novos nichos e a segmentos superiores do mercado. 
Qualquer que seja a nosso serviço que melhor se adequa ao seu tipo de negócio, oferecemos-lhe uma 
combinação exclusiva de conhecimentos especializados de fabrico de nível mundial e uma assistência ao 
cliente de referência no sector. 

Mega
Os produtos Mega são fornecidos rapidamente e seleccionados de entre a nossa vasta gama em stock. Os clientes 
especificam a largura de rolo de que necessitam para um ou vários rolos, independentemente da largura do revestimento da 
UPM Raflatac. Os rolos do serviço Mega são fornecidos com um comprimento predefinido (por ex., 2000 ou 4000 metros 
lineares). Como os rolos são fornecidos com a largura estritamente necessária, os clientes desperdiçam menos e fazem uma 
utilização mais eficiente do material, o que lhes permite controlar os custos. 

Mega Pro 
Os produtos Mega Pro são fornecidos com base nos mesmos critérios e vantagens dos produtos Mega, mas com a mais-valia 
de não ser preciso fazer ajustes ao trocar de rolo. Como não tem de parar a produção para fazer quaisquer ajustes ao trocar 
de rolo, há uma maior produtividade e aumenta a sua capacidade de produção, principalmente no caso de grandes tiragens. 

Stock 
Os produtos Stock são fornecidos rapidamente e os rolos têm um comprimento variável (a partir de 1000 metros para 
utilização). Graças ao comprimento variável dos rolos pode optimizar a substituição dos rolos na máquina de acordo com as 
suas necessidades de produção. 

Coater 
Produtos laminados a pedido de acordo com as opções disponíveis na nossa gama, o que aumenta as possibilidades 
dos nossos produtos em stock. Os produtos são fornecidos na largura total. As quantidades mínimas de encomenda são 
predefinidas com base no frontal, no adesivo e no suporte, podendo também variar de acordo com a largura de produção e 
o local de fabrico. 

FastMover 
Os rolos FastMover de tamanho A4 e cortados à medida são fornecidos com larguras e comprimentos predefinidos. As 
quantidades mínimas de encomenda extremamente reduzidas oferecem novas oportunidades no mercado de produtos a 
pedido e A4. Os fabricantes de embalagens podem aumentar a sua eficiência em termos económicos, encomendando 
apenas as quantidades de que necessitam para as suas especialidades de qualidade superior e assim abarcarem novos 
nichos de mercado. 

Small Roll Service
Os produtos Small Roll oferecem a oportunidade de encomendar rolos de stock, com comprimento de apenas 500 metros. A 
largura predefinida dos rolos é de 166 mm, 200 mm, 250 mm e 333 mm. As quantidades mínimas de encomenda reduzidas 
destes produtos de valor superior permitem que atendamos empresas mais pequenas e que potenciais clientes se aventurem em 
negócios a uma maior escala. 

Se tiver alguma questão ou precisar de algum tipo de assistência, o seu contacto de vendas na UPM Raflatac está disponível 
para o ajudar. 
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