
                                                                          

 
CROMUS APRESENTA NOVAS ESTAMPAS NATALINAS 

 

 
 
Líder no segmento de embalagens artesanais para datas comemorativas, a Cromus 
Embalagens apresenta a nova linha de estampas 2010. 
 
A coleção possui mais de 100 estampas. Dentre essas, 30 estampas são lançamentos e 
trazem desenhos que seguem tendências internacionais de cor e padronagens atendendo as 
necessidades atuais do mercado. (vide imagem acima)  
 
Vale destacar, a estampa Doce Ceia com imagens de cupcakes, Crença Natalina, Tempo de 
Paz, Dia de Festa e Natal do Mickey, toda produzida com imagens desse consagrado 
personagem. 
 
Estes modelos podem ser encontrados nos mais diferentes produtos como caixas, papel 
seda, papel kraft e fundo quadrado, entre outros. 
 

 
 
A empresa possui ainda uma completa linha de embalagens para o mercado de doces e 
chocolates onde o destaque fica por conta das embalagens para doces, bolachas, 
panetones, pães, chocolates, cupcakes, entre outros. 

 
 



                                                                          

A Cromus também investiu numa linha de caixas especiais para presente, além de uma 
completa coleção de bonecos e acessórios decorativos para a data. 
 
 

 
 
 
Sobre a Cromus  
 
Completando 17 anos em 2010, 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, de atmosfera modificada, 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 e 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 
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