
FECHOS DE CONTATO PARA
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

https://www.aplix.com/pt-pt
https://www.aplix.com/pt-pt/produtos


aplix� 400

Soluções Industriais

Nossos Produtos

•  Fecho de contato com elevada resistência à abertura
•  Indicados para aplicações de até 5.000 ciclos
•  Material: 100% poliamida
•  Argola escovada
•  Métodos de fixação: costura, cola e solda
•  Larguras 16, 20, 25, 30, 38, 50, 102, 107, 163 mm
•  Disponível nas versões adesivada e retardante à chama

A Para�x, membro do grupo APLIX, fornece uma linha completa de fechos de contato de alta qualidade que estão presentes em 

diferentes mercados, tais como: médico, higiene, aeronáutico, limpeza, militar, calçado, automotivo, abrasivos, embalagem, construção 

civil etc. Nossos produtos atendem a critérios técnicos para diversos tipo de aplicações, por isso podemos fornecer a solução ideal para 

garantir um sistema de �xação con�ável e seguro.

Cores disponíveis:

aplix� 800
•  Fecho de contato com elevada vida útil
•  Indicados para aplicações de até 10.000 ciclos
•  Material: 100% poliamida
•  Argolas texturizadas e não escovadas
•  Métodos de fixação: costura, cola e solda
•  Larguras 16, 20, 25, 30, 38, 50, 100 mm
•  Disponível nas versões: adesivada, retardante à chama,
    com bordas reforçadas, camuflada e infrared
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Relacionamento e confiança além da técnica

https://www.aplix.com/pt-pt/nossos-mercados
https://www.aplix.com/pt-pt/produtos-por-necessidade/gancho-e-argola-textil
https://www.aplix.com/pt-pt/produtos-por-necessidade/gancho-e-argola-textil


Easylock by Aplix�
Sistema de fechamento para embalagens flexíveis. Esta 
solução, patenteada pela APLIX, é composta por um fecho 
gancho-gancho feito de polietileno de grau alimentício, 
projetado para ser selado sobre diversos filmes. Seus 
principais benefícios são:
•  Simplicidade com alinhamento fácil
•  Intuitivo e Sensorial
•  100% reciclável, prático e confiável
•  Preserva o frescor dos alimentos
•  Ideal para produtos em pó, pois garante o fechamento 
    mesmo sobre contaminantes
•  Mantem propriedades se refrigerado ou congelado
•  Protege a integridade do produto, agregando valor

MOLDED HOOK
•  Gancho extrusado em poliamida para um fechamento 
     forte, durável e com menor espessura
•  Material: 100% poliamida
•  Espessura: 0,9 ± 0,15 mm
•  Larguras: 100, 200, 300mm 
     - Larguras especiais sob demanda
•  Métodos de fixação: costura, cola e solda
•  Cores: preto e branco
•  Disponível na versão adesivada

VELOUR
•  Loop largo para fechamento fino, forte e durável.
•  Material : 100% poliamida
•  Coating: PU não tóxico
•  Gramatura: disponível em 145g e 300g.
•  Largura: 1.371,60 mm - Larguras menores sob demanda
•  Método de fixação: costura
•  Cores: preto e branco

Intermold�
Inovadora solução de moldagem por injeção em uma só 
etapa, patenteada pela APLIX, que permite a injeção de 
ganchos diretamente nas peças plásticas.
Esta tecnologia inovadora elimina a necessidade de 
adesivos, criando assim um produto uniforme e de primeira 
categoria. 
Seus principais benefícios são: qualidade, design, 
produtividade e elevado desempenho.

Cores disponíveis: Transparente
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https://www.aplix.com/pt-pt/produtos-por-marca/intermoldr
https://www.aplix.com/pt-pt/produtos-por-marca/easylock-aplixr


PARAFIX Brasil, Vinhedo/SP

UNIDADES DE PRODUÇÃO
    
    APLIX Le Cellier - França
    APLIX Charlotte - EUA
    APLIX Shangai - China
    PARAFIX Vinhedo - Brasil

NOSSAS FILIAIS
    
    APLIX Fasteners - Reino Unido
    APLIX GmbH - Alemanha
    APLAUS SRL - Itália
    APLIX Ltd. - Hong Kong 

    
APLIX Fasteners Inc. - Canadá
SKY CORP - Índia
APLIX Automotive - EUA

Unidades de Produção

Filiais

Representantes

Os produtos apresentados neste catálogo são exclusivos para a América Latina.

https://www.aplix.com/pt-pt/o-grupo/sobre-parafix



