
                                                                          
 

CROMUS EMBALAGENS APRESENTA LINHA DE EMBALAGENS E 
ACESSÓRIOS FLORAIS NO ENFLOR 2009 

 
Materiais diferenciados oferecem efeitos únicos na decoração de cestas 

e arranjos  
 
 

A Cromus Embalagens chega a Enflor 2009 (04 a 07 de Julho, Holambra - SP) com a mais 
completa linha de embalagens e acessórios para o mercado floral do país. 
 
Com o objetivo de promover cada vez mais a aproximação do consumidor deste setor com a 
marca Cromus e seus produtos, a empresa que é líder e fomentadora do mercado de embalagens 
artesanais, apresenta a maior variedade de estampas e linhas de embalagens para o segmento 
de floricultura do país numa coleção de mais de 200 itens entre embalagens e acessórios 
decorativos. 
 
Um dos grandes diferenciais da linha Cromus é o cuidado com a fabricação de seus itens que são 
produzidos com materiais diferenciados e com tecnologia de ponta, permitindo a criação de folhas 
de papel que ficam mais armadas, criando um efeito único na decoração de arranjos e cestas, 
além de oferecer maior brilho e resistência, evitando que o produto rasgue ao ser manuseado.  
 
A utilização de máquinas para impressão em até oito cores permite maior detalhamento e 
qualidade nas estampas impressas que acompanham as tendências mundiais de mercado, 
criando embalagens exclusivas e personalizadas que agregam valor a vasos e arranjos florais. 

Vale destacar as novas estampas Savana e Vita da Gift Box. A estampa Boa Sorte 
é a grande novidade para este produto que criou um novo conceito em 
presentear e também decorar arranjos e vasos. No formato caixa, a embalagem 
traz alças em tecido de 40 cm que acompanham a padronagem decorativa, bem 
como as do Double Face -  Vita, Bali Lilás e Verde e Amor Feliz, do Poli Redondo - 
Spiral, Bouquet, Vita e Fiorucci, da embalagem  Leque com a nova estampa Amor 
Feliz; do Poli Quadrado que apresenta as novas estampas Índia Pêssego, Rosa e 

Branco e Vita e do Sujinho que traz a nova estampa Forst nas cores branco, rosa, vede, ouro, 
laranja e vermelho. 

Também há novidades na linha de Papel Kraft que apresenta duas novas 
estampas - Paris e Wine, a linha de papel de seda com as novas estampas 
Forever Marfim e Vermelho, Vita e Poá Pink e a embalagem para ramalhete que 
tem a nova padronagem Índia  nas cores preto e vermelho, SEGUINDO AS 
TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS. 

 

A linha de Laços prontos Cromus é outra novidade que deve conquistar o 
mercado floral. Em diversas cores e tamanhos, os modelos laços Flor Caracol, 
Caracol, Flor, Estrela, Fita e Metalizado são extremamente práticos e fáceis de 
usar, complementando com perfeição as mais diferenciadas embalagens dando 
charme e beleza ao produto final. 

 

 



                                                                          
 

 

Um dos destaques da linha Cromus 2009 para a Enflor também são as novas 
caixas em papel cartão Cromus, produto desenvolvido em diversos modelos e 
tamanhos, fabricadas com papel cartão de qualidade superior e gramatura 
garantida. A gramatura garantida é um diferencial oferecido pela empresa, 
possibilitando a comercialização do mesmo item sempre. (temos imagens em alta 
resolução de produtos e produções, se necessário)  

A praticidade de seus modelos, a beleza estética e a qualidade do produto, propiciam um 
excelente valor agregado ao produto final e realçam diferentes tipos de presentes. Outro 
destaque é a facilidade de montagem de todas as peças que também possuem fundo automático.  

Se houver necessidade de um produto diferenciado ou logotipado, a Cromus está pronta para 
atender a essa necessidade através da criação de diversas soluções inovadoras, pois é possível a 
aplicação de diversos tipos de acabamentos, como: impressão com verniz base água, brilho ou 
fosco e a criação dessas embalagens com visor de acetato e pet, além de acabamento manual 
nas embalagens tipo; laços, fitas alças, entre outros.  

Com diversos itens, a linha de Acessórios Decorativos é uma excelente opção para dar 
acabamento e beleza a arranjos e cestas. 

Outros destaques dessa linha são o Fio e Fita Kraft com a nova estampa Poá em 
diversas cores, o Fecho Prático nas padronagens Xadrez e Poá a Fita Decorativa 
Aramada fina em várias cores, as  cortinas para decoração, os diferentes modelos 
de  pregadores decorados, as novas cores da palha de seda e as charmosas mini 
guirlandas em diversos modelos e cores.  

Outro destaque são os novos modelos das embalagens Caixas para 
Bombons. Essa linha de embalagens especiais para chocolates e bombons é 
produzida em papel cartão e possui formatos inovadores, possibilitando 
novas opções para o mercado de chocolates artesanais, segmento onde a 
empresa é líder e destaca-se pela criatividade refletida em toda sua linha 
de produtos.   

Já a coleção de Natal 2009, que também estará exposta na Enflor, é extremamente diferenciada, 
inovadora e completa, trazendo novos materiais, cores, padronagens e design, tecidos com muito 
brilho e roupas belíssimas, ricas em detalhes com lantejoulas em seus bonecos e acessórios.  

Entre as diversas novidades, vale destacar a linha de Bolas em tubos, a família Candies e a 
família Fashion que são bonecos de neve e papai Noel com tecido de onças, zebras e felinos, e os 
diversos acessórios decorativos para árvores de Natal como pássaros e borboletas, entre outros. 

Outro destaque das famílias de bonecos e acessórios é a família Candies que é composta por 
pirulitos gigantes que são utilizados nas decorações e família Glitter que possui muito brilho e 
glamour. 

A POP Neve e outra grande novidade da empresa para o mercado de Natal. Comercializado em 
saches, o produto unido com água aumenta até 10x, criando Neve artificial para todos os tipos de 
decoração. 



                                                                          
 

Para Maurício Orlando, gerente da divisão de Floricultura Cromus "A Enflor é o termômetro 
nacional das principais tendências e novidades do mercado floricultor brasileiro. Dada esta 
importância, a Cromus reverencia este evento, apresentando tudo o que há de mais harmonioso 
e sofisticado no segmento de embalagens”.  

“São mais de 15 anos de experiência no segmento de embalagens e acessórios decorativos, 
sempre focados em "Encantar ao primeiro olhar". Talvez seja por isso que o nosso estande seja 
um dos mais visitados por decoradores e profissionais. Este ano vamos levar mais de 200 itens 
entre embalagens e acessórios decorativos, todos expostos harmoniosamente em grandes 
vitrines. Nossa expectativa é promover cada vez mais a aproximação do nosso público alvo com a 
marca e os produtos", complementa Maurício. 

Sobre a Cromus  

Completando 16 anos em 2009, a Cromus Soluções para Embalagens é líder no segmento de 
embalagens para presente e decorativas para Páscoa, Natal e outras datas comemorativas. A 
empresa foi a precursora da embalagem saco para presente e atualmente atende tanto o 
mercado artesanal como o corporativo, desenvolvendo embalagens flexíveis personalizadas, 
rótulos e caixas para presente em papel cartão. 
 
Com a missão de “Encantar ao 1º olhar”, oferece ao mercado “conceitos” no desenvolvimento de 
sua linha de produtos, se antecipando aos desejos de seu consumidor e do setor de embalagens 
artesanais, apresentando uma linha de produtos inovadora e diferenciada.  
 
Visando trazer soluções para toda a cadeia produtiva de seu segmento, a empresa investe 
constantemente em novas tecnologias, maquinários e soluções em embalagens e possui um 
sistema próprio de impressão em flexografia, rotogravura em impressoras de oito cores com 
grande capacidade produtiva. 
 
Com um catálogo de linha de mais de 1000 tipos de produtos, a empresa transforma anualmente 
mais de 4.000 toneladas de matéria-prima, atuando no mercado internacional com a exportação 
de produtos para países como Argentina, Paraguai, Uruguai, México, Peru, Chile, entre outros. 
 
 
 
Cromus  
Atendimento ao consumidor: (11) 4514-8080 
www.cromus.com.br 
 
Cromus na Enflor  
De 04 a 07 de Julho - Das 09h00 às 19h00 
Holambra/Expoflora - Al. Maurício de Nassau, 675 - Holambra - SP  
Est6ande/ Localização: Setor Marrom – 27 

 
 
 
 
 

Informações para IMPRENSA: 
DCC Comunicação 

Telefone – (11) 37913000/55334967 
dcccomunicacao@gmail.com 

Denise L M Sassarrão - 11. 88771938 
                                                                                   Claudia Diomede – 11. 91610024 

http://www.cromus.com.br/
mailto:dcccomunicacao@gmail.com

