Fispal Tecnologia 2010

CROMUS APRESENTA TECNOLOGIA DE EMBALAGEM
DURANTE A FISPAL TECNOLOGIA 2010
Soluções em embalagens e diferenciação fazem parte do Know-how
da empresa
Participando pela 6º vez da Fispal Tecnologia - Feira Internacional para o Desenvolvimento
das Indústrias de Alimentos e Bebidas que acontece de 8 a 11 de junho, das 11h00 às
20h00, no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo, a Cromus Embalagens apresenta diferentes
soluções e tecnologias em embalagens durante o evento.
A empresa criou o setor de personalizados Cromus há dez anos para desenvolver
embalagens e soluções para empresas de todo país. Hoje o departamento de personalizados
representa cerca de 25% do faturamento total da empresa.
Para atender com mais excelencia seu consumidor, a empresa aprimorou seu parque fabril
no último ano adquirindo novas máquinas para cartonagem e off set num investimento total
de 4 milhões de reais. Esse investimento tornou seu parque fabril instalado numa área 24
mil m2 na cidade de Mauá em São Paulo, um dos mais modernos do país.
Atualmente, a empresa trabalha com máquinas modernas e automatizadas de impressão,
sistemas informatizados de controle de qualidade e de verificação de estoques e ajuste da
produção às necessidades dos clientes.
Com a colaboração de 600 funcionários, a empresa atende grandes clientes da indústria,
como Village, Cacau Show, Kopenhagen, entre outras. No atacado e no autosserviço, a
Cromus atende grandes redes, como Casas Pernambucanas e Riachuelo, além do ramo de
floriculturas, papelarias e lojas especializadas.
A Cromus possui também uma divisão de itens artesanais e acessórios decorativos
importados da China.
Destaques Cromus na Fispal
Um dos destaques da Cromus na Fispal será a apresentação de sua linha de produtos de
cartonados. A nova linha representa uma evolução no portfólio da empresa que sentindo
uma necessidade do mercado, pode através desses produtos oferecer embalagens em
cartão para grandes empresas. Essas embalagens são na verdade, uma evolução, pois são
mais elaboradas e agregam mais valor a diferentes produtos.
Com diversos modelos e tamanhos, a linha de cartonados é composta por embalagens tipo
caixas fabricadas com papel cartão de qualidade.
As embalagens cartonadas Cromus são impressas no sistema off set em máquina de
5 cores.

Os clientes poderão, ainda, usar sua criatividade para o desenvolvimento de novos produtos
porque a Cromus oferece as soluções mais inovadoras para executá-las. A empresa dispõe
de diversos tipos de acabamentos, como: impressão com verniz base água, brilho ou fosco,
verniz U.V. registro, plastificação e empastamento com micro ondulado, embalagem com
visor de acetato, pet, hot stamping e acabamento manual nas embalagens com laços, fitas
alças, entre muitos outros.

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
Estande na Fispal: XXXXXXX
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