A Plasútil é uma indústria com 30 anos de experiência no mercado de Utilidades Domésticas
fabricadas em Plástico, possui um campo fabril com mais de 65 Mil/M2 em Bauru – Interior de
São Paulo, emprega mais de 1,500 colaboradores, tem atuação em todo o Brasil e ampla
distribuição em diversas redes de bazar, lojas de departamentos, supermercadistas, varejistas,
atacadistas e não é à toa que detém o título de a maior transformadora de Plásticos do Brasil
no segmento de utilidades domésticas.
Com relação a seus produtos, a Plasútil tem a maior variedade de potes plásticos do mercado
brasileiro. É a primeira empresa do mundo a criar um aplicativo para utilidades domésticas, é a
pioneira na produção de potes decorados “intra-imagem” (injeção da decoração dentro da
peça), possui a Maior linha de produtos decorados (intra-imagem) do mundo, está Presente
em mais de 40 países e hoje possui mais de 1500 SKU’s divididos entre as Linhas de utilidades
domésticas, Móveis, Baby e Linha para presentear e divertir.
Os produtos Plasútil possuem diferenciais como a AUSÊNCIA do BPA (Bisfenol-A) composto
químico que pode causar danos à saúde; A PRESENÇA de aditivos como o Microban, composto
que inibe o crescimento de bactérias e fungos nos produtos; A PROTEÇÃO U.V, que reduz a
ação dos raios solares em alguns produtos dedicados ao uso externo, E a fabricação de
produtos, como Lixeiras, com Matéria Prima Recuperada, onde a sustentabilidade é o foco e
sobras de materiais da própria produção são re-utilizados garantindo um produto sem risco de
contaminação ao meio-ambiente.
A Plasútil retorna em seu segundo ano consecutivo na participação na FEIRA APAS SHOW
2019, por entender que boa parte de seu público consumidor, acaba por adquirir os produtos
no supermercado, no atacado, no varejo e a APAS SHOW é o maior evento dedicado aos
lojistas que estarão vendendo estes materiais no PDV.
É notável que nos últimos anos, tem crescido ás áreas dedicadas a utilidades domésticas nos
espaços dos supermercadistas e a Plasútil quer estar presente, mostrando seus mais de 1.800
produtos em linha, mostrar que é diferente, que é inovadora, que não para no tempo e
sempre busca atender os anseios e as necessidades de seus consumidores.

LINK COM IMAGENS: https://driveplas.plasutil.com.br/index.php/s/LlYyNdhu6U6wwbi

