
Economia, alta qualidade de impressão e 
preservação da vida útil da cabeça térmica.

Etiquetas Térmicas



Etiquetas térmicas

Suporte técnico

Economia, menor custo e maior vida útil da 
cabeça de impressão

As etiquetas térmicas originais Toledo 
foram desenvolvidas com as melhores 
matérias-primas do mercado. 

São testadas exaustivamente para 
garantir a confiabilidade do produto, 
qualidade de impressão,  colagem e, 
principalmente, o impacto que pode 
causar na preservação da vida útil da 
cabeça de impressão.

Características gerais

Papel Térmico

Especialmente desenvolvido para etiquetas auto-adesivas utilizadas na impressão 
de código de barras e demais informações obrigatórias para a comercialização 
de produtos por peso ou por unidade. Possui proteção adicional do revestimento 
térmico, assegurando a estabilidade da impressão por mais tempo.

Adesivo

Totalmente atóxico, utiliza água como solvente. 
Possui ótima adesividade inicial e final, mantendo-se estável após a sua aplicação. 
Não existe sangramento do adesivo durante o meio corte, evitando desgaste da 
cabeça térmica.

Comprimento 
do rolo

Rolo de etiquetas com comprimento padrão de 30 metros, que é a medida ideal 
para aplicações do varejo em função da menor quantidade de intervenções na 
impressora para a troca do rolo.

A Toledo do Brasil tem como objetivo principal 
a criação de valor para seus clientes, por 
meio da redução de custos e aumento da 
eficiência de seus processos operacionais. 
A criação de valor para os clientes ocorre 
com a utilização das Soluções, compostas 

de produtos e serviços com padrões 
internacionais de qualidade e alta tecnologia 
no projeto, fabricação e na prestação de 
serviços.
Fazer chegar até o mercado, não só o produto 
principal mas também o seu suprimento 

Serviços

Balanças com
impressora integrada

Etiquetas Térmicas

Um único fornecedor com soluções completas

original, demonstra claramente o objetivo 
da Toledo do Brasil em criar valor para os 
seus clientes, assegurando a confiabilidade 
de suas soluções através da qualidade de 
impressão e da preservação da  vida útil da 
cabeça de impressão. 

Padrão de qualidade Toledo do Brasil

Como todos os nossos produtos, a Etiqueta Térmica é fabricada e testada dentro dos mais rigorosos padrões internacionais de 
qualidade ISO 9001:2000, e está projetada para a máxima confiabilidade, desde que armazenada e utilizada corretamente.
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Serviços

Etiquetas térmicasBalanças com
impressora integrada

Balanças com
impressora integrada

Balanças com
impressora integrada

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. Empresa/produto beneficiada(o) pela Lei de Informática.

toledobrasil.com.brVendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil
Araçatuba, SP ...........................(18) 3303 - 7000
Belém, PA ..................................(91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG .................(31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP ........(19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS ...............(67) 3303 - 9600
Chapecó, SC.............................(49) 3312 - 8800
Cuiabá, MT  .............................. (65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR ...............(41) 3521 - 8500

Fortaleza, CE.............................(85) 3391 - 8100
Goiânia, GO ..............................(62) 3612 - 8200
Manaus, AM ..............................(92) 3212 - 8600
Maringá, PR .............................. (44) 3306 - 8400
Porto Alegre (Canoas), RS .....(51) 3406 - 7500
Recife, PE ...................................(81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP ................... (16) 3968 - 4800
Rio de Janeiro, RJ ....................(21) 3544 - 7700

Salvador (Lauro de Freitas), BA .........................( 71) 3505 - 9800
Santos, SP ............................................................... (13) 2202 - 7900
São José dos Campos, SP .................................( 12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP ......( 11) 4356 - 9404
Uberlândia, MG ...................................................... (34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES .................................................... (27) 3182 - 9900

P
ri

x®
 é

 u
m

a 
m

ar
ca

 r
eg

is
tr

ad
a 

d
a 

To
le

d
o 

d
o 

B
ra

si
l I

nd
ús

tr
ia

 d
e 

B
al

an
ça

s 
Lt

d
a.


