
rose plastic medical packaging

Soluções 
inteligentes em 
Embalagens

www.rose-medipack.com.br



Localizada no sul da Alemanha desde 1953, somos reconhecidos pelo desen-

volvimento e produção de soluções em embalagens plásticas e pelo alto nível 

de conhecimento em tecnologias de injeção e moldagem por sopro. 

Nossa trajetória no Brasil iniciou-se em 2006 fornecendo inicialmente emba-

lagens para ferramentas de corte, segmento no qual possuímos, atualmente, 

95% de participação. 

Consolidado o sucesso neste segmento, em 2015 iniciamos a produção de em-

balagens farmacêuticas construindo parcerias com as principais industrias des-

te setor, a rose plastic vem expandindo sua marca ao longo destes anos e ofe-

recendo também ao mercado soluções para embalagens médicas e odontoló-

gicas.

Em novembro de 2017 foi 

inaugurada a nova fábrica 

em Sorocaba-SP, com uma 

estrutura moderna e de 

fácil acesso às principais 

rodovias, oferecendo aos 

clientes logística rápida, 

armazenagem segura e 

ideal para seus produtos. 

A empresa 

Décadas de 
experiência
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Para a rose plastic ser um fornecedor 

global significa estar próximo aos 

nossos clientes, não importa onde eles 

estão localizados. Por isso sempre 

priorizamos a internacionalização de 

nosso negócio. Hoje temos unidades 

rose plastic na Europa, Ásia, América 

do Norte e América do Sul, de onde 

fornecemos soluções em embalagens 

plásticas à clientes de quase todos os 

países.

A rose plastic Brasil está localizada em Sorocaba, a 100 km de São Paulo, capital financeira do Brasil e maior cidade da América 

Latina. Fundada em 2006, a filial é uma unidade de produção. 



Produtos para a indústria 
farmacêutica                                                                                        

Referência em embalagens plásticas, nossos produtos são 

fabricados de acordo com os padrões exigidos pelo mercado. 

Oferecemos um atendimento personalizado aos nossos 

parceiros e desenvolvemos soluções exclusivas e padroni-

zadas, com fl exibilidade, design e cores para o fornecimento 

de embalagens plásticas. Com nosso próprio laboratório 

de qualidade realizamos testes de vazamento, testes di-

mensionais e testes de queda. Também temos ferramentaria 

própria que proporciona velocidade e qualidade para a 

manutenção corretiva e preventiva de todas as ferramentas. 

Utilizamos materiais termoplásticos, como PE (polietileno), 

PP (polipropileno), PVC (policloreto de vinila) e PET 

(polietileno tereftalato).

Certi� cado de Qualidade

A gestão da Qualidade é um fator decisivo para o sucesso na 

rose plastic. A fi m de garantir alta qualidade, os processos 

devem ser projetados de forma efi ciente e adaptados para 

proporcionar melhorias contínuas.

Somos certifi cados IS0 9001:2015 e atuamos com padrão BPF 

(Boas Práticas de Fabricação).
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A embalagem certa também inf uencia no volume de vendas 

do seu produto. Proteção máxima do produto, apresentação 

adequada da mercadoria, recursos que incentivam a compra: 

não importa quais são as suas exigências. Conheça abaixo a 

nossa linha de produtos:

Linha de Produtos Standard

Para a indústria 
farmacêutica
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Referência Material Capacidade Diâmetro 
Externo

Altura Diâmetro 
da rosca

FR FC 10ml PP 10 ml 18,2 mm 62,2 mm 13 mm

Referência Material Capacidade Diâmetro 
Externo

Altura Diâmetro 
da rosca

FR Far 60ml HDPE 60 ml 35,0 mm 92,5 mm 20 mm

FR Far 100ml HDPE 100 ml 44,4 mm 107,0 mm 20 mm

FR Far 130ml HDPE 130 ml 46,0 mm 127,0 mm 20 mm

Referência Material Capacidade Diâmetro 
Externo

Altura Diâmetro 
da rosca

FR Far 30ml HPPE 30 ml 23,00 mm 93,80 mm 18 mm

FR Far 60ml HPPE 60 ml 30,90 mm 104,20 mm 18 mm

FR Far 60m 
Gargalo Alto

HPPE 60 ml 35,60 mm 103,60 mm 18 mm

Referência Material Capacidade Diâmetro 
Externo

Altura Diâmetro 
da rosca

FR Far 50ml HPPE 50 ml 36,00 mm 85,00 mm 15 mm

Referência Material Capacidade Diâmetro 
Externo

Altura Diâmetro 
da rosca

FR Far 30ml HDPE 30 ml 36,1 mm 57,0 mm 28 mm

FR Far 50ml HDPE 50 ml 40,4 mm 68,4 mm 28 mm

FR Far 100ml HDPE 100 ml 45,0 mm 92,6 mm 28 mm

FR Far 260ml HDPE 260 ml 60,0 mm 131,4 mm 28 mm

Referência Material Capacidade Diâmetro 
Externo 

Altura Diâmetro 
da rosca 

Dosing Cup PP 30 ml 40,8 mm 42,5 mm 28 mm

Nozzle HDPE -   -   62 mm 20 mm

FRASCO PE 13MM 

FRASCOS PE 20MM 

FRASCOS PE 18MM 

FRASCOS PE 15MM

FRASCOS PE 28MM 

ACESSÓRIOS 

CAPACIDADE
− 10 ml

CAPACIDADE
− 60 ml, 100 ml e 130 ml

CAPACIDADE
− 30 ml e 60 ml

CAPACIDADE
− 50 ml

CAPACIDADE
− 30 ml, 50 ml, 100 ml e 260 ml

MATERIAL 
− Polipropileno (PP)

MATERIAL 
− Polietileno de alta 

densidade (HDPE)

MATERIAL 
− Polietileno de alta 

densidade (HDPE)

MATERIAL 
− Polietileno de alta 

densidade (HDPE)

MATERIAL 
− Polietileno de alta 

densidade (HDPE)

MATERIAL 
− Polipropileno (PP)

− Polietileno de alta 

densidade (HDPE)

Linha de Produtos
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Temos prazer em oferecer aos nossos clientes toda 

esta expertise e nossas décadas de experiência no 

desenvolvimento de embalagens plásticas ino-

vadoras a fi m de criar suas embalagens de sucesso.

Uma embalagem de muito sucesso — muitas vezes, 

é uma embalagem que se destaca dos produtos da 

concorrência e que, além disso, oferece vantagens 

importantes e inovadoras do produto.

Depois de um briefi ng detalhado e uma verifi cação 

interna de viabilidade criamos para você um cálculo 

estimado e um planejamento de projeto. Assim, 

você mantém o seu budget de embalagem e todos 

os prazos sempre em vista — e o seu projeto de 

sucesso sob controle.

Entre em contato conosco. A rose plastic terá imen-

sa satisfação em atendê-lo.

Desenvolvimento de Produtos

Embalagens 
Personalizadas
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Tecnologia a serviço da  
indústria farmacêutica
Inovação e qualidade nos processos de Injeção, Sopro e Injec-

tion Blow para frascos, tampas e flaconetes. Ofertamos so-

luções com acabamentos em serigrafia com até 8 cores perso-

nalizando as embalagens para a necessidade de cada cliente, 

além do moderno processo de acabamento com rótulos ter-

mo-encolhíveis. Todos os processos produtivos, de serigrafia 

e rotulagem são realizados dentro ds sala de produção limpa, 

evitando qualquer tipo de contaminação.  

A rose plastic também oferece soluções desde a concepção 

de projetos até o apoio técnico para a confecção de embala-

gens personalizadas para seus clientes, otimizando custo e 

destaque da marca.



BRASIL 
rose plastic Brasil 
Embalagens Plásticas Ltda.
Av. Garabed Gananiam 514 
CEP 18087-340 Sorocaba/SP
Tel. +55 15 3142 3050
info@rose-medipack.com.br

GERMANY 
rose plastic 
medical packaging GmbH
Rupolzer Straße 30
88138 Hergensweiler/Lindau
Tel. +49 8388 923 45-0
info@rose-medipack.de 

www.rose-medipack.com.br
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