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A linha de copos ALTACOPPO SUPER PREMIUM oferece um 
acabamento mais encorpado. Confere mais segurança ao manusear 
e abrange diversas utilizações, desde o famoso cafezinho até sucos e 
bebidas especiais e está presenta no seu dia a dia, seja no trabalho, em 
casa ou eventos.

Se você procura pelo melhor copo plástico do mercado, temos todos os 
tamanhos para oferecer e uma solução que atende sua necessidade.

A linha Super Premium é mais encorpada e resistente. Tratam-se de 
copos de plástico que garantem mais firmeza nas mãos. Capacidades de 
50ml à 770ml.

Altacoppo
Super Premium

SUPER 
resistente

CAPACIDADE

770 ml
550 ml
500 ml
440 ml
330 ml
300 ml
200 ml
180 ml
150 ml
110 ml
80 ml
50 ml
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A linha de copos ECOCOPPO, com sua fabricação com 100% de material 
em PP, garante a qualidade e características positivas que esse material 
oferece, aliada a um custo que se encaixa no seu bolso. Confira!

A linha Ecocoppo consegue alinhar custo/benefício importante 
para os mais diversos usos e necessidades e está disponível nos 
principais tamanhos.

ECOCOPPO

MELHORxcusto
benefício

CAPACIDADE
300 ml
250 ml
200 ml
180 ml
150 ml



KEROCOPO
A linha Kerocopo atende os mais diferentes tipos de clientes garantindo 
satisfação a todos os usuários.

Presente nos mais variados tipos de usos, a linha de copos KEROCOPO 
atende sua expectativa de um produto competitivo com a garantia de 
qualidade que nos torna a referência nesse mercado de descartáveis.

SATIS
FAÇÃO

garantida

CAPACIDADE
300 ml
200 ml
180 ml
150 ml
50 ml



COPO
machine

vending



Com uma gama ampla de tamanhos que faz com que o consumidor 
sempre encontre aquilo que está precisando, nossos potes estão 
presentes nos mais distintos usos e perfis de clientes. A qualidade 
e transparência são um diferencial importante e muito valorizado.

POTES

&
QUALIDADE

TRANSPA
RÊNCIA

CAPACIDADE
500 ml
300 ml
250 ml
200 ml
100 ml



Nossos KITPOTE oferecem transparência e resistência para diferentes 
tipos de uso. Alinhe qualidade e apresentação ao seu produto com nossa 
embalagem. Incialmente em 2 tamanhos diferentes o KIT 250 e o KIT 380 
com altura de 58 mm e 84.5 mm respectivamente e em breve com  
a linha completa.

KIT POTE

ÓTIMOS
PREÇOS

EM BREVE
NOVOS

TAMANHOS



Disponibilizamos tampas para todos os copos e potes que fabricamos. 
Conheça as opções com e sem furo, além daquelas mais resistentes 
produzidas em PP.

Nossas tampas possuem ótimo acabamento e encaixe garantindo o uso 
perfeito do produto pelos consumidores.

PRODUTO CÓDIGO USAR EM DIAMETRO EXTERNO

TAMPA SOBRETAMPA 55 TPST 55 POTE 200/250 101 mm

TAMPA SOBRETAMPA 77 TPST 77 POTE 300/500 106 mm

TAMPA 100 TPL LISA TPL 100 POTE 100 E COPOS 
150/180/200 76 mm

TAMPA 300 TPL LISA TPL 300 COPOS 250/300/330 87 mm

TAMPA 301 TPF C/FURO TPL 300 COPOS 250/300/330 87 mm

TAMPA 451 TPF C/FURO TPF 451 COPOS 400/440/500/550 101 mm

TAMPA 451 TPF S/FURO TPSF 451 COPOS 400/440/500/550 101 mm

TAMPA 701 C/FURO TPF 701 COPOS 770 106 mm

TAMPAS

&
ACABAMENTO

ENCAIXE
PERFEITO



Conheça os modelos de pratos produzidos pela Altacoppo. 
Oferecemos uma linha com diversos formatos e profundidade para os 
mais variados usos: dia-a-dia, festas, eventos, piqueniques, dentre outras 
confraternizações.

Nossos pratos vão de 15cm à 26cm, nos formatos redondos e ovais  
e conferem excelente acabamento e resistência. Atendemos demandas 
de larga ou pequena escala.

PRATOS

DIVERSOS
&formatos

profundidade

DIAMETRO
26 cm
21 cm
21 cm
18 cm
15 cm
15 cm



IM
PRES
SÃO

rápida



A Altacoppo oferece um rápido serviço de impressão em copos e 
potes de plástico. As impressões podem ser realizadas em copos/potes 
brancos ou transparentes.

COPOS IMPRESSOS

personalize
SEU

PRODUTO

CONSULTE-NOS

TAMANHOS
SOBRE

DISPONÍVEIS



Fundada em 2006, a Altacoppo é a indústria do segmento 
de descartáveis que mais cresceu nesse período e continua 
investindo cada vez mais. 

Com a experiência de sucesso no ramo plástico em outros 
produtos, iniciou-se suas atividades com o que existe de mais 
moderno em equipamentos para fabricação de seus produtos 
– copos de plástico, potes, pratos e tampas – tornando 
assim o seu parque fabril altamente produtivo e competitivo. 
Com isso, sua capacidade de produção a coloca entre as 
maiores empresas nesse segmento do país. Instalada na sua 

sede no município de Carapicuíba, conta com uma área de 
25.000m para poder atender cada vez melhor seus clientes, 
fornecedores e colaboradores. Com uma fábrica automatizada 
e rigor extremo quanto a qualidade, seus produtos atingem 
uma competitividade comercial, aliada a um diferencial, que 
garantem a satisfação total de seus clientes e usuários.

Contando com um atendimento diferenciado e priorizando 
um relacionamento estreito com seus clientes, a Altacoppo 
atende diferentes segmentos de mercado, o que lhe permite 
consolidar sua marca em todo país.

www.altacoppo.com.br 11 3935.4488 | 11 2526.4488
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