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INOVAÇÃO E QUALIDADE MARCAM A PÁSCOA FASHION 

CROMUS 2011 
 

4.000 produtos estão à disposição no novo catálogo  
 

 
 
 
A nova coleção de Páscoa 2011 da Cromus Embalagens traz cerca de 4.000 produtos, uma das 
datas mais importantes para o calendário da empresa que é líder do mercado de Páscoa Artesanal 
há mais de 10 anos. 
  
Além dos produtos para a Páscoa Artesanal, ou seja, aqueles que abastecem pequenas empresas, 
docerias e chocolaterias, a Cromus é também a maior importadora de produtos decorativos para a 
Páscoa e uma das mais expressivas empresas de embalagens personalizadas do país atendendo 
empresas como a Cacau Show, Kopenhagen, entre outros.  
 
Coleção Páscoa Fashion 2011 
 
Mais do que lançar novos produtos, a Cromus vem ano a ano desenvolvendo novas soluções e 
tecnologias para superar as expectativas, atendo e surpreendendo seu mercado de atuação com 
qualidade e modernidade. 
 
Assim, o consumidor Cromus tem à sua disposição o que há de mais atual e moderno do mercado 
mundial, uma vez que todas as coleções da empresa seguem as últimas tendências em cores, 
padronagens e design.  
 
Este ano, a empresa se esmerou ao desenvolver novas estampas, criando produtos atuais e 
fashion. Assim, a Páscoa Cromus 2011 traz diversas tendências para a ocasião, entre elas, as 
combinações de cores, a delicadeza e a união do passado com o presente. 



                                                                          

 
Um dos destaques da coleção 2011, fica por conta 
da linha cerâmica que este ano tem peças como 
as xícaras decorativas em tamanho gigante com 
estampa de poá branco/preto, branco/rosa, 
branco/vermelho, branco/lilás, branco/verde, 
branco/laranja e branco/amarela, além de galinhas 
nas cores poá branco/preto, branco/rosa e 
branco/lilás e bandejas e pratos em formatos de    

                    galinhas e coelhos.  
 
 
 
Já na linha de bonecos e coelhos de Páscoa, um dos destaques 
fica por conta da família Britânica com coelhos em tecido com 
vestes florais nas cores da moda vermelho e salmão. A coleção é 
composta por bonitos coelhos, guirlandas, placas, potes e cestas 
que lembram a primavera e tardes num campo florido.  
 
 
 

 
 
Outra linha que promete fazer sucesso entre os consumidores é a 
família Moranguinho, composta por itens decorativos em tecido 
como jardineiros, morangos para pendurar, pics decorativos, 
cestinhos, cachepô e bolsinhas.  As charmosas peças da coleção 
trazem delicados detalhes de moranguinhos nas roupas. Alguns 
bonecos com chapéu no formato de morango nos remetem a 
bonecos mágicos que encantam por sua singeleza e beleza.  
 
 
 

 
 
Outra novidade na coleção Cromus são as linhas que trazem a  predominância da cor lilás – uma 
tendência internacional para 2011.  O lilás está presente na coleção Bella Vita e também na família  
Lavanda. 

 
 
 
 
 
 
Na linha Bella Vita, coelhos, galos e galinhas trazem roupas na cor lilás 
escuro e estampa de fazenda, remetendo ao clima bucólico e encantador do 
campo. Esses simpáticos animais podem ser encontrados no formato pic, 
bonecos, guirlandas e bolsinhas.  
 
 
 
 

 
 



                                                                          

 
 
 
 
 
Já na linha Lavanda, coelhos em diversos formatos como caixas, guirlandas 
e mini bonecos em suaves padronagens lilás nos remetem a docilidade e 
beleza da Páscoa.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A linha exclusiva Summer traz toda a singeleza dos 
coelhos e ursos Cromus em sua estampa. Com 
predominância das cores pastéis lilás e verde, 
mistura elementos de scrapbooking com elementos 
de Páscoa e patchwork numa bonita combinação de 
estilo. Moderna e com traços leves e delicados é 
composta de bonecos e embalagens para ovos, 
trufas e bombons como poli cesta, papel cesta, 
double face, express, cesta de papel cartão e caixa 
bag que vem com visor e alça de pérolas. 

 
 
 

Os produtos em papel cartão também 
são um dos grandes diferenciais da 
coleção. Vale destacar a Cupcake Box 
– uma caixa para presentear com 
cupcakes estilizados para a Páscoa, a 
Caixa Bala Colors que possui um 
design inovador e é perfeita para mini 
ovos e bombons e a Gift Egg – uma 
sacola produzida nas estampas 
Aquarela e Multicolors com berço para 
ovos e alças delicadas em cetim na 
cor da estampa. Ela é ideal para ovos 
nos tamanhos 250g, 350 e 500g. 

 
 
 
 
A linha Cesta de Papel Cartão possui cinco tamanhos diferentes 
e além das estampas tradicionais, possui duas novas 
estampas: Multicolors e Summer. O produto pode ser utilizado 
para produções de cestas de Páscoa com ovos, coelhos, 
bombons e chocolate. 
 



                                                                          

 
Sobre a Cromus  
 
Completando 18 anos em 2011, 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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