


2
0

0
2

2
0

12
2
0

18





Padronização de produtos;

Automatização de processos;

Maquinários modernos.

otimizadaPRODUÇÃO

Laboratório próprio para 
análise de qualidade;

Inspeções diárias;

Parcerias laboratoriais 
de renome.

certificadaEXCELÊNCIA

B.I. para monitoramento de venda;

Referência de pontualidade;

Capacidade logística superior;

Entrega em 24h nos 3 estados 
do sul.

infalívelLOGÍSTICA



Além do rigoroso controle de qualidade 

e de máquinas em perfeitas condições, 

nossa produção segue todos os métodos 

de higiene. Tudo isso nos consolida a cada 

ano como uma das melhores fábricas de 

gelo do sul do país.

EFICIÊNCIA QUEtá em todas







Este é o nosso posicionamento. É isso 

que nos guia para honrarmos todo 

compromisso que assumimos. Estar 

sempre presente é ser incessante, 

inteligente, ouvir e agir rapidamente, 

é antecipar necessidades. Por isso, 

desenvolvemos ações e materiais de PDV 

para divulgar nosso produto e alcançar 

nossos clientes, fazendo com que 

percebam e desejem nossa presença.

bartender

adesivos

placas

EXCLUSIVO

DE CHÃO

DE GÔNDOLA

sempre
PRESENTE



Nossos freezers mantém 

perfeitamente a temperatura 

para conservar nossos produtos. 

Eles também possuem a versão 

noite e a versão dia, com 

cores adequadas para esses 

momentos, atendendo 

o estilo de cada lugar.

Com vários tamanhos e muita 

eficiência, eles otimizam a 

ocupação de espaços e se 

encaixam muito bem em cada 

ambiente, seja o de uma festa 

ou supermercado. 

DiaVERSÃO

freezers

NoiteVERSÃO



1KG
3KG
5KGNO TAMANHO 

DO SEU

LINHA

rolê

Revenda
O pacote de gelo 

tem várias opções de 

tamanho para diversas 

necessidades, possuindo 

uma alça prática e 

evitando desperdícios. 

Com ele o drink esfria, 

mas o rolê não.



10KG
20KG

NO TAMANHO 

DA SUAfesta

Nossos pacotes de gelo são 

maiores para atender as suas 

necessidades. Com eles, você 

garante o gelo da festa sem 

esquentar a cabeça.

LINHAFestas      e Eventos



5KG NO TAMANHO 
QUE VOCÊprecisa

crocância
Nosso pacote de gelo 

especial para produção 

de alimentos em 

padarias tem opção 

de 5kg e um ótimo 

rendimento. Ele é usado 

principalmente para 

deixar os pães bem 

crocantes.

+







descartávelC O O L E R Sem o peso e 

responsabilidade 

de carregar o 

cooler tradicional.

Versão 
dia e noite

3 kg 
de gelo

Embalagem com 
acabamento duplo







pro
dut

os
MATERIAIS DE PDV

LINHA DE PRODUTOS

FREEZERS VERSÃO DIA E NOITE

COOLBOX
DIA E NOITE

PLACAS DE GÔNDOLA

ADESIVOS DE CHÃO

BARTENDER EXCLUSIVO COM CARRINHO MOVEL

WOBBLER COOLBOX

CONSERVADOR HORIZONTAL GELOPAR - GHBS 220

CONSERVADOR HORIZONTAL GELOPAR - GHBS 310

CONSERVADOR HORIZONTAL GELOPAR - GHBS 410

CONSERVADOR HORIZONTAL GELOPAR - GHBS 510

CONSERVADOR VERTICAL GELOPAR -  GTPS 575

CONSERVADOR VERTICAL GELOPAR -  GTPS 575 PVA

MINICÂMARAS 1.800 L (1 PORTA)

MINICÂMARAS 2.900 L  (2 PORTAS)

MINICÂMARAS 4.460 L  (3 PORTAS)

CAIXA TÉRMICA 360 L

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PELA NOSSA EQUIPE TÉCNICA, 
CONFORME NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DO CLIENTE.

LINHA REVENDA 1, 3 E 5KG

LINHA FESTA E EVENTOS 10 E 20KG

LINHA CROCÂNCIA 5KG



O QUE ESTÃOfalando



GELOSCUBINHO.COM.BR

REPRESENTANTE: TELEFONE: E-MAIL:


