
Sobre nós

Fabricante brasileira de filamentos e impressoras 3D

Há mais de uma década no mercado, a Cliever é 
uma empresa brasileira especializada em oferecer a 
melhor experiência para a comunidade de 
impressão 3D. Produzimos cuidadosamente 
Filamentos com tecnologia 100% nacional e alta 
precisão para que você dê asas à sua criatividade e 
imprima com qualidade e precisão tudo o que 
imaginar.

Somos uma empresa em constante inovação que 
preza pela transparência. Cada detalhe do processo 
de produção é minuciosamente inspecionados para 
que nossos filamentos sejam de altíssima 
qualidade. Dessa forma, garantimos precisão, 
durabilidade e confiabilidade aos seus impressos.



Materiais

Confira a disponibilidade
dos materiais da Cliever

PLA

Filamento termoplástico composto de Ácido Polilático, 

biodegradável e “eco-friendly”. Fabricado a partir do 

processamento de milho ou da cana-de-açúcar. É de fácil 

utilização e operação, não emite odores ou fumaça ao ser 

extrusado e possui grande precisão dimensional.

ABS

Filamento termoplástico composto de Acrilonitrila Butadieno

Estireno. Possui alta resistência mecânica após ser impresso. 

Recomenda-se o uso apenas em Impressoras 3D com gabinete 

de impressão fechado em função de seu alto coeficiente de 

retração e tendência a sofrer warp.

PETg

Filamento termoplástico composto de Politereftalato de Etileno 

com adição de Glycol. Possui incrível resistência mecânica e boa 

aparência após ser impresso. Produto de referência para 

aplicação industrial.

ASA

FLOW+

Filamento termoplástico, biodegradável e “eco-friendly”.

De fácil utilização em qualquer impressora 3D, possui 

característica de linhas suaves e cores peroladas. 



Processo de Fabricação

Controle de qualidade e precisão

Todos os filamentos da Cliever passam por 
um processo de 5 fases até a entrega 
final do produto: desumidificação, 
medição e dosagem automática de cor, 
extrusão, resfriamento e medição de 
diâmetro a laser de 2 eixos.

Este processo mede 120 vezes por 
segundo o diâmetro dos filamentos 
extrusados respeitando o limite de 
tolerância de +- 0,02mm. Tornando o 
filamento da Cliever até 250% mais 
preciso que a média do mercado 
nacional*.



Sustentabilidade

Ciclo completo do produto

Toda a experiência da Cliever foi 
desenvolvida para tornar o filamento mais 
sustentável, evitando o desperdício do 
carretel, da embalagem e até mesmo do 
saco a vácuo.

A partir de estratégias do design de 
produto, desenvolvemos um carretel 
reutilizável com possibilidade de refil e 
logística reversa, uma embalagem que se 
transforma em suporte de filamentos e 
um saco a vácuo reutilizável para manter 
a qualidade do material por mais tempo.

CLIQUE AQUI E CONFIRA OS PROJETOS

https://materiais.cliever.com/projetos


Sistema de Refil

A partir de um sistema de enrolamento 
robotizado e um carretel desmontável, 
lançamos o primeiro sistema de refil de 
filamentos para impressoras 3D fabricados 
no Brasil. Uma novidade que vai de 
encontro às tendências de economia 
circular e redução de resíduos.

Evitando o descarte desnecessário do 
carretel plástico e do miolo em papelão. 
Gerando economia para o usuário -
principalmente para players com alto 
consumo.

CLIQUE AQUI E CONFIRA OS PROJETOS

O que é Economia Circular?

Substituir o conceito de "lixo" por uma visão 
contínua e cíclica de produção em que os 
recursos deixam de ser somente explorados 
e descartados e passam a ser 
reaproveitados em um novo ciclo.

https://materiais.cliever.com/projetos

