
                                                                          
 

CROMUS EMBALAGENS LANÇA COLEÇÃO DE CAIXAS 
CARTONADAS 

 

Ampliando seu portfólio, a Cromus Embalagens começa a produzir uma nova linha de 
produtos, as caixas cartonadas.  

Em diversos modelos e tamanhos, como a caixa e bag e a caixa trapézio, a nova linha de 
caixas são fabricadas com papel de qualidade superior e gramatura fixa. A gramatura fixa é 
um diferencial oferecido pela empresa, possibilitando a comercialização do mesmo item 
sempre. 

Outra preocupação da empresa foi criar uma linha que além da praticidade de seus 
modelos, possuísse a beleza estética e a qualidade dos produtos Cromus.  
 
Para isso, foram definidos modelos em diferentes tamanhos e estampas, atendendo a 
múltiplas necessidades do consumidor. Devido a essa variedade, as caixas Cromus 
embalam presentes como: agendas, CD´s, DVD´s, lingerie, bijuterias, roupas e calçados 
infantis, brinquedos, entre muitos outros itens. 

As estampas foram desenvolvidas para atender diversos perfis de consumidores, com temas 
femininos, casuais e infantis. Outra novidade é que todas as peças são de fácil montagem, 
pois possuem fechamento automático. A unidade de venda é pacote com 50 unidades para 
todos os modelos e estampas. 

Conheça abaixo alguns modelos de caixas cartonadas Cromus - (temos fotos em alta, se 
necessário).  
 
- Caixa maleta retangular vertical  
 

 
 
 
- Caixa maleta quadrada  
 

 
 
 
 



                                                                          
 
 
- Caixa almofada com alça 
  

 
 
- Caixa bag  
 

 
 
- Caixa retangular com tampa  
  

 
 
- Caixa trapézio  

 
 
 
- Caixa almofada   
 
 
 

 

 

Sobre a Cromus  

Completando 15 anos em 2008, a Cromus Soluções para Embalagens é líder no 
segmento de Páscoa artesanal e embalagens decorativas. 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 mais de 300 tipos de produtos, a empresa transforma anualmente 
mais de 3.000 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 
 
 

 
 
 

Informações para IMPRENSA: 
 

DCC Comunicação 
Telefone – (11) 37913000/55334967 

dcccomunicacao@gmail.com 
Denise L M Sassarrão - 11. 81177302 

                                                                                   Claudia Diomede – 11. 91610024 
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