TUBOS, MANDRIS E
CANTONEIRAS DE CARTÃO

O HOMEM SONHA
A OBRA NASCE

Produzimos
tubos, mandris e
cantoneiras de cartão
QUALIDADE, INOVAÇÃO
DIVERSIDADE E RESPONSABILIDADE
Tubembal é atualmente a maior empresa portuguesa
no fabrico de tubos e mandris de cartão e uma das
maiores da Península Ibérica, com uma capacidade
instalada superior a 24.000 ton/ano, numa área
industrial de 7500m2.
Tendo em conta que os produtos que fabricamos
desempenham um papel fulcral na atividade dos
nossos clientes, os quais atuam nas mais variadas
indústrias, desde Papel, Plástico, Construção,
Metais, Têxtil, entre outras, produzimos produtos
tecnicamente superiores e adaptados a cada
aplicação.

A iniciativa, a confiança, a liderança e a responsabilidade
são os valores da Tubembal, desde a sua criação em
1999 até ao presente.
Contamos no nosso parque de máquinas com a
melhor tecnologia disponível no mercado.
A Tubembal é uma empresa certificada pela norma
NP EN ISO 9001:2008 em transição para a norma
NP EN ISO 9001:2015.

Oferecemos soluções 100% recicláveis, amigas do

100%

ambiente com a melhor qualidade, diversidade, a preços
competitivos para uma variada gama de indústrias.

INDÚSTRIA DO

PAPEL

A Tubembal utiliza matérias primas de qualidade por forma

Benefícios dos nossos mandris:

a garantir as especificações técnicas solicitadas pelos
clientes. Na produção dos mandris levamos em conta a

• Qualidade, acabamentos e dimensões à medida;

importância da estabilidade dimensional, concentricidade,

• Dimensões precisas, ótimas características de rotação e

resistência à compressão entre outras.

concentricidade e estabilidade linear;

Fabricamos várias qualidades, adaptáveis às diversas

• Máxima resistência à compressão;

exigências dos nossos clientes.

• Humidade controlada.

Embalagem adaptada às características dos mandris
podendo ser feita em barrotes ou paletes de madeira,
devidamente protegidas, dependendo dos requisitos do
mercado.

GAMA DE PRODUTOS
PAPEL
TBBK2 a TBBK6

TBBK8/TBBK10

Mandril de média e alta qualidade, vocacionado para
utilizações mais rigorosas, com melhores performances
a alta velocidade e pressão.
• Estabilidade dimensional e resistência controlada.

Mandril de qualidade superior, desenvolvido para
máquinas de última geração de grande velocidade de
bobinagem e elevada exigência técnica.
• Controlo total da resistência, circularidade, linearidade,
humidade e acabamento;
• Altas resistências à compressão.

100%

INDÚSTRIA DO

PLÁSTICO

A Tubembal, concebe sempre a melhor solução para tubos

Benefícios dos nossos mandris:

e mandris que se adequem às necessidades do nosso
cliente. Fabricamos qualidades standard para aplicações

• Tubos standarizados para todas as aplicações;

normais e qualidades altas, com resistência, dimensões e

• Vários acabamentos exteriores que permitem não deixar

acabamento controlado.

marcas nos filmes;
• Adaptação do mandril às propriedades do material a

Neste setor, fornecemos um variado grupo de grandes

bobinar;

indústrias principalmente ibéricas, devido a estarmos

• Excelentes propriedades técnicas e higiénicas;

preparados

• Preços competitivos.

tecnologicamente

para

fabricar

qualquer

especificação do mercado.

GAMA DE PRODUTOS
PLÁSTICO
TBBKF - FAST
Mandril de qualidade standard ou superior em que a principal diferença
consiste no significativo aumento de peso para a mesma espessura.

TBBK0/TBBK1
Mandril standard, adaptado às características de cada cliente.
• Ótima relação qualidade/preço

TBBK2 a TBBK6
Mandril de média e alta qualidade, vocacionado para utilizações mais
rigorosas, com melhores performances a alta velocidade e pressão.
• Estabilidade dimensional e resistência controlada.

TBBK8/TBBK10
Mandril de qualidade superior, desenvolvido para máquinas de última
geração de grande velocidade de bobinagem e elevada exigência técnica.
• Controlo total da resistência, circularidade, linearidade, humidade e
acabamento;
• Altas resistências à compressão.

TUBO AQUATUBE
Tubo hidrófugo para bobinagem de filme agrícola.

100%

INDÚSTRIA

TÊXTIL

Fabricamos por medida tubos para utilização em toda a
indústria têxtil, com características standard e especiais
para utilização em fábricas de tecidos, estamparias,
malhas, tinturarias, acabamentos e outros setores.
Dispomos de uma gama dimensional muito flexível que vai
de 30 até 400mm, e espessuras a partir de 1,5mm a 25mm.
Acabamentos exteriores Kraft liner, branco e outros.

TUBO

AQUATUBE
A Tubembal, em colaboração estreita, com a indústria produtora de filme agrícola, desenvolveu o tubo de cartão resistente
à humidade, AQUATUBE. Este tubo pode ser utilizado em qualquer outro setor que necessite de produtos de elevada
estabilidade dimensional, estando preparado para ambientes extremos de humidade e temperatura.
Benefícios:
• Eliminação de vibrações na bobinagem do filme;
• Solução mais económica face ao tubo de plástico;
• Biodegradável;
• Ótimas propriedades de tolerância, resistência e dimensões;
• Diâmetro interior estável ao longo do tempo comparado com o tubo standard;
• Humidade constante ao longo do tempo comparado com o tubo standard;
• 100% reciclável;

100%

TUBO

CANTONEIRAS

COFRATEK

DE CARTÃO

O sistema de cofragem COFRATEK é utilizado como

As Cantoneiras de Cartão têm como principal função a

cofragem não reutilizável na construção de pilares de betão

proteção, suporte e acondicionamento de diversos tipos de

cilíndricos.

materiais, evitando assim a sua deterioração.

APLICAÇÕES

ESPECIAIS
Anilhas em cartão para etiquetas/fitas adesivas/outros
Gama dimensional variada para várias utilizações.
Agrotube - Setor Florestal 100% reciclável
Embalagens resistentes à humidade utilizados principalmente
na área florestal.
Medicaltube - Resíduos Hospitalares 100% reciclável
Embalagens higiénicas recicláveis que oferecem segurança
e estética.
Tubo polido
Tubo com acabamento exterior lixado e impregnado para
utilização em papel e plásticos muito finos, sem marcas.
Tubo aberto a meio
Tubos que são cortados em duas metades iguais.
Proporcionam embalagem sólida de proteção para uma
variedade de produtos.
Fabricamos de acordo com a longitude desejada.
Expedição/Acondicionamento 100% reciclável
Embalagens em diversas cores com vários diâmetros
e comprimentos, protegidas com tampas plásticas
ou metálicas nos topos, destinadas à expedição e
acondicionamento de documentos e peças.
Tubo Gofrado
Tubo Gofrado com relevo, à medida do cliente.
Tubo para utilização em metais
Gama variada para a indústria do metal. Desenvolvido
segundo os requisitos dos nossos clientes, cumprindo com
as características de alta resistência, controlo de humidade,
alta resistência, amigável com o ambiente.

100%

QUALIDADE E
CERTIFICAÇÃO
A Tubembal é uma empresa certificada pela norma NP EN
ISO 9001:2008 em transição para a norma NP EN ISO
9001:2015. Dispomos de um moderno laboratório onde
é efetuado o controlo das matérias primas e no qual são
testadas todas as fases de fabrico, até ao produto final.
São controladas tanto as características físico-mecânicas,
como as de processamento e qualidade de acordo com os
parâmetros estabelecidos.

GAMA
DE MEDIDAS

Diâmetro Interior
30mm - 850mm

Espessuras

1mm - 25mm

Dimensão
Compressão
Humidade
Controladas e garantidas

Comprimentos
Até 12 000mm

Para entregas urgentes medidas standardizadas
50mm | 70mm | 76.6mm | 77.6mm | 78mm | 100mm | 102mm
150mm | 152.5mm | 201mm | 296mm | 305mm
400mm | 406mm | 470mm | 500mm

TUBEMBAL

NO MUNDO
A Tubembal é uma empresa Portuguesa com forte
implementação no mercado ibérico.
Sendo uma empresa em constante desenvolvimento tem
como próximo objetivo a diversificação de novos mercados.

Contactos
 Rua da Milheirada, 115
Lantemil – Santiago de Bougado
4785-635 Trofa
Lat: 41.315993 | Long: -8.581662

 + 351 252 480 070

www.tubembal.com

 + 351 252 480 079
 tubembal@tubembal.com

