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Nº 86 

* Devido às excecionais subidas e descidas de preços das matérias primas na origem, nos reservamos a 

possibilidade de variar os preços durante a validade deste catálogo, sem aviso prévio. Confirme os preços no 

nosso site em: www.ideiapack-online.pt ou ligue para: 232 185 360 (chamada para rede fixa nacional), onde 

estarão sempre atualizados. 

EMBALAGEM A VÁCUO 
CATÁLOGO 2022 

S
ó

 v
e
n

d
e

m
o

s
 p

ro
d

u
to

s
 p

a
ra

 u
s

o
 p

ro
fi

s
s
io

n
a
l 

(C
li
e
n

te
 n

ã
o

 c
o

n
s
u

m
id

o
r)

 

+ Informações, colocar código do produto no 

motor de busca dos sites 

** 
Para Portugal Continental em compras superiores a 200€ + IVA. Encomendas inferiores portes 

4,95€ + IVA. Ilhas as mesmas condições até ao transitário.  **Envios GRATUITOS 

A mais ampla gama 
do mercado. 

Sem mínimo de 
encomenda. 

Todos os artigos nas nossas lojas online: 

WWW.IDEIAPACK-ONLINE.PT 
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Sacos e Máquinas de embalar a vácuo, por qual optar?  

As máquinas de embalar a vácuo são o equipamento imprescindível para conservar os 

alimentos por mais tempo, quer no frio, no congelador ou na despensa. O ideal é comprar um 

modelo que se adapte às suas necessidades e frequência de utilização. Foi por isso que 

recolhemos algumas das melhores características de alguns dos modelos mais vendidos 

de sacos e maquinas de embalar a vácuo...  

A maior gama de venda de sacos de vácuo online. 
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Existe um amplo leque de possibilidades, mais ou menos caras, mas há ainda outros aspetos que 

deverá ter em conta, tal como o volume da máquina, a capacidade, a potência e as funcionalidades 

da mesma. Verá que, em função da utilização que lhe queira dar, será mais aconselhável um ou 

outro modelo. 

Que fatores deverá ter em conta quando decidir investir numa 
máquina de embalar a vácuo? 

Como poupar quando se utiliza uma máquina de embalar a vácuo? 

Poupe dinheiro nas compras do dia-a-dia: Compre, por exemplo, os vegetais na sua época e 

refrigere ou congele-os para poder desfrutar deles durante todo o ano. 

 

Tenha menos desperdício alimentar o que se traduz em poupança. 

 

Ocupam menos no frigorífico e na despensa: os alimentos fechados a vácuo, ocupam muito 

menos espaço no frigorífico, congelador e até na despensa; cabem em quase qualquer sítio. 

 

Poupa tempo e energia: Prepare os alimentos para vários dias e conserve-os no frigorífico ou 

congelador, sem perder nutrientes.  

Os benefícios da carne a vácuo 

Conservação:  

A carne a vácuo não desidrata, não perde peso após a compra, nem nutrientes com o tempo. 

 

Durabilidade:  

A validade passa de 2 a 5 dias, para mais de 2 meses refrigerada. 

 

Maciez: 

Sem oxigénio, a carne liberta uma enzima que a deixa macia. 

 

A carne a vácuo parece ser mais escura, mas quando tirada do vácuo, ela volta à sua cor vermelha. 

Vendemos todos os tipos de sacos de vácuo coextrudidos que reúnem características físicas de 

diferentes matérias, resultando em películas com várias camadas e propriedades múltiplas, 

impossíveis de obter num só material. Próprios para embalamento em vácuo. Propriedades de 

barreira a gases e humidade. Preservam os aromas, a cor e a frescura dos produtos. Permitem um 

elevado ritmo de embalagem, com boas propriedades de soldadura. Boa resistência à punctura. Boa 

transparência. Próprio para contacto com alimentos, em conformidade com as Directivas Europeias 

e a Regulamentação FDA. Para outras medidas, espessuras, quantidades e impressão, solicite 

orçamento. 

Sacos de vácuo 

VISITE O NOSSO 
SHOWROOM 
Bairro Santa Luzia, Rua de São José, Nº22 

3515-124 Abraveses 

T. 232 185 360 (chamada para rede fixa nacional) 

Coordenadas: 40.68299,-7.92573 

A IDEIAPACK, ESTABELECEU AO LONGO DE 

18 ANOS, UMA PARCERIA DE 

CONFIANÇA, SERIEDADE E RIGOR, COM 

MAIS DE 14.000 CLIENTES. 

OBRIGADO POR CONFIAR EM NÓS. 
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Ligando para 232 185 360 (chamada para rede fixa nacional), encontrará uma equipa profissional e dedicada: Alexandra, Catarina, 
Andreia, Fátima, Arlindo e Luis. Irão atender às suas questões e esclarecê-lo de imediato. A equipa Ideiapack irá fazer tudo o que 
estiver ao seu alcance para responder ao seu pedido. Dispõem de uma sólida experiência, de mais de 18 anos, para informá-lo 
independentemente da pergunta formulada. 

   SACOS DE EMBALAR A VÁCUO PA/PE 90µ 

Cod. Medida Embal. € / embal. 

101470088 120 x 200mm 100 2,47 € 
 101470118 120 x 300mm 100 3,10 €  
 101470065 130 x 300 mm 100 3,50 €  
 101470030 140 x 250 mm 100 3,60 €  
 101470122 140 x 300 mm 100 3,30 €  
  101470009 140 x 350 mm 100 4,97 €  
 101470058 140 x 450 mm 100 6,47 €  
 101470079 150 x 200 mm 100 3,08 €  
 101470044 150 x250 mm 100 3,45 €  
 101470039 150 x 300 mm 100 4,10 €  
 101470200 150 x 350 mm 100 5,60 €  
 101470219 150 x 400 mm 100 6,16 €  
 101470160 160 x 500 mm 100 8,36 €  
 101470212 170 x 300 mm 100 4,60 €  
 101470138 180 x 200 mm 100 3,95 €  
 101470062 180 x 250 mm 100 4,62 €  
 101470076 180 x 300 mm 100 4,22 €  
 101470067 200 x 200 mm 100 3,60 €  
 101470121 200 x 250 mm 100 4,55 €  
 101470060 200 x 300 mm 100 5,50 €  
 101470035 200 x 350 mm 100 7,19 €  
 101470069 200 x 400 mm 100 8,22 €  
 101470010 200 x 500 mm 100 10,27 €  
 101470220 220 x 250 mm 100 5,65 €  

Cod. Medida Embal. € / embal. 

 101470221 220 x 300 mm 100 6,78 €  
 101470222 250 x 250 mm 100 6,42 €  
 101470151 250 x 300 mm 100 6,40 €  
 101470025 250 x 350 mm 100 7,89 €  
 101470223 250 x 400 mm 100 10,27 €  
 101470046 250 x 450 mm 100 11,55 €  
 101470224 250 x 500 mm 100 12,84 €  
 101470026 250 x 600 mm 100 15,40 €  
 101470064 300 x 300 mm 100 9,25 €  
 101470083 300 x 350 mm 100 10,78 €  
 101470005 300 x 400 mm 100 10,70€  
 101470131 300 x 450 mm 100 13,86 €  
 101470125 300 x 500 mm 100 15,40 €  
  101470184 300 x 600 mm 100 9,41 €  
 101470078 350 x 450 mm 100 16,00 €  
 101470106 350 x 500 mm 100 18,00 €  
 101470068 350 x 550 mm 100 19,00 €  
 101470225 400 x 400 mm 100 16,43 €  

 101470077 400 x 450 mm 100 18,00 €  

 101470066 400 x 500 mm 100 20,00 €  

 101470033 400 x 600 mm 100 24,00 €  

 101470226 400 x 700 mm 100 28,75 €  
 101470119 450 x 500 mm 100 20,00 €  

Outras medidas e quantidades. Consulte-nos 

VENDEMOS EMBALAGENS A PARTIR DE 100 SACOS 

Para o uso profissional de máquinas de embalar a vácuo com câmpanula. Não indicadas para máquinas de vácuo 

externo. Até hoje, as películas compostas de PA/PE demonstraram ser a melhor combinação possível para 

fabricar sacos de embalagem em vácuo.  

Prazo de entrega 2 dias úteis, excepto rutura de stock. 

GRANDES QUANTIDADES, PEÇA ORÇAMENTO. 
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Cod. Medidas Embal. € / embal. 

Vac1 130 x 400mm 100 6,73€ 

Vac2 130 x 800mm 100 13,46€ 

Vac3 150 x 200mm 100 3,90€ 

Vac4 150 x 300mm 100 5,85€ 

Vac5 170 x 250mm 100 5,50€ 

Vac6 200 x 250mm 100 6,48€ 

Vac7 200 x 300mm 100 7,77€ 

Vac8 220 x 300mm 100 8,55€ 

Vac9 250 x 350mm 100 11,35€ 

Vac10 300 x 400mm 100 15,55€ 

Vac11 350 x 450mm 100 20,39€ 

Vac12 350 x 500mm 100 22,65€ 

Vac13 370 x 550mm 100 26,35€ 

Vac14 400 x 500mm 100 25,89€ 

Vac15 400 x 600mm 100 31,06€ 

   SACOS DE EMBALAR A VÁCUO PA/PE 120µ  

Outras medidas e quantidades. Consulte-nos 

Prazo de entrega poderá ir até 7 dias úteis. 

Sacos de vácuo 120 mícrones em polietileno, sendo adequado para a 

embalagem de produtos frescos. Este é um material de elevada 

transparência. Sacos resistentes para produtos muito duros, muito 

secos ou com superfícies irregulares que podem causar furos. É 

quase sempre utilizado para, enchidos curados, presuntos, frutos 

secos, queijos curados, etc. Saco amplamente utilizado para presunto 

desossado. 

 

Para o uso profissional de máquinas de embalar a vácuo com 

câmpanula. Não indicadas para máquinas de vácuo externo. 

Todos os artigos nas nossas lojas online: 

WWW.IDEIAPACK-ONLINE.PT 

   SACOS DE EMBALAR A VÁCUO PA/PE 150µ 

Cod. Medida Embal. € / embal. 

 101470090 180 x 250 mm 100 6,75 €  

 101470061 200 x 300 mm 100 8,90 €  

 101470057 250 x 350 mm 100 10,90 €  

 101470199 300 x 300 mm 100 11,88 €  

 101470229 300 x 400 mm 100 21,12 €  

 101470230 350 x 400 mm 100 24,64 €  

 101470232 350 x 500 mm 100 30,80 €  

Cod. Medida Embal. € / embal. 

 101470233 350 x 550 mm 100 33,88 €  

 101470084 400 x 500 mm 100 21,04 €  

 101470134 450 x 800 mm 100 46,41 €  

 101470228 200 x 250 mm 100 8,80 €  

 101470231 350 x 450 mm 50 13,86 €  

 101470234 400 x 600 mm 100 42,24 €  

Sacos resistentes para produtos muito duros, muito secos ou com superfícies irregulares que podem causar furos. É 

quase sempre utilizado para, enchidos curados, presuntos, frutos secos, queijos curados, etc. Saco amplamente utilizado 

para presunto desossado. 

Para o uso profissional de máquinas de embalar a vácuo com câmpanula. Não indicadas para máquinas de vácuo 

externo. 

Prazo de entrega 2 dias úteis, excepto rutura de stock. 

   PROTETOR DE OSSOS  

Outras medidas e quantidades. Consulte-nos 

Cod. Medidas € / rolo 

101470137  25cmx100mts 61,70€ 

101470183  33cmx100mts 83,30€ 

A película protetora para ossos é projetada como uma barreira para eliminar perfurações ósseas 
enquanto o vácuo é embalado em produtos de carne.  

GRANDES QUANTIDADES, PEÇA ORÇAMENTO. 

GRANDES QUANTIDADES, PEÇA ORÇAMENTO. 

https://www.ideiapack-online.pt/epages/960329864.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960329864/Products/101470137A/SubProducts/101470137
https://www.ideiapack-online.pt/epages/960329864.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960329864/Products/101470137A/SubProducts/101470183
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Estes sacos de vácuo retráteis de 40 mícrones de 

espessura são utilizados com as máquinas de embalagem 

a vácuo do tipo campânula ou profissional. São utilizados 

principalmente para a embalagem sob vácuo de produtos de 

carne, constituindo uma forte barreira contra o oxigénio e 

vapor de água, aumentando a vida útil do produto.  

Para máquinas industriais que se adaptam mediante calor, à 

forma do produto, aderindo como uma segunda pele. 

Possuem um grande efeito barreira, graças às suas múltiplas 

capas de poliamida e EVOH, assim como uma grande 

transparência. Pode ser submetido a altas temperaturas (15 

minutos a 100ºC) e tem uma grande capacidade de retração. 

Dependendo da medida, fabricam-se com duas soldaduras 

laterais ou só uma soldadura de fundo. A soldadura de fundo 

pode ser curva ou reta.  

     SACOS DE VÁCUO RETRÁTEIS 40µ  

Cod. Medidas Embal. Caixa € / Embal. Soldadura 

101470056  130 x 500mm 1000 10 embal Sob orç./ Lateral 

101470179  200 x 300mm  1000 10 embal Sob orç./ Curva 

101470056A  160 x 300mm 1000 10 embal Sob orç./ Lateral 

101470056B  140 x 250mm 1000 10 embal Sob orç./ Lateral 

MINIMO DE ENCOMENDA 
10.000 SACOS 

   SACOS DE EMBALAR A VÁCUO PA/PP PARA COZINHAR 90µ 

Cod. Medidas Embal. € / embal 

15x20 150 x 200 mm 100 4,76€ 

101470235  170 x 250 mm  100 6,75€ 

18x25 180 x 250 mm 100 7,14€ 

20x25 200 x 250 mm 100 7,95€ 

101470236  200 x 300 mm  100 9,52€ 

101470237  250 x 350 mm  100 13,89€ 

Possibilidade de outras 

medidas. Quantidade 

mínima 5000 unidades.  

 

Consulte-nos. 

Constituídos por poliamida biorientada e polipropileno. Permitem a confeção de alimentos até 121ºC. Muito apropriado 

para ser usado com o método de cozimento sous vide em cozinhas de hotéis e restaurantes. Estes sacos são vendidos 

em embalagems de 100 unidades ou em caixas completas. Retêm as propriedades dos alimentos e mantêm a sua 

frescura e sabor por mais tempo, conseguem-se alimentos mais ricos em sabor e nutrientes. Como os sucos dos 

alimentos se mantêm no seu interior, acabam por ficar mais tenros.  Uma das maiores vantagens de cozinhar a vácuo, 

consiste em preservar a suculência, os nutrientes, a humidade, o sabor e o aroma dos alimentos. Além disso, as proteínas 

e vegetais são cozidos por igual, desde as extremidades até as pontas. Outra vantagem é que, devido ao tempo em que 

os alimentos ficam em fase de preparo, o tempero interage mais com o produto. Este processo pasteuriza o produto e 

elimina todas as formas vegetativas de bactérias. Como o alimento é mantido na embalagem a vácuo, a manipulação 

direta também é reduzida. Como resultado, você tem produtos de alta qualidade no seu menu e uma gestão do stock de 

produtos prontos mais eficiente. Para o uso profissional de máquinas de embalar a vácuo com câmpanula. Não indicadas 

para máquinas de vácuo externo. 

O sistema de cozimento a baixa temperatura ou “sous-vide” mantém a integridade dos alimentos, aquecendo-os 

durante longos períodos, a temperaturas relativamente baixas, através da utilização dos sacos de vácuo que são imersos 

na água a ferver. Prazo de entrega 2 dias úteis, excepto rutura de stock. 

Cod. Medidas Embal. € / embal 

25x40 250 x 400 mm 100 15,87€ 

101470238  300 x 400 mm  100 19,05€ 

30x45 300 x 450 mm 100 21,42€ 

35x50 350 x 500 mm 100 27,77€ 

40x50 400 x 500 mm 100 31,74€ 

40x60 400 x 600 mm 100 38,08€ 

GRANDES QUANTIDADES, 

PEÇA ORÇAMENTO. 

GRANDES QUANTIDADES, PEÇA ORÇAMENTO. 

https://www.ideiapack-online.pt/epages/960329864.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960329864/Products/101470056A/SubProducts/101470056
https://www.ideiapack-online.pt/epages/960329864.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960329864/Products/101470056A/SubProducts/101470179
https://www.ideiapack-online.pt/epages/960329864.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960329864/Products/101470056A/SubProducts/101470056A
https://www.ideiapack-online.pt/epages/960329864.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960329864/Products/101470056A/SubProducts/101470056B
https://www.ideiapack-online.pt/epages/960329864.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960329864/Products/101470235A/SubProducts/101470235
https://www.ideiapack-online.pt/epages/960329864.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960329864/Products/101470235A/SubProducts/101470236
https://www.ideiapack-online.pt/epages/960329864.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960329864/Products/101470235A/SubProducts/101470237
https://www.ideiapack-online.pt/epages/960329864.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960329864/Products/101470235A/SubProducts/101470238
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   SACOS DE EMBALAR A VÁCUO COM FUNDO PRATA 90µ 

Cod. Medidas Embal €/ Embal. 

Vac26 170 x 250mm 100 5,09€ 

Vac27 180 x 300mm 100 6,40€ 

Vac28 200 x 250mm 100 6,11€ 

Vac29 200 x 300mm 100 6,55€ 

Vac30 250 x 300mm 100 7,85€ 

Vac31 100 9,46€ 250 x 350mm 

Os sacos a vácuo com fundo prata são feitos de material laminado de alto brilho e são utilizados com as máquinas de 

embalagem do tipo campânula ou profissional. Têm uma face dianteira transparente e uma traseira metalizada. São 

constituídos por tereftalato de polietileno (PET) metalizado com polietileno, produzindo um laminado de 90 mícrones. A 

imagem que este saco de vácuo dá ao produto faz com este seja muito apetecível. Uma face transparente permite a 

visibilidade do produto e a outra metalizada prateada torna-o mais atraente na sua exposição. Os nossos sacos a vácuo 

permitem que os alimentos sejam conservados por longos períodos de tempo, sem alterar o seu sabor. As suas 

características técnicas e a soma de laminados permitem que os sacos a vácuo com fundo prata sejam mais duráveis e 

resistentes à rutura, além de possuírem altas barreiras à humidade e oxigénio, o que permite que os alimentos sejam 

conservados por muito mais tempo. 

 ESPECIFICAÇÕES 

Material laminado PET/LDPE 

Alto brilho e transparência. 

Possibilidade de incorporar prata 

em um ou ambos os lados. 

Permite personalizações como 
impressão, abertura fácil, eurogrip, 
etc. Consulte-nos. 

Prazo de entrega 2 dias úteis. 

Para o uso profissional de máquinas de embalar a vácuo com câmpanula. 

Não indicadas para máquinas de vácuo externo. 

   SACOS DE EMBALAR A VÁCUO COM FUNDO PRETO OU KRAFT 90µ 

Cod. Medidas Embal. € / Embal. Cor fundo 

Vac32 200 x 300mm 100 7,58€ Preto 

Vac33 100 10,00€ 200 x 300mm Kraft 

Saco feito de filme coextruido de 90µ. Ideal para carnes frias 

fatiadas. 

A parte da frente é totalmente transparente para poder ver o produto 

embalado e a parte de trás é em imitação de papel Kraft ou preto. 

Permitem que os alimentos durem em excelentes condições por 

muito mais tempo, mantendo o sabor intacto. As suas 

características técnicas não permitem a esterilização. Para o uso 

profissional de máquinas de embalar a vácuo com câmpanula. 

Não indicadas para máquinas de vácuo externo. 

Possibilidade de outras medidas e de personalização. Consulte-nos. 

Prazo de entrega 2 dias úteis. 

Todos os artigos nas nossas lojas online: 

WWW.IDEIAPACK-ONLINE.PT 

GRANDES QUANTIDADES, PEÇA ORÇAMENTO. 

GRANDES QUANTIDADES, PEÇA ORÇAMENTO. 
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Prazo de entrega 2 dias úteis. 

Cod. Medidas µ Embal. € / Embal. 

Vac39 Ø18cm 200 200 47,15€ 

Vac40 Ø22cm 200 200 58,62€ 

Redondas 

Cod. Medidas µ Embal. € / Embal. 

Vac34 14 x 20cm 200 200 19,05€ 

Vac35 17 x 20cm 200 200 21,54€ 

Vac36 16,5 x 25cm 200 200 27,90€ 

Vac37 21 x 25cm 200 200 48,05€ 

Vac38 21 x 30cm 200 200 58,52€ 

Prazo de entrega 2 dias úteis. 

Bandeja c/ 200 microns para produtos fatiados. Eles são usados como base para apresentar os produtos e colocá-lo  

num saco de vácuo.  

Retangular 

   BANDEJAS EM PVC P/ ALIMENTOS FATIADOS 

MEDIDAS 

14×20cm. (útil para sacos de 170×250) 

17×20cm. (útil para sacos de 200×250) 

16,5×25cm. (útil para sacos de 200×300) 

21×25cm. (útil para sacos de 250×300) 

21×30cm. (útil para sacos de 250×350) 

     SEPARADOR EM PAPEL P/ FIAMBRES, QUEIJOS, ETC 

Cod. Medidas Embal. € / Embal. 

Vac42 60 x 160mm 500 folhas 4,89€ 

Vac43 80 x 160mm 500 folhas 5,56€ 

Vac44 115 x 115mm 500 folhas 6,82€ 

Separadores de papel p/ alimentos fatiados com capacidade antiaderente que ajuda os alimentos a não colar. Ideal para a 

separação de produtos fatiados, como presunto, queijo e outras carnes. Mínimo de venda 10 embalagens. 

Prazo de entrega poderá ir até 7 dias úteis. 

Todos os artigos nas nossas lojas online: 

WWW.IDEIAPACK-ONLINE.PT 
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Cod. Medidas Caixa € / caixa Descrição 

101700006 200x290mm  800 103,95€ Saco vácuo 

101700007  250x290mm  700 114,28€ Saco vácuo 

101700005  16,6x25cm 3000 210€ Lâminas brancas 

101700008  22x25cm  2000 187€ Lâminas brancas  

101700010  27x25cm  2000 232€ Lâminas brancas  

101700004  Espátula acrilico 34x13cm - 6,32€ 

O  Sacovitta de vácuo funciona como sistema de vácuo tradicional: longa conservação para alimentos frescos, mantém 

as propriedades nutricionais e organoléticas do produto (cheiro, sabor e textura) de forma saudável. Graças ao seu 

design inovador, permite uma conservação duradoura de produtos frescos e o congelamento deles sem perder a 

qualidade. A Sacovitta a vácuo combina as melhores vantagens deste modelo de conservação com as vantagens do 

saco. Tem fecho reutilizável, por isso permite manter a conservação dos seus 

produtos desde a compra até à última dentada! Ideal para todos os tipos de 

comida: charcutaria, carne, peixe, fruta, queijo e muito mais. Sem dúvida, é a 

embalagem revolucionária no mundo das embalagens flexíveis.  

   SACO VITTA VÁCUO 

   SACOS DE EMBALAR A VÁCUO GOFRADOS AO ROLO 100µ 

Cod. Medidas Embal. € / rolo 

101470105  20cm x 6mts 2 rolos 4,80€ 

101470095  30cm x 6mts 2 rolos 7,40€ 

101470176  16cm x 6mts 2 rolos 3,89€ 

101470218  25cm x 6mts 2 rolos 6,15€ 

Sacos de Vácuo nervurados ao rolo 100my para máquinas de vácuo externo. 

Vendido em embalagens de 2 rolos. 

Prazo de entrega 2 dias úteis, excepto rutura de stock. 

Prazo de entrega 2 dias úteis. 

Todos os artigos nas nossas lojas online: 

WWW.IDEIAPACK-ONLINE.PT 

GRANDES QUANTIDADES, PEÇA ORÇAMENTO. 

GRANDES QUANTIDADES, PEÇA ORÇAMENTO. 

Para o uso profissional 

de máquinas de 

embalar a vácuo com 

câmpanula. Não 

indicadas para 

máquinas de vácuo 

externo. 

https://www.ideiapack-online.pt/epages/960329864.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960329864/Products/383-0000/SubProducts/101700007
https://www.ideiapack-online.pt/epages/960329864.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960329864/Products/101470105A/SubProducts/101470105
https://www.ideiapack-online.pt/epages/960329864.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960329864/Products/101470105A/SubProducts/101470095
https://www.ideiapack-online.pt/epages/960329864.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960329864/Products/101470105A/SubProducts/101470176
https://www.ideiapack-online.pt/epages/960329864.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960329864/Products/101470105A/SubProducts/101470218
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   SACOS A VÁCUO GOFRADOS PA/PE P/ CONSERVAÇÃO E P/ COZINHAR 95µ 

Cod. Embal. € / Embal. Medidas 

Vac16 100 6,86€ 150 x 250mm 

Vac17 100 8,00€ 150 x 300mm 

Vac18 100 12,00€ 150 x 450mm 

Vac19 100 7,92€ 170 x 250mm 

Vac20 100 8,90€ 200 x 250mm 

Vac21 100 10,57€ 200 x 300mm 

Vac22 100 13,25€ 250 x 300mm 

Vac23 100 15,43€ 250 x 350mm 

Vac24 100 20,98€ 300 x 400mm 

50 21,79€ Vac25 400 x 600mm 

Prazo de entrega poderá ir até 7 dias úteis. 

Composição à base de Poliamida, Polietileno. Adequado para congelar até -20 ºC e cozinhar até 121ºC 

Permite que os alimentos sejam armazenados tanto cozinhados como crus. Podem até ser marinados, temperados ou 

acompanhados por molho. Prolonga a vida dos produtos sem alterar as suas características.  

Os sacos gofrados ou nervurados são utilizados para máquinas de vácuo externo.  

   SACOS DE EMBALAR A VÁCUO GOFRADOS 100µ 

Cod. Medidas Embal. € / Embal. 

 101470148 15x24cm  100 8,60 €  

 101470172 15x30cm  100 9,80 €  

 101470162 20x30cm  100 12,60 €  

  101470177 25x30cm  100 15,10 €  

 101470123 25x35cm  100 19,00 €  

  101470130 27x40cm  100 31,60 €  

  101470120 27x50cm  100 40,00 €  

Cod. Medidas Embal. € / Embal. 

 101470170 13x40cm 100 12,50 €  

  101470171 12x50cm 100 15,50 €  

 101470173 17x24cm 100 9,80 €  

 101470174 25x40cm 100 19,30 €  

 101470175 30x40cm 100 22,50 €  

 101470181 40x60cm 100 41,30 €  

Os sacos gofrados ou nervurados são utilizados para máquinas de vácuo externo. Produzidos em poliamida 20µ e 

polietileno 80µ. Devido às suas características fazem o complemento perfeito em todas as cozinhas para a conservaçao 

de produtos. Atende a todos os requisitos de segurança alimentar europeu. Não contêm bisfenol. Suportam temperaturas 

até 70ºC e -40º como o congelamento. Podem ser adquiridos em embalagens de 100 unidades ou caixas completas.  

Prazo de entrega 2 dias úteis, excepto rutura de stock. 

Todos os artigos nas nossas lojas online: 

WWW.IDEIAPACK-ONLINE.PT 

GRANDES QUANTIDADES, PEÇA ORÇAMENTO. 

GRANDES QUANTIDADES, PEÇA ORÇAMENTO. 
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    MÁQUINAS DE VÁCUO PROFISSIONAIS EM INOX - Gama “Sensor” 

Cod. Modelo Bomba Barra sold. € 

1140620 Embaladora SE-204 230/50-60/1 4m3/h 280mm 1350€ 

1141080 Embaladora SE-208 230/50-60/1 8m3/h 280mm 1533€ 

MÁQUINAS DE VÁCUO INDUSTRIAIS. Gama "Sensor". Tanto a estrutura como a cuba são fabricados em aço 
inoxidável e a barra de soldadura, sem cabos, permite uma limpeza fácil e cómoda da cuba. Todos os modelos estão 
equipados com bombas Bush e oferecem dupla soldadura ou duplo cordão de selagem para garantir a 
durabilidade do vácuo. Equipados com painéis de comando digital, o vácuo é controlado por um sensor ou 
microprocessador de grande precisão, evitando ajustes de tempo e as provas desnecessárias do embalamento: o tempo 
que necessita para fazer o vácuo é ótimo para o produto a embalar, independentemente do seu volume. Tem painel com 
visor que indica o vácuo em percentagem de forma precisa. Oferecem segurança no embalamento de líquidos, 
permitindo nivelar um vácuo adequado, para o embalamento dos mesmos, a temperatura ambiente, sem riscos de 
salpicos ou derrames. Todos os modelos estão preparados para ligar o Kit de vácuo exterior Vac-Norm para o 
embalamento a vácuo em bandejas especificamente desenhadas para este fim, bem como oferecem prestações 
especiais como a opção de efetuar ciclos de embalamento unicamente para a selagem de sacos ajustando um vácuo 
menor, ou marinar produtos pressionando a tecla pausa que permite congelar a fase do vácuo e iniciar desse mesmo 
ponto. Todos os modelos contam com descompressão em impulsos que protege o produto a embalar e evita eventuais 
ruturas do saco de vácuo. Contam também com um programa de secagem da bomba, que permite prolongar a sua vida 
útil, assim como, com um contador de horas de trabalho que permite saber quando se deve trocar o óleo.  

   MODELO COMPACTO DE BANCADA: 1 barra de soldadura de 280 mm - SÉRIE 200 

OPCIONAIS: 

Kit de vácuo exterior Vac-Norm, recipientes e acessórios. 

Suporte para embalar líquidos. 

Tábuas de enchimento adicionais. 

 SERIE 200 SERIE 300 SERIE 400 SERIE 500 SERIE 600 SERIE 800 

CAPACIDADE DA BOMBA (M3/H) 4/6/8 6/8/10/16 10/16/20 20 40/63 63/100 

TIPO SOLDADURA Dupla 

CCMPRIMENTO BARRA 
SOLDADURA (MM) 

280 320 420 
420+420 

555 
413+656 
465+465 

530+848 
581+581 
848+848 

ALIMENT. ELÉCTRICA 230V / 50-60 Hz / 1~ 230-400V / 50-60 Hz / 3N~ 

PRESSÃO MÁXIMA DE VÁCUO (MBAR) 2 2 2 2 0,5 0,5 

DIMENSÃO DE CÂMARA (mm) 

LARGURA 288 330 430 560 672 864 

PROFUNDIDADE 334 360 415 430 481 603 

ALTURA 111 155 145/180/180 183 200 215 

DIMENSÃO EXTERIOR (mm) 

LARGURA 337 384 484 625 740 960 

PROFUNDIDADE 431 465 529 537 566 757 

ALTURA 307 403 413/448/448 513 997 998 

PESO LÍQUIDO (Kg) 24/32/32 36/36/39/42 49/51/57 81 145/159 232/250 

FORNECIMENTO 1 prancha de enchimento 

Cod. Modelo Tensão Bomba Soldadura  €  

1140628 Embaladora SE-310 220V 10m3/h 320 mm 1799€ 
SUPER 
PREÇO 

1140630 Embaladora SE-316 220V 16m3/h 320 mm 2052€  

   MODELO DE BANCADA: 1 barra de soldadura de 320 mm - SÉRIE 300 

OPCIONAIS: 

Kit de vácuo exterior Vac-Norm, recipientes e acessórios. 

Suporte para embalar líquidos. 

Tábuas de enchimento adicionais. 

Veja os videos em:  https://youtu.be/AhCf49q0zh4 

Veja os videos em: https://youtu.be/dBtwU-GrwSA 

                                https://youtu.be/AhCf49q0zh4 

Poderemos fazer demonstrações por videochamada... 
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   MODELO DE BANCADA: 1 barra de soldadura de 420 mm - SÉRIE 400 

Cod. Modelo Tensão Bomba Soldadura  €  

1140636 Embaladora SE-416 220V 16m3/h 420mm 2250€ 
SUPER 
PREÇO 

1140638 Embaladora SE-420 220V 20m3/h 420mm 2584€  

MODELO DE BANCADA: 2 barras de soldadura paralelas 420+420mm - SÉRIE 500 

Cod. Modelo Tensão Bomba Soldadura  € 

1140642 Embaladora SE-520  220V 20m3/h 420+420mm 3405€ 

OPCIONAIS: 

Kit de vácuo exterior Vac-Norm, recipientes e acessórios. 

Kit de corte de saco. 

Suporte para embalar líquidos. 

Tábuas de enchimento adicionais. 

OPCIONAIS: 

Kit de vácuo exterior Vac-Norm, recipientes e acessórios. 

Kit de corte de saco. 

Suporte para embalar líquidos. 

Tábuas de enchimento adicionais. 

   MODELO DE CHÃO: 2 barras de soldadura - SÉRIE 600 

Cod. Modelo Bomba Soldadura  € Tensão 

1140650 Embaladora SE-604 40m3/h 413+656 mm 5253€ 220V 

1140651 Embaladora SE-604 CC 40m3/h 465+465 mm 5253€ 220V 

1140662 Embaladora SE-606 63m3/h 413+656 mm 5517€ 220V 

1140663 Embaladora SE-606 CC 220V 63m3/h 465+465 mm 5517€ 

OPCIONAIS: 

Kit de vácuo exterior Vac-Norm, recipientes e acessórios. 

Kit de corte de saco. 

Suporte para embalar líquidos. 

Tábuas de enchimento adicionais. 

Poderemos fazer demonstrações por videochamada... 

Veja os videos em:  https://youtu.be/AhCf49q0zh4 

Veja os videos em:  https://youtu.be/AhCf49q0zh4 

Veja os videos em:  https://youtu.be/AhCf49q0zh4 



+ Informações, colocar código do produto no motor de busca do site…                        12                                                          Aos preços marcados acresce o IVA 

 

   MODELO DE CHÃO: 2 barras de soldadura - SÉRIE 800 

Cod. Modelo Bomba Soldadura  € Tensão 

1140680 Embaladora SE-806 63m3/h 530+848 mm 6785€ 380V 

1140681 Embaladora SE-806 CC 63m3/h 581+581 mm 6785€ 380V 

1140682 Embaladora SE -806 LL 63m3/h 348+848 mm 6849€ 380V 

1140696 Embaladora SE-810 380V 100m3/h 530+848 mm 7975€ 

1140697 Embaladora SE-810 CC 380V 100m3/h 581+581 mm 7975€ 

1140698 Embaladora SE-810 LL 380V 100m3/h 848+848 mm 8039€ 

   MÁQUINAS DE VÁCUO PROFISSIONAIS EM INOX - Gama “Sensor Ultra” 

OPCIONAIS: 

Kit de vácuo exterior Vac-Norm, recipientes e acessórios. 

Kit de corte de saco. 

Suporte para embalar líquidos. 

Tábuas de enchimento adicionais. 

O sensor Ultra da Sammic foi desenvolvido pela Sammic para dar resposta às necessidades específicas de cada 

utilizador. A gama desenvolvida em colaboração com uma equipa de chefs com grande experiência, foi desenhada 

seguindo os padrões de qualidade mais exigentes. Equipados com sensor de grande precisão e bombas Busch, líderes 

no mercado, todos os modelos oferecem a possibilidade de obter um vácuo exato para um resultado perfeito, Mas, além 

disso, as embaladoras SU da Sammic contam com desempenhos avançados como um teclado tátil retroiluminado com 

ecrã LCD, memória de programas, vácuo plus, controlo de evaporação de líquidos, botão "pausa" para a marinada de 

alimentos, atmosfera progressiva inteligente, ciclo de VáCUO por etapas, etc., bem como um amplo leque de opções 

como a entrada de gás inerte, opção de impressão de etiquetas, soldadura PLOS para bolsas metálicas ou a 

conectividade Bluetooth e a app SammicVAC para programar por nome de produto e imprimir etiquetas para um control 

HACCP efetivo. Tudo isso, com uma facilidade de manuseamento que irá surpreendê-lo: programar o vácuo nunca foi 

tão simples. 

 SERIE 300 SERIE 400 SERIE 500 SERIE 600 SERIE 800 SERIE 6000 

CAPACIDADE DA BOMBA (M3/H) 10/16 16/20 20 40/63 63/100 100/155 

TIPO SOLDADURA Dupla 

CCMPRIMENTO BARRA 
SOLDADURA (MM) 

320 420 
420+420 

555 
413+656 
465+465 

530+848 
581+581 
848+848 

2x 
(660+660) 

POTÊNCIA ELÉTRICA (W) 370/370 550/750 750 1.100/1.500 1.500/2.200 2.200/4.000 

ALIMENT. ELÉCTRICA 230V / 50-60 Hz / 1~ 230-400V / 50-60 Hz / 3N~ 

PRESSÃO MÁXIMA DE VÁCUO (MBAR) 2 2 2 0,5 0,5 0,5 

DIMENSÃO DE CÂMARA (mm) 

LARGURA 330 430 560 672 864 662 

PROFUNDIDADE 360 415 430 481 603 874 

ALTURA 155 180 183 200 215 205 

DIMENSÃO EXTERIOR (mm) 

LARGURA 384 484 625 740 960 1640 

PROFUNDIDADE 465 529 537 566 757 874 

ALTURA 403 448 513 997 998 1370 

PESO LÍQUIDO (Kg) 34/34/35 64/65/40 80 145/159 232/250 360 

FORNECIMENTO 4 pr. Enchim. 1 prancha de enchimento  

Poderemos fazer demonstrações por videochamada... 

Veja os videos em:  https://youtu.be/AhCf49q0zh4 
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Cod. Modelo Tensão Bomba Soldadura  € 

1140730 Embaladora de vácuo SU-310 220V 10m3/h 320 mm 2018€ 

1140742 Embaladora de vácuo SU-316 220V 16m3/h 320 mm 2178€ 

   MODELO DE BANCADA: 1 barra de soldadura de 320 mm - SÉRIE 300 

Cod. Modelo Tensão Bomba Soldadura  € 

1140760 Embaladora de vácuo SU-416 220V 16m3/h 420 mm 2514€ 

1140772 Embaladora de vácuo SU-420 220V 20m3/h 420 mm 2710€ 

   MODELO DE BANCADA: 1 barra de soldadura de 420 mm - SÉRIE 400 

OPCIONAIS: 

Gás inerte. 

Impressora. 

Conectividade Bluetooth. 

Kit de vácuo exterior Vac-Norm, recipientes e acessórios. 

Suporte para embalar líquidos. 

Tábuas de enchimento adicionais. 

OPCIONAIS: 

Gás inerte. 

Impressora. 

Conectividade Bluetooth. 

Kit de vácuo exterior Vac-Norm, recipientes e acessórios. 

Suporte para embalar líquidos. 

Tábuas de enchimento adicionais. 

Cod. Modelo Tensão Bomba Soldadura  € 

1140790 Embaladora SU-520 220V 20m3/h 420+420 mm 3531€ 

   MODELO DE BANCADA: 2 barras de soldadura paralelas 420+420 mm - SÉRIE 500 

OPCIONAIS: 

Gás inerte. 

Impressora. 

Conectividade Bluetooth. 

Kit de vácuo exterior Vac-Norm, recipientes e acessórios. 

Suporte para embalar líquidos. 

Tábuas de enchimento adicionais. 

Veja o video em: https://youtu.be/PkKEpku7YD8 

Poderemos fazer demonstrações por videochamada... 
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Cod. Modelo Tensão Bomba Soldadura  € 

1140811 Embaladora SU-604 220V 40m3/h 413+656 mm 5505€ 

1140835 Embaladora SU-606 220V 63m3/h 413+656 mm 5769€ 

1140817 Embaladora SU-604 CC 220V 40m3/h 465+465 mm 5505€ 

1140845 Embaladora SU-606 CC 220V 63m3/h 465+465 mm 5769€ 

   MODELO DE CHÃO: 2 barras de soldadura - SÉRIE 600 

Cod. Modelo Tensão Bomba Soldadura  € 

1140881 Embaladora SU-806 380V 63m3/h 530+848mm 7038€ 

1140887 Embaladora SU-806 CC 380V 63m3/h 581+581mm 7038€ 

1140893 Embaladora SU-806 LL 380V 63m3/h 848+848mm 7101€ 

1140935 Embaladora SU-810 380V 100m3/h 530+848mm 8228€ 

1140945 Embaladora SU-810 CC 380V 100m3/h 581+581mm 8228€ 

1140955 Embaladora SU-810 LL 380V 100m3/h 848+848mm 8292€ 

   MODELO DE CHÃO: 2 barras de soldadura - SÉRIE 800 

OPCIONAIS: 

Gás inerte. 

Impressora. 

Conectividade Bluetooth. 

Kit de vácuo exterior Vac-Norm, recipientes e acessórios. 

Kit de corte de saco. 

Suporte para embalar líquidos. 

Tábuas de enchimento adicionais. 

OPCIONAIS: 

Gás inerte. 

Impressora. 

Conectividade Bluetooth. 

Kit de vácuo exterior Vac-Norm, recipientes e acessórios. 

Kit de corte de saco. 

Suporte para embalar líquidos. 

Tábuas de enchimento adicionais. 

   EMBALADORA DE DUPLA CÂMARA - SÉRIE 6000 

Cod. Modelo Tensão Bomba Soldadura  € 

1141030 Embaladora SU-6100 380V 100m3/h 2 x (662+662)mm 12419€ 

1141050 Embaladora SU-6160 380V 155m3/h 2 x (662+662)mm 14990€ 

OPCIONAIS: 

Gás inerte. 

Impressora. 

Conectividade Bluetooth. 

Kit de vácuo exterior Vac-Norm, recipientes e acessórios. 

Kit de corte de saco. 

Suporte para embalar líquidos. 

Tábuas de enchimento adicionais. 

Poderemos fazer demonstrações por videochamada... 
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   IMPRESSORA RB PARA EMBALADORAS SU 

Cod. Modelo € 

1140568 Impressora RB p/ embaladoras SU 505€ 

Tecnologias de impressão suportadas: transferências térmica / térmica direta. 

A impressão por transferência térmica é ideal para cozedura sous-vide: as 

etiquetas (tipo ribbon) suportam 100ºC. 

Resolução: 203 dpi - 8 dot/mm. 

8 MB memória flash. 

Velocidade de impressão: 127mm/s - 5 polegadas por segundo. 

Suporte de múltiplas páginas de códigos. 

Emulações. 

Fácil de usar. Fácil manutenção. 

Para imprimir etiquetas diretamente desde da embaladora de vácuo SU equipadas com esta funcionalidade.  

   EMBALADORA A VÁCUO SU-310P + IMPRESSORA + ETIQUETAS 

Máquina de embalar a vácuo da Gama Sensor Ultra com conexão Bluetooth e conexão da impressora.  
Impressora, para imprimir etiquetas diretamente desde embaladoras de vácuo SU equipadas com esta funcionalidade.  

Cod. Modelo € 

1140732 Embaladora SU-310P 2143€ 

1140568 Impressora RB 505€ 

100290069 Etiquetas c/ capa 56x45mm c/ pré corte 5,15€ / rolo 

Rolos c/ 1000 etiquetas 

Com a 
aplicação para 
iphone ou 
android, poderá 
personalizar as 
suas etiquetas... 

 
Rentabilidade e economia do embalamento a vácuo: 
 
 Permite uma melhor organização do dia e aproveitar os tempos mortos para obter a máxima rentabilidade 

das horas do pessoal. 
 
 Permite uma divisão regular das doses, o que se traduz num controlo de custos preciso e na redução de 

desperdício. 
 
 O alimento embalado a vácuo é armazenado nas melhores condições de higiene. 
 
 O embalamento de alimentos em ambiente protetor é útil tanto para melhorar as condições de conservação, 

como para embalar produtos frágeis que não suportariam o embalamento sem ar. 
 
 Permite melhorar o controlo de stocks e racionalizar as compras. Além disso, por permitir conservar os 

alimentos durante mais tempo, pode-se realizar compras maiores, reduzir os tempos e custos de deslocação 
e melhorar o poder de negociação com fornecedores. 

Veja o video em: https://youtu.be/wPBM63RV8as 

Poderemos fazer demonstrações por videochamada... 
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«NOME» 

«MORADA» 

«LOCALIDADE» 

«CODPOS» «LOCPOS» 

   Embaladoras a vácuo externo semiprofissionais Gama EXT 

Embaladoras sem câmara, para sacos com relevo ou containers, com vácuo controlado por sensor. 

• Máquinas de embalar de sucção exterior 

• Vácuo controlado por sensor 

• Para soldar sacos com relevo de vários tamanhos. 

• Funcionamento automático ou só vácuo. 

• Bomba autolubrificante, sem manutenção. 

• 3 níveis de soldadura, ajustável por tempo de soldadura, permitindo selar os sacos para cozedura a vácuo. 

   Embaladora a vácuo externo SV-33 

Embaladora sem câmara para sacos com relevo, com vácuo controlado por sensor. 
Barra de soldadura de 330mm. e bomba auto lubrificante de 13l/min. Medida: 390(L) x 300(P) x 180(A)mm 

Cod. Modelo Tensão Soldadura  € 

5140215 Embaladora a vácuo SV-33 220V 330mm 360€ 

   Embaladora a vácuo externo SV-43 

Embaladora sem câmara para sacos com relevo, com vácuo controlado por 
sensor. Barra de soldadura de 430mm e bomba autolubrificante de 21l/min. 
Medida: 390(L) x 300(P) x 180(A)mm 

Cod. Modelo Tensão Soldadura  € 

5140225 Embaladora a vácuo SV-43 220V 430mm 686€€ 

 SV-33 SV-43 

CARACTERÍSTICAS 

CAPACIDADE DA BOMBA 13l/min 21l/min 

COMPRIMENTO DA BARRA 330mm 430mm 

POTÊNCIA TOTAL 380W 450W 

DIMENSÕES EXTERIORES 

LARGURA 390mm 490mm 

PROFUNDIDADE 300mm 295mm 

ALTURA 180mm 180mm 

PESO LÍQUIDO 6kG 8,2kG 

Poderemos fazer demonstração das máquinas por videochamada. 

Poderemos fazer demonstrações por videochamada... 


