
Seja bem-vinda (o) à Zum Tecido de Cera.
 

Somos uma empresa especializada em embalagens sustentáveis, afim de
substituir o plástico filme no dia a dia.



A Zum Tecido de Cera, surgiu em
2018 a partir de uma inquietação. 

Criada por mim, Maribel Albreschtt,
curitibana em terra carioca desde
2004, mãe solo de 3 crianças nascidas
em casa, personal organizer,  ligada
aos movimentos de sustentabilidade e
redução de lixo desde os 20 anos.

Como Personal organizer, eu buscava
alternativas que pudesse trazer
praticidade e consciência ecológica ao
meu cliente. 
Foi então, que me deparei com os
tecidos encerados, ainda
desconhecidos no Brasil e me
apaixonei pela solução para a redução
do plástico. 

Fui uma das pioneiras desse produto
no mercado. Hoje, minha única fonte
de renda, onde emprego também
outra mãe solo.

Depois de muitas pesquisas, encontrei
uma solução que asseguram aos
tecidos durabilidade de até 12 meses
em uso contínuo com qualidade e
segurança.



Toda a nossa produção é pensada para ser sustentável.

Nossos resíduos são encaminhados para uma empresa
parceira de compostagem. Os retalhos são doados para mulheres
artesãs.

Usamos cera de abelha, resinas naturais e óleos vegetais. Nossos
fornecedores são certificados e garantem um material de qualidade e
extração sustentável.

Feitos em tecido 100% algodão, priorizamos tecidos com estamparia
digitalizada, pois representam 90% a menos de resíduo tóxico em sua
produção.
 
Nossa motivação é o empoderamento feminino, e por essa razão nossa
equipe é formada exclusivamente por mulheres mães.

Já produzimos mais de 10.000 tecidos de cera, contribuindo
positivamente na redução do plástico.

Somos uma Empresa #LixoZero



Servem para embalar diversos tipos
de alimentos, conservar verduras,
  legumes e frutas na geladeira,
freezer, ou fora deles. Cobrir
lanches, queijos, pães, potes sem
tampa, recipientes onde se
fermentam probióticos etc.

Alternativa eficiente ao uso de
plástico filme e papel alumínio,
produtos bastante tóxicos e
absolutamente impossíveis de
reciclar.

É comprovado que o uso dos Tecido
de Cera preserva por muito mais
tempo os alimentos dentro e fora da
geladeira.

A película protetora de cera nos
tecidos  é como nossa pele,
permitindo o alimento respirar, ao
mesmo tempo que preserva,
evitando ressecamento e
desidratação dos mesmos.

Economia e cuidado na manutenção
dos nossos alimentos.

Uso

Porque Usar?



Usar nossos Tecidos é super simples.
Basta usar o calor das mãos na hora de embalar, e assim criar qualquer
formato de embalagem.
A Manutenção também é fácil.  Lavar com água corrente, sabão neutro e
esponja macia e o tecido está pronto pra reuso.
Respeito ao meio ambiente.
1 dia de uso de plástico Filme quando jogado no lixo, leva 450 anos para
se decompor na natureza.
Um único Tecido de Cera pode ser reutilizado por até 12 meses em uso
conínuo ou 160 usos, e leva apenas 3 meses para se decompor em
composteira.

Facilidade no Manuseio

Apresentação do Produto
Disponibilizamos tamanhos que atendem as mais diversas demandas,
apresentados nos formatos de Kits e Unidades, sendo:
KITS com 3 (P/M/G) / com 2 (G/M/P ou P/M) / com 5 Minis
UNIDADES P / M / G / GG
MEDIDAS GG 40X45 Cm  / G 35X35 Cm / M 30X30 Cm / P 25X25 Cm /
Mini 15X15 Cm
Acompanha manual de instruções em cada formato.



Nossos clientes buscam alternativas
sustentáveis para o dia a dia.
Querem soluções práticas com custo
benefício que represente além de
economia, respeito pelo planeta.

Estão engajadas no processo de
mudança de comportamento 'eco-
friendly', fazendo escolhas cada vez
mais conscientes.

Estamos presentes nas principais feiras
de sustentabilidade e de pequenos
produtores nos eixos Rio x São Paulo.

Mantemos uma loja virtual e uma
presença ativa nas principais redes
sociais, além de revendedores em
várias cidades brasileiras.

Em breve também estaremos
presentes nos principais marketplaces.

Estimulamos compras coletivas, afim
de reduzir o impacto gerado nos
envios.

Nosso Público

Presença no varejo



Personalizamos nossos Tecidos de Cera com a sua Logo, para
atender a demanda da sua Marca ou Evento a preço atrativo.

Cumprimos com todas as exigências sanitárias e fiscais, afim de
garantir qualidade de ponta a ponta, tanto para o consumidor final,
quanto para os nossos atacadistas.

Alie a sua Marca ao conceito que mais cresce no mercado. 
Nós te ajudamos!

Sua Marca

#VemPraZumTecidoDeCera



Nossos Clientes

#VemPraZumTecidoDeCera



Depoimentos Clientes

#VemPraZumTecidoDeCera

"Eu tô amando os meus! Notei que ele é ótimo pra conservar
os legumes crus. Quando compro abóbora cortada, ela vem
coberta com filme plástico. Aquilo vira uma gosminha e logo
a abóbora estraga. Agora tenho trocado o plástico pelo seu
pano de cera e a abóbora dura muito mais" Livia Monerrat

Produto de excelente qualidade, lavável, com
estampas lindas e claramente produzido com

muito carinho! Conserva muito bem os alimentos,
vale a pena! Roberta Manacero

"Eu já queria sair do plástico. Evitar produzir
lixo. Esse produto acabou com meus

problemas! Lindo, prático, lavável, durável!!!"
Nathalia Mello



+55 22 99986 1479

Maribel Albreschtt
Gestora e Idealizadora da Zum Tecido de Cera

contato@zumtecidodecera.com.br

www.zumtecidodecera.com.br

@zumtecidodecera

Nova Friburgo / RJ - Brasil

https://br.pinterest.com/zumtecidodecera/
https://www.youtube.com/c/ZumTecidodeCera
https://wa.me/5522999861479
https://instagram.com/zumtecidodecera
http://zumtecidodecera.com.br/
https://www.facebook.com/zumtecidodecera
https://wa.me/5522999861479
http://zumtecidodecera.com.br/
https://www.zumtecidodecera.com.br/

