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Tabela
de Conteúdos

CONHEÇA NOSSA 

EMPRESA

A Hoxxis nasceu da 

experiência de 22 

anos no mercado de 

embalagens especiais 

sob encomenda para 

diversas finalidades 

logísticas. Nosso 

objetivo é garantir 

a integridade de 

sua carga durante o 

transporte através 

da integração 

de embalagens 

de segurança 

com sistemas 

de informação e 

comunicação.

ENDEREÇO 1: 
R. PARANÁ, 71 - CHÁCARA DO SOLAR I 
(FAZENDINHA), SANTANA DE PARNAÍBA - 
SP, 06530-025

ENDEREÇO 2:
AV. CEM, S/N - MÓDULO M 01B 
QUADRA 5, TERMINAL INTERMODAL 
DA SERRA- ES, 29161-384

CONTATO:
E-MAIL: VENDAS@HOXXIS.COM.BR 
SITE: HOXXIS.COM.BR
TELEFONE: (11) 4144-9444

Seja bem-vindo ao 
nosso catálogo 
de produtos

2020 /
 2021
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Quem Somos
A Hoxxis é formada por um 
time com muitas horas de 
treinamento. Seu foco é 
prestar serviços que atendam 
as necessidades dos nossos 
clientes.

Sempre criamos modelos de 
atendimento com base no perfil 
de consumo do cliente. Este é o 
nosso desafio.

Os modelos operacionais 
desenvolvidos nos permite 
antecipar o atendimento das 
necessidades  dos nossos 
clientes.

Queremos ser mais do que um 
fornecedor . Queremos ser um 
módulo produtivo do nosso 
cliente.

Visamos um relacionamento de 
longo prazo através da política 
ganha-ganha.

Nossa Visão

Acreditamos que os negócios 
devem ser desenvolvidos de 
forma que sejam sustentáveis, 
capaz de suprir as necessidades 
da geração atual, sem colocar 
em risco a capacidade de 
atender as gerações futuras.

A nossa relação com os nossos 
clientes e fornecedores são 
colaborativas, pautadas pela 
inovaçao e melhoria constante 
de nossos produtos e processos, 
visando resultados crescentes e 
sustentáveis para toda a cadeia 
de valor, de forma integrada.

Apresentação da Empresa 
(missão, visão e valores)

Integre informação 
e segurança à sua 
embalagem
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Crie 
embalagens 
customizadas
específicas
para o seu 
projeto.

Nosso software de projeto e ploter de corte permitem 
desenvolver embalagens customizadas a partir do 
projeto ou do produto do cliente. Atuamos fortemente 
em nichos de mercado que necessitam de embalagens 
especiais e/ou de alta resistência para garantir a 
integridade do produto até o destino.

_personalização     _qualidade    _inovação
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Laboratório de Testes Nossos Clientes

GARANTIA DE QUALIDADE

O nosso laboratório está 

estruturado para realizar todos 

os testes recomendados para o 

papelão ondulado.

As amostras de testes, por 

exemplo, são climatizadas 

antes de serem testadas. Isto 

garante a legitimidade dos 

dados obtidos.

_legitimidade

_segurança

_confiança
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Peça um Orçamento!

Peça um Orçamento!

Embalagem de Papelão Ondulado é uma secundária cuja função 
é garantir que o produto mantenha a sua integridade tanto no 
armazenamento como no seu transporte.    
     
Por isso para se desenvolver uma embalagem é necessário 
considerar qual a carga que a embalagem sofrerá quando 
empilhadas, tipo da condição do percurso, a umidade relativa do ar 
onde o produto será armazenado e o tipo de manuseio.

Além destes fatores externos que interferem no projeto, temos que 
levar em consideraçao o comportamento dos produtos quando 
acondicionados na embalagem.

Com alguns produtos pela sua fragilidade ou peso, precisamos 
projetar assessorios internos para proteger o produto.

Embalagens 
de Papelão 
Ondulado

EMBALAGEM 
UNITIZADORA - 
MULTIDIVISÃO
Hoxxis // Papelão Ondulado

Embalagens de alta resistência cuja finalidade 
é unitizar produtos para uma maior proteção e 
facilidade de movimentação.

Embalagem composta de tampa, manga, 
fundo e palete revestido com papelão. 
Manga com papelão de 4 ondas. Medidas: 
1200x1000x1000mm.

EMBALAGEM DE 
ALTA RESISTÊNCIA
Hoxxis // Papelão Ondulado

Embalagens projetadas para suportar até 
1.500 kg de carga dinâmica e 6.000 kg de  
carga estática.

Na imagem ao lado, você evê um exemplo de 
embalagem para movimentação de Eixo de 
Carro que fizemos para a Ford. 

Resistente para qualquer tipo de carga!

EMBALAGENS PARA 
TRANSPORTE
Hoxxis // Papelão Ondulado

São embalagens para proteção que resistem 
a empilhamentos. Seu objetivo é manter a 
integridade do produto.

Alta resistência à perfuração. Projetada 
para suportar forças ponteagudas e cargas 
de empilhamento. Pode incluir colmeia 
separadora de produto ou plastificação 
para impedir qualquer tipo de risco.

Peça um Orçamento!
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EMBALAGEM 
UNITIZADORA 
DESMONTÁVEL
Hoxxis // Papelão Ondulado

Embalagem para unitização de carga e 
desmontável para viabilizar a logística reversa. 
Projetada para alta resistência de carga e com 
dimensional do palete PBR.

EMBALAGEM 
UNITIZADORA - 
EXPORTAÇÃO
Hoxxis // Papelão Ondulado

Embalagens de alta resistência cuja finalidade 
é unitizar produtos para uma maior proteção e 
facilidade de movimentação.

PALETE DE PAPELÃO 
ONDULADO
Hoxxis // Papelão Ondulado

Palete 100% de papelão ondulado, na  
dimensão 1000x1200mm.

EMBALAGEM PARA 
PONTO DE VENDA
Hoxxis // Papelão Ondulado

Embalagem projetado para movimentação 
e exposição nos pontos de venda para o 
consumidor.

EMBALAGEM 
UNITIZADORA 
REVESTIDA COM 
POLIPROPILENO 
CORRUGADO
Hoxxis // Papelão Ondulado

Embalagem em papelão ondulado revestido com 
polipropileno corrugado para proteção contra 
chuva. Fundo fixado no palete de madeira. Manga 
em papelão de 4 ondas. 

EMBALAGEM BANDEJA 
PARA IOGURTE
Hoxxis // Papelão Ondulado

As bandejas de papelão ondulado podem ser 
utilizadas para movimentação de produtos 
internamente ou como embalagem one way (sem 
retorno).

EMBALAGEM PARA 
TRANSPORTE DE 
PRODUTOS LÍQUIDOS 
E PASTOSOS
Hoxxis // Papelão Ondulado

Exercem grande pressão lateral e, por isso,  
possui formatos octogonais. Geralmente, são 
projetadas com papelão de 4 paredes. Inclui 
válvula para saída do líquido como opcional.

CARRETEL PARA  
FIOS
Hoxxis // Papelão Ondulado

Carretel projetado para transporte de tubos  
de cobre de refrigeração.

EMBALAGEM TÉRMICA 
(ISOPOR INTERNO)
Hoxxis // Papelão Ondulado

Embalagem desenvolvido para o segmento 
fármaco, com a combinação de poliestireno 
expandido e papelão. Pode ser utilizado com  
Gel Líquido de resfriamento para manter os 
produtos refrigerados.

EMBALAGEM PARA 
NOTEBOOK
Hoxxis // Papelão Ondulado

Embalagem padrão de parede dupla para 
armazenagem, transporte e exposição no ponto 
de venda.

EMBALAGEM PARA 
EXPOSIÇÂO NO 
PONTO DE VENDA
Hoxxis // Papelão Ondulado

Embalagem tipo display para aumentar a 
visibilidade do produto. São utilizadas em 
campanhas promocionais. As dimensões são 
geralmente 1200x1000x1000mm, colocados  
sobre o palete.

EMBALAGEM DE 
PROTEÇÃO PARA 
TRANSPORTE
Hoxxis // Papelão Ondulado

Embalagem estrutural para proteção do produto, 
permitindo sua visualização sem que seja 
necessário realizar a desembalagem. Esse tipo de 
embalagem permite o revestimento externo com 
plástico impresso para aumentar a proteção.

EmbalagemEmbalagem

EmbalagemEmbalagem

EmbalagemEmbalagem

EmbalagemEmbalagem

EmbalagemEmbalagem

EmbalagemEmbalagem
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Conheça 
o nosso
Sistema 
Supply 
Facility

Zere o seu estoque 
de embalagens e 
insumos a partir de 
lotes para consumo

O mercado de embalagens é abastecido por dois tipos de 
indústrias : Indústria verticalizada e a não verticalizada,
que são denominadas no mercado de Cartonagens.

A indústria verticalizada produzem a sua própria matéria 
prima e geralmente atendem pedidos de grande volume
em função de suas máquinas serem muito velozes, enquanto 
que as Cartonagens, ficam com os pedidos menores.

Geralmente um cliente é abastecido pelos dois tipos de 
indústrias, porque as necessidades de embalagens são
heterogêneas.

A indústria verticalizada entrega em grandes volumes e o 
cliente é obrigado a armazena-las, e na medidas das suas
necessidades de consumo na produção, elas são fracionadas.

Como trabalhamos em conjunto com uma indústria 
verticalizada, conseguimos fracionar os pedidos e entrega-
las
em lotes de consumo, evitando assim o armazenamento das 
embalagens.

Esse é o Sistema Supply Facility que a Hoxxis oferece aos 
seus clientes, permitindo assim:

- Desinvestimento de Capira de Giro (redução de estoque);
- Redução da estrutura de recebimento e controle;
- Ganho da área de armazenagem;
- Troca de informação via Web – tempo real.

Integre segurança e 
informação à sua embalagem.
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01.

Sistema Supply 
Facility

Descubra os diferenciais de nosso sistema Supply Facility abaixo. Fizemos um quadro compartivo 
entre as estruturas padrões encontradas no mercado e o que conseguimos entregar para todos os 

nossos clientes. Simplifique a vida de sua empresa hoje mesmo!

Já o sistema Supply Facility Plus inclui o serviço de embalamento dos produtos pela Hoxxis. 
O objetivo é absorver o serviço de manuseio do produto e embalagem, atendendo toda a 

necessidade do cliente até a disponibilização do produto para embarque.

Quadro Comparativo

PEÇA JÁ O SEU ORÇAMENTO!
Hoxxis // Sistema Supply Facility

O sistema Supply Facility da Hoxxis tem como objetivo zerar o 
estoque de embalagens do cliente. Fornecemos lotes para consumo 
(one way). São lotes que vão direto para o consumo na sua linha de 

produção. Dessa forma, não há sobras e não há necessidade de área 
de armazenamento.
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Personalização.

Segurança.

Inovação.


