PRODUTOS PARA O

C AMPO

A MADEIRA PLÁSTICA INBRASIL
É UM PRODUTO SUSTENTÁVEL,
EVITA O DESMATAMENTO E
INCENTIVA A RECICLAGEM.

Todos os produtos que fabricamos
têm como matéria prima rejeitos
industriais.
Não é qualquer material. Reciclamos
materiais com características
peculiares. Nos especializamos na
reciclagem de plásticos complexos,
que ninguém sabe reciclar, que eram
destinados ao aterro sanitário. Isto faz
bem à sua propriedade, pois mostra
que ela é provedora de
sustentabilidade.

O MEIO AMBIENTE
A In Brasil desenvolveu um processo de
reciclagem onde materiais
contaminados por mistura são
processados conjuntamente e geram
nossos produtos em Madeira Plástica,
a tecnologia foi desenvolvida aqui
mesmo, em nossa empresa, por nossa
gente. Nos concentramos apenas em
resíduos plásticos que outras
empresas não conseguem processar,
e desta maneira, retiramos
verdadeiramente do lixo a fonte de
nossos produtos.

VANTAGENS DA
MADEIRA PLÁSTICA:

Não corrói com os
dejetos de animais;

Fácil manutenção;

Beleza superior a
outros materiais;

Resistente a
rachaduras;

Resistente ao bolor;

Não contém
madeira natural;

Não provém de material
contaminado;

Sustentável;

Fácil Higienização;

Resistente a
umidade;

Não solta farpas.

A MA DEI R A P LÁ S T I CA

POR QUE UTILIZAR
IN BRASIL
NO CAMPO?

PRODU T OS PA R A O C A M P O
Palanque

Cercado

PALANQUE/ESTACA

MEDIDA: 90X90mm | Peso: 4,10kg/mL
Itaúba

Ipê

CÓD.: 2300

CÓD.: 2310

CÓD.: 2330

CÓD.: 2390

Preto

Bruto

Nogueira

CÓD.: 2320

Cercado

Para embelezar a entrada de sua
fazenda, unindo elegância e
exclusividade, utilize os palanques
com dimensão 120x120mm, aliando
robustez, beleza e durabilidade,
podendo utilizar arame liso, arame
farpado ou até mesmo o perfil
136x30mm para cercamento. Os
produtos de madeira plástica In
Brasil não possuem madeira natural
em sua composição e por
consequência não apodrecem com
a exposição ao tempo, elevando a
sua durabilidade.

PALANQUE/ESTACA

MEDIDA: 120X120mm | Peso: 5,50kg/mL
Itaúba

Ipê

CÓD.: 2400

CÓD.: 2410

CÓD.: 2430

CÓD.: 2490

Preto

Bruto

Nogueira

CÓD.: 2420

Balança

Com e sem textura

PERFIL

MEDIDA: 136X30mm | Peso: 3,20kg/mL
Itaúba

CÓD.: 4500

Ipê

CÓD.: 4510

Nogueira

CÓD.: 4520

Com nossos
palanques/estacas em
madeira plástica In Brasil é
possível estruturar a sua
parreira de forma eficiente,
trazendo um visual
padronizado. Mantenha a sua
propriedade segura, proteja
suas nascentes de água e de
vida às gerações futuras, pois
nosso palanque não apodrece,
é uniforme e 100% sustentável.

Cercado

Use sua imaginação, o perfil
tradicional da In Brasil
madeira plástica é
multifuncional, não
proliferador de fungos e
bactérias, garantindo de
forma efetiva e real a saúde
e bem-estar animal além de
trazer beleza e nobreza para
o seu bem.

PRODU T OS P A R A O C A M P O
Horta

Cercado

Horta

Com e sem textura

PERFIL

MEDIDA: 90X30mm | Peso: 2,2kg/mL
Itaúba

Ipê

CÓD.: 4100

Nogueira

CÓD.: 4110

CÓD.: 4120

Reboque

Com e sem textura

PERFIL

MEDIDA: 220X32mm | Peso: 4,80kg/mL
Itaúba

Ipê

CÓD.: 5101

CÓD.: 5110

CÓD.: 5130

CÓD.: 2390

Preto

Bruto

Nogueira

CÓD.: 5120

ACE SSÓR IOS

TAMPA DE COLUNA

MEDIDA: 120X120mm | Peso: 0,045kg/mL
Preto

CÓD.: 1933

Ipê

CÓD.: 1930

O perfil 90x30mm
destaca-se pela alta
durabilidade e beleza,
contendo em apenas um só
produto todas as
características básicas de
um produto de qualidade,
podendo ser aplicado em
cercas e hortas verticais.

TAMPA DE COLUNA

MEDIDA: 90X90mm | Peso: 0,03kg/mL
Preto

CÓD.: 1923

Ipê

CÓD.: 1921

Portão

Com o assoalho em madeira
plástica In Brasil é possível
fabricar portões sob medida,
firmes, seguros e resistentes para
acesso as baias de animais,
tendo versatilidade e
possibilitando também a
construção de escamoteadores
para suínos, troncos, balanças,
reboques e carrocerias,
embelezando produtos que até
então só eram lembrados por
suas funcionalidades.

P R O DU T O S P A R A SUIN OCULT UR A
Suporte para pisante suíno

COLUNA

MEDIDA: 90X60mm | Peso: 3,70kg/mL
Preto

Preto

CÓD.: 2200

CÓD.: 2210

CÓD.: 2230

CÓD.: 2290

Preto

Preto

Preto

CÓD.: 2220

Pisante para suínos

MÓDULO PARA SUÍNOS
Comprimento: Sob Medida

Divisória para granja suína

DIVISÓRIA MACHO/FÊMEA

MEDIDA: 180X73mm | Peso: 5,10kg/mL
Itaúba

CÓD.: 6200

Ipê

CÓD.: 5010

Nogueira

CÓD.: 5020

Ideal para estruturar seu piso
plástico, os palanques de
madeira plástica In Brasil
podem ser submetidos a
umidade ou até mesmo ficarem
submersos e em contato com
os dejetos de animais que não
apodrecem e não ressecam.
Utilize apenas produtos de
procedência, não arrisque o
bem-estar animal.

Para ter sucesso no confinamento de
suínos, cabritos, utilize os módulos In
Brasil, produzidos sob medida de
acordo com o seu projeto. Com
espaçamento entre os perfis definido
por você para melhor higienização e
conforto dos animais, a madeira
plástica In Brasil se destaca por não
corroer com a amônia existente nos
dejetos dos animais.
A In Brasil contém todos os itens
necessários para a eficácia do
processo e garantia do bem-estar
animal. Utilize em seu projeto, confie
em quem entende de qualidade.

Utilize divisória para baias
de suínos In Brasil, rápida
aplicação e muito mais fácil
na hora da limpeza. Não
prolifera fungos e facilidade
na manutenção quando
necessário. Não sofre com a
ação dos dejetos dos
animais.

NOSSO
DIFERENICAL
A Madeira Plástica In Brasil é produzida com rejeitos industriais. São aqueles
plásticos que ninguém tem tecnologia para reciclar. A tecnologia foi desenvolvida
aqui mesmo, em nossa empresa, por nossa gente. Nosso produto não é WPC. “WPC
– wood plastic composite” esse, por sua vez produzido com a adição de pó de
madeira ao plástico. Esta solução foi criada para enricar o plástico, que
naturalmente tem a característica de mudar de forma sob pressão e calor.
Um dos produtos amplamente produzidos com o WPC no Brasil são decks.
Existem dois fatores quem invalidam o WPC:
O primeiro é ambiental – para produzir o WPC, é adicionado pó de madeira sobre
plásticos nobres, que poderiam ser utilizados em outros processos de reciclagem.
Depois de adicionado este pó, ele passa a ser um contaminante não permitindo
que o plástico volte ao seu estado original. Por exemplo, podemos pegar
polipropileno e fabricar um pote de iogurte, usá-lo, coletarmos e reciclá-lo,
podemos transformar numa embalagem de água sanitária, e ir refazendo esse
processo de coleta e reciclagem inúmeras vezes.
Ao pegarmos esse polipropileno e adicionarmos pó de madeira, produzimos o
WPC, e acaba aí o seu ciclo de vida, sem poder ser reciclado para outro produto.
O segundo é na aplicação – o WPC deixa exposto grãos de pó de madeira, que
absorvem água. Quando molhados, incham, produzindo erupções na superfície.
Este segundo problema, é algo que prejudica em muito a imagem da Madeira
Plástica da In Brasil, que é impermeável e pode ser aplicada sob quaisquer
condições de umidade.
Nosso produto é revestido por uma camada de material (também reciclado), que
pode ser aditivado com corantes, agentes anti UV e agentes anti chama. Toda a
água utilizada no processo é coletada da chuva e o circuito é fechado, sem haver
qualquer tipo de contaminação ao meio ambiente.
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