
CATÁLOGO DE PRODUTOS INJETPLAST®



A InjetPlast produz copos de diversos 
modelos mas com a mesma preocupação: 
agregar a sustentabilidade em tudo que faz.

E sustentabilidade também inclui atender 
você ou a sua empresa com um atendimento 
cuidadoso, de olho no prazo e com a melhor 
qualidade possível.

E aí? E aí? Vamos brindar? 

InjetPlast. Todos Copos, Todas Cores.



Taça de Gin 580ml

Você é um admitador de Gin? Essa taça é ideal para
servir Gin Tônica e coquetéis. Altamente resistente,
brilhante e durável. Excelente opção para presentear
amigos ou em festas e eventos. Produto sofisticado
ideal para uso em áreas externas e áreas de piscina.





Caldereta Eco550ml
Copos

O Copo Caldereta Eco é composto de Polipropileno ou PP que é um
polímero termoplástico produzido a partir da polimerização do gás
propileno ou propeno. Trata-se de um tipo de plástico que pode ser
moldado quando submetido a temperatura elevada, por isso é

classificado como um termoplástico.





Label550ml
Copos

Copos in mold Label 550ml! Ecológico, Econômico e Versátil. Feito
pra  valorizar o seu produto, evento ou empresa. Se você é um cliente
que procura qualidade e grande durabilidade do produto final, esse
é o modelo ideal para você! Sua composição de Polipropileno
possibilita uma melhor ergonomia do usuário além de promover a

preservação do meio ambiente.





Twister500ml
Copos

O Copo Twister é composto de Poliestireno que é um plástico
gerado da polimerização do estireno. Quando puro é um plástico
muito transparente. A principal característica do copo Twister é o
seu efeito interno de espiral. Se você quer deixar o seu evento

marcante  e elegante esse é o copo ideal!







Long Drink350ml
Copos

O Copo Long Drink por ser fino e alto, comporta mais pedras de
gelo, tornando-se ideal para servir bebidas como sucos ou refri-
gerantes, mas também coquetéis refrescantes ou que possam
conter bebidas gaseificadas ou sucos em sua composição, que

são consumidos pouco a pouco.







Long Drink Degradê350ml
Copos

O Copo Long Drink Degradê é composto de Poliestireno que
quando puro se torna muito transparente. Além de todas as
vantagens que o Long Drink tradicional traz, o degradê fosco
vem para somar na estética do copo e agregar ainda mais o

seu evento ou festa.





Long Drink Metalizado350ml
Copos

Quer deixar o seu evento ainda mais marcante? O Copo Long
Drink Metalizado é o ideal! Personalizados são super estilosos.
Seus amigos e convidados vão adorar. Além de você poder

escolher sua cor externa entre prata, dourado e rose.





Taça160ml
A Taça tem a haste longa, para evitar que a tempera-
tura da mão aqueça a bebida. O formato longo e a boca
estreita garantem a permanência dos aromas e da
'perlage', ou seja, das borbulhas formadas pelo gás

carbônico.





Caneca450/300ml
As Canecas de 450ml e 300ml são uma boa opção
para decorar o seu evento com o tema de sua festa.
Muito recomendado para bebidas geladas, como chopp,

refrigerante, suco e água.









Ecológica300ml
Caneca

A Caneca Ecológica é composta de
Polipropileno ou PP. Esse material
possibilita colocar bebidas muito
quentes ou muito frias sem prejudicar
a saúde. A Caneca Ecológica é muito

flexível e resistente.






