
IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL

A Planner
Muito mais do que uma empresa de etiquetas com código de barras. Com mais de 20 anos de mercado, a Planner é pioneira e especialista 
na identificação definitiva de bens patrimoniais.

As etiquetas Planner são desenvolvidas de acordo com a necessidade de aplicação de cada cliente, proporcionando longa durabilidade e 
precisão na leitura do código de barras.

Nosso foco é oferecer soluções duráveis e exclusivas para os mais diversos segmentos, ambientes e aplicações.

Fundada em 1992, no estado de São Paulo;

Empresa de capital nacional;

Fabricante exclusiva das etiquetas SilverPlate na América Latina;

Três escritórios comerciais;

Fábrica com 540 m²;

Capacidade de produção diária de 80.000 etiquetas;

Experiência de 20 anos em grandes projetos de controle patrimonial;

Menor prazo de entrega do mercado.

O alumínio Silverplate 
Nas etiquetas Silverplate a gravação é feita a laser no interior do alumínio e não é necessário usar proteção na superfície, que amarela com o 
tempo e dificulta a leitura. 

A Silverplate resiste a intempéries e atritos, podendo ficar exposta aos raios UV. A leitura dos dados é possível por até 20 anos. 

O alumínio Silverplate possui propriedades químicas diferentes, por isso, seu processo de anodização também é diferenciado 
proporcionando uma etiqueta resistente a riscos e de longa durabilidade.

Foil-Silverplate

A Foil-Silverplate é feita em 100% alumínio Silverplate com espessura de 
0,08mm, ou seja, menos de um décimo de milímetro. A menor espessura 
disponível no mercado.

Por ter espessura mais fina que o Silverplate e Aluplate flexível (0,14mm), 
se adapta melhor a qualquer superfície .

Mesmo com espessura mínima, a Foil-Silverplate conserva as mesmas 
características de durabilidade e legibilidade comum à todas as etiquetas 
Silverplate. A Foil-Silverplate deixa evidências de remoção, caso haja 
tentativa 
de retirar a etiqueta, ela se quebrará e não sairá por inteiro.

MAIS QUE UMA ETIQUETA FLEXÍVEL,

UMA ETIQUETA

FOIL
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Etiquetas Steelplate (aço inox)

Gravação por processo de foto-corrosão, sem utilização de tinta. Esse processo associa a precisão da fotografia com a gravação em baixo relevo da 
imagem para garantir um produto de ótimo aspecto visual, grande durabilidade e, principalmente, qualidade de leitura do código de barras.

Alta resistência a produtos químicos e altas temperaturas. Baixa resistência à abrasão. Permite a gravação de logotipos simples e texto. 

Espessura: 0,4 mm ou 0,6 mm;.

Aplicação recomendável: Indicado para empresas que utilizam produtos químicos altamente agressivos em seu ambiente, como acontece 
em hospitais, indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, alimentícias e de bebidas.

Afixação: Rebites com furo nas laterais ou cola para junta de motores.
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Etiquetas Silverplate (alumínio importado Silverplate)

Usado principalmente em ambientes 
externos.

Espessura: 0,30 mm.

Aplicação recomendável: ambientes 
externos ou hostis tais como plataformas de 
petróleo, identificação de transformadores 
de rua , postes de iluminação, identificação 
de maquinário agrícola e de mineração, 
fe r ramentas ,  s ina l i zação  f lo res ta l , 
equipamentos de radiofrequência como 
estações repetidoras de celulares, antenas, 
dentre outros.

Afixação: Auto-adesiva, rebites com furos 
nas laterais ou cola para junta de motores.

Tamanho exclusivo: A espessura de 0,08 
mm permite a fabricação da menor etiqueta 
do mercado, a Foil-Silverplate de 25x10mm . 
Resistência, durabilidade  e versatilidade, 
em uma só etiqueta.

Espessura: 0,08 mm.

A p l i c a ç ã o  r e c o m e n d á v e l :  É 
especialmente indicada para a identificação 
dos menores equipamentos, como celulares, 
calculadoras eletrônicas, equipamentos 
médico-hospitalares e, principalmente, onde 
se tenham superfícies curvas.

Afixação: Somente auto-adesiva.

Foil-Silverplate

Sua espessura de 0,14 mm também se 
adapta às superfícies curvas.

Espessura: 0,14 mm.

Aplicação recomendável: Ideal para 
equipamentos e máquinas localizadas em 
áreas  ex te rnas  ou  em escr i tó r ios . 
Recomendado para a maioria dos ativos 
fixos como mesas, cadeiras e equipamentos 
e computadores.

Por serem resistentes à oscilação de 
temperatura, raios solares, umidade, 
produtos químicos e abrasão, são ideais 
também para ambientes industriais e hostis.

Afixação: Auto-adesiva.

Silverplate Flexível Silverplate Rígida

Sua fabricação utiliza chapas de alumínio anodizado. É 
acrescentada tinta em sua superfície e, logo depois, as chapas são 
protegidas contra abrasão.

Se afixada em ambientes internos, a expectativa média de vida de 
uma etiquetas Aluplate é de 3 a 5 anos.

Espessura: 0,14 mm.

Aplicação recomendável: Indicada para ambientes internos, 
pouco agressivos. Se adapta às superfícies curvas, por isso é muito 
utilizada quando se deseja certa flexibilidade.

Afixação: Auto-adesiva.

Gravação superficial com tinta e proteção com verniz.

O Aluplate resiste à temperaturas de até 120 graus.

Espessura: 0,30 mm.

Aplicação recomendável: Utilizada para a identificação de 
bens com superfícies planas para afixação.

Indicada para ambientes internos, pouco agressivos;

Afixação: Auto-adesiva, rebites com furo nas laterais ou cola 
para junta de motores.

Aluplate Flexível Aluplate Rígida

Etiquetas Aluplate (alumínio nacional)
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