






eptalam.com.br

Telefones (11) 4652-7831 / 4652-7803

Av. New Jersey, 1030 - Centro Industrial de Arujá
Arujá - SP - Cep 07411-670

A EPTALAM faz parte do grupo EPTANOVA, com unidades 
fabris na Itália (03 unidades), Espanha, USA, Índia, China e 
Brasil, ainda com estudos de ampliação na Colômbia.

CONHEÇA NOSSOS LANÇAMENTOS

SET  PRINT  TD

UVIVID  WL

 UVIVID  UVLED

OFF SET UV com tecnologia Europeia, fabricada no Brasil. 
Atende os mais diversos substratos impressos gráficos e label.

Tinta desenvolvida na Europa e fabricada no Brasil para atender 
as empresas de impressão de segurança. Tinta Calcografica.

Tecnologia europeia em Narrow Web UV, produto fabricado no 
Brasil. A série Uvivid WL foi desenvolvida para atender as 
necessidades do mercado de impressão das empresas 
químicas/laboratórios e alimentícia. Low Odor. A tecnologia 
adequada a Norma Oeko-Tex 100.

SILKPLUS

FAST  PRESS  PL

Tecnologia europeia, produto fabricado no Brasil, alta  
performance com o melhor custo benefício no processo de cura 
UVLED. Livre de metais pesados Norma Oeko-Tex 100.

SET  PRINT  PA
OFF SET Vegetal com tecnologia europeia, fabricada no Brasil. 
Atende os mais diversos substratos impressos gráficos e para 
embalagens.

 
Também trabalhamos com a importação de equipamentos 
digitais e pinturas industrias de sua matriz italiana denominada 
PENTRIS.

Linha mais completa de vernizes UV para atender o mercado 
gráfico, embalagens, label e sistemas de segurança.
Vernizes – high gloss, matt, texturizado, braile, sleep e outros, 
desenvolvemos os vernizes que atende as necessidades do 
mercado.

SERIGRAFIA FLEXOGRAFIA

TINTAS 
DE SEGURANÇA

TINTAS 
GRÁFICAS

CONHEÇA A

EPTALAM

A EPTALAM em parceria com o Gruppo SRS 
presta os serviços de gravação de cilindros e 
m e t a i s :  G r a v a ç ã o  e m  c h a p a  D L E , 
substituindo o fotopolímero (clichê) – com 
gravação a laser, sem a necessidade de 
químicos como os processos convencionais. 
Essa nova possibilidade traz detalhes 
perfeitos à gravação, agilidade na linha de 
produção, minimizando ainda os efeitos 
agressivos  antes  causados ao meio 
ambiente.
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A A-M é notadamente reconhecida pela inovação e 
sustentabilidade aplicada a seus produtos. Com base nisso, 
estamos atentos a necessidade do mercado de autoadesivo no 
Brasil e no mundo, investindo em alternativas que fechem o ciclo 
de vida de seus produtos através da reciclagem dos resíduos da 
cadeia. Apresentaremos na Flexo & Labels nossa linha de papel 
couchê L1 para frontal de autoadesivo com fibra reciclada pós-
consumo de release liner. Apenas o primeiro passo de muitos! 

A-M is notably recognized for the innovation and sustainability 
applied to its products. Based on this, we are aware of the need 
for the self-adhesive market in Brazil and in the world, investing 
in alternatives that close the life cycle of its products through the 
recycling of waste in the value chain. We will present at Flexo & 
Labels our line of C1S paper for facestock with post-consumer 
recycled fiber from release liners. Only the first step of many! A 
Alpha Clicheria foi fundada em 1999 é uma das mais importantes 
e representativas companhias no seguimento de clicheria e 
embalagens da América. 

www.ahlstrom-munksjo.com/pt-br

AHLSTROM - MUNKSJÖ 



www.ahlstrom-munksjo.com/pt-br

26empresa

A Alpha Clicheria foi fundada em 1999 é uma das mais importantes 
e representativas companhias no seguimento de 
clicheria e embalagens da América Latina. Com 
mais de 150 funcionários, filiais em três Estados e 
atuação em todo.

O território nacional, é uma empresa de tecnologia 
e inovação para a indústria gráfica e conta com 
profissionais qualificados, especialistas em 
gerenciamento de cores, prepress, consultoria e treinamento gráfico.
Nosso compromisso é buscar e compartilhar novas tecnologias, 
informaçoes e conhecimento.
Com muita dedicação ajudamos todos nossos clientes a imprimir 
suas embalagens com máxima qualidade .

www.alphaclicheria.com.br

ALPHA CLICHERIA
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Ink Vessel Geometry Comparison HEXCELL vs. GTT OPEN SLALOM

Closed hexcell geometry Open GTT geometry GTT open channel geometry 

GTT’s patented open-geometry 
ink channels reduce ink stress 
at the doctoring phase while 
providing more available ink 
surface area for a more controlled 
ink-to-plate transfer.

Deep conventional anilox cells 
can trap ink while cell wall surface 
mass reduces ink transfer surface 
area, thus inhibiting reliable ink 
release and replenishment.

GTT channels are up to 30% 
shallower and land surface area 
is reduced by more than 60% for 
greater ink transfer surface area 
and replenishment.

C=30 M=33 Y=37 K=68

A Apex International é líder global em Anilox 
e soluções de manutenção de impressão. 
Com cinco instalações de produção em 
quatro continentes, um forte portfólio de 
clientes em mais de 80 países e uma cultura 
de melhoria contínua de alto desempenho, 
a proposta de valor da Apex se baseia no desenvolvimento de 
soluções para satisfazer os complexos desafios que os nossos 
clientes enfrentam todos os dias.

Apex International is a global leader of anilox and print 
maintenance solutions. With five production facilities on four 
continents, a strong portfolio of clients in over 80 countries and 
a high-performance continuous improvement culture, Apex’s 
value proposition is founded on developing solutions to satisfy the 
complex challenges our customers face every day.

APEX

pt-br.apexinternational.com



A ARCLAD BRASIL se orgulha 
de possuir os melhores 
materiais do Brasil e do mundo 
tanto para Flexografia como 
para Linha Sign de materiais, 
com matérias primas importadas conseguimos estar à frente 
sempre trazendo muita inovação e qualidade para todos nossos 
clientes. ARCLAD “Os melhores materiais para os melhores 
profissionais.”

ARCLAD BRAZIL is proud to own the best materials in brazil and 
the world, in Flexography and for the Sign Line of materials, with 
imported raw materials we manage to be ahead always bringing 
a lot of innovation and quality to all our customers. ARCLAD “The 
best materials for the best professionals.”

ARCLAD DO BRASIL

www.arclad.com/pr



Referência mundial com mais 
de 30 anos de experiência 
na fabricação de Ribbons de 
transferência térmica e mais de 
90 anos no desenvolvimento de tintas, a Armor, que possui matriz 
localizada na França (onde o produto é desenvolvido e produzido), 
e filiais de corte ao redor do mundo, possui forte presença no 
mercado. Presente no Brasil desde 2007, a Armor está crescendo e 
constantemente investindo no mercado brasileiro.

A world reference with over 30 years of experience in the 
manufacture of thermal transfer ribbons and more than 90 years 
in the development of inks, Armor, which has the HQ located in 
France (where the product is developed and produced), and slitting 
subsidiaries around the world, has a strong presence in the market. 
Present in Brazil since 2007, Armor is growing and constantly 
investing in the Brazilian market.

ARMOR BRASIL

https://pt.inkanto.com



Destacando-se no mercado de 
industrias gráficas e embalagens 
flexíveis, desde 2004, com 
sua linha de máquinas REVISORAS, FORMADORAS DE 
RÓTULOS SLEEVE, CORTADEIRA DE RÓTULOS SLEEVE, 
REBOBINADEIRAS (AXIAL E TANGENCIAL) e projetos especiais.
Hoje com mais de 400 equipamentos instalados no mercado 
nacional e internacional, contamos com a mais alta tecnologia de 
automação e máquinas com o melhor custo benefício existente no 
mercado atual.

ASTRAMAQ

www.astramaq.com.br



Tradição aliada à inovação é o que assegura 
há mais de 20 anos nossa tecnologia 
moderna e única. A BBM Máquinas nasce 
com o propósito de oferecer soluções em 
acabamento de Rótulos Termoencolhíveis, 
somos uma empresa totalmente 
comprometida, que tem como missão a 
satisfação dos nossos clientes. Possuímos as melhores máquinas 
do mercado, que se destacam pelo design moderno e ciência 
exclusiva.

Tradition combined with innovation is what has ensured our 
modern and unique technology for over 20 years. BBM Máquinas 
was created with the purpose of offering solutions in the finishing 
of Shrink Sleeves, we are a totally committed company, whose 
mission is to satisfy our customers. We have the best machines on 
the market, which stand out for their modern design and exclusive 
science.

BBM MÁQUINAS

www.bbmmaquinas.com



Coras do Brasil há 41 anos, 
representando e atuando no mercado 
nacional com equipamentos de 
líderes e marcas mundiais, fornecendo 
impressoras flexográficas MPS, 
impressoras offset Codimag, inspeção 
100% AVT e Dr. Schenk, máquinas de 
acabamento Brotech, montadoras de clichês Camis, lavadoras de 
Anilox, clichês e viscosímetros Gamma. Além de equipamentos e 
máquinas para o setor de banda larga, como: Somma, G&A, Atlas 
Titan entre outros.

Coras do Brasil for 41 years, representing and operating in the 
national market with equipment from world leaders and brands, 
providing, MPS flexographic printers, Codimag offset printers, 
inspection systems 100% AVT and Dr. Schenk, Brotech finishing 
machines, plates automakers of Camis, anilox and plates washers 
and viscometers Gamma. In addition to equipment and machines 
for the wide web sector, such as: Somma, G&A, Atlas Titan, among 
other.

CORAS DO BRASIL

www.coras.com.br



Corona Pack é uma empresa 
com mais de 30 anos de 
experiência na fabricação, 
desenvolvimento e projetos de 
equipamentos para tratamento 
corona, em filmes plásticos, 
papeis, tubos e chapas.
Nosso grande diferencial é 
customizar o projeto para 
cada cliente, criando assim 
um produto com aplicação 
específica para atender a real 
necessidade de nosso cliente.

Corona Pack is a company with over 30 years of experience 
in the manufacture, development and design of equipment for 
CORONA treatment, in plastic films, papers, tubes and sheets.
Our great differential is to customize the project for each client, 
thus creating a product with specific application to meet our 
client’s real needs.

CORONA PACK

www.coronapack.com.br



Atuando na comercialização de filmes 
de Cold Stamping, Hot Stamping e 
Hologramas de Segurança desde o ano 
2000, a Crown do Brasil é uma filial da 
empresa americana Crown Roll Leaf, INC. 
O Cold Stamping da Crown do Brasil tem 
qualidade reconhecida pelo mercado. O produto é notadamente 
conhecido por sua qualidade de impressão, velocidade de 
aplicação e excelente propriedade de sobreimpressão.

Operating in the commercialization of Cold Stamping, Hot 
Stamping and Security Hologram films since 2000, Crown do Brasil 
is a subsidiary of the American company Crown Roll Leaf, INC. 
Crown do Brasil’s Cold Stamping has quality recognized by the 
market. The product is especially known for its print quality, speed 
of application and excellent property overprint.

CROWN DO BRASIL

crowndobrasil.com.br



Atuando a mais 
de 10 anos no 
mercado gráfico, a 
Eixoprint oferece 
uma vasta gama de 
soluções digitais 
em impressão 
e acabamento. 
Dentre os principais 
equipamentos 
que dispomos 
estão: Cortadoras 
digitais, impressoras 
digitais laser e 
inkjet, laminadoras, 
mídias especiais, 
consumíveis e 
soluções para FRID.

EIXOPRINT

www.eixoprint.com



A Epson traz em seu portfólio duas 
linhas para a impressão digital 
colorida e sob demanda de rótulos 
e etiquetas, que proporcionam 
alta qualidade de impressão em 
diversos materiais e eliminam a necessidade de estoques de 
etiquetas pré-impressas. Assim, as empresas podem personalizar 
pequenas tiragens. As impressoras ColorWorks são ideais 
para impressão in loco de até 212mm de largura. Já os modelos 
SurePress permitem produção industrial até em substratos sem 
tratamento, de até 330mm de largura. Contam, ainda, com tinta 
branca para impressão em material transparente ou metalizado.

EPSON

www.epson.com.br



A EPTALAM faz parte do grupo 
EPTANOVA, com unidades fabris na 
Itália (03unidades), Espanha, USA, 
Índia, China e Brasil, ainda com 
estudos de ampliação na Colômbia. 

Também conta com uma equipe de escritórios de representações 
nos principais países da Europa, África, países Árabes, 
Bangladesh, Coreia, Japão e Austrália. Nossas atividades 
contemplam na América do Sul na fabricação de PRODUTOS 
SERIGRÁFICOS, FLEXOGRAFIA UV (Narrow Web UV) e OFF SET 
(Mineral e UV), ESMALTES, VERNIZES, TINTAS DE SEGURANÇA 
para os mais diversos substratos e uma gama enorme de 
produtos a base solvente e UV para o mercado de impressão 
(packaging, rótulo, cartão de crédito, DVD, têxtil, automotivo, 
Glass-decoração de embalagem de vidro, linha branca, prata e 
ouro espelho, e uma linha completa para lojista, produtos de pre 
impressão, emulsões, tintas vinilicas sintéticas e etc.

EPTALAM

www.eptalam.com.br



EPTALAM

www.eptalam.com.br

Além da fabricação de tintas e venizes o grupo EPTALAM, por 
meio da empresa Gruppo SRS presta os de serviços de gravação 
de cilindros e camisas de borracha e cilindros de metais. Para 
a Flexo e Labels, iremos apresentar uma grande novidade no 
mercado nacional:
Gravação em chapa DLE, substituindo o fotopolímero (clichê) – 
com gravação a laser, sem a necessidade de químicos como os 
processos convencionais. Essa nova possibilidade traz detalhes 
perfeitos à gravação, agilidade na linha de produção, minimizando 
ainda os efeitos agressivos antes causados ao meio ambiente.



www.erhardt-leimer.com.br

A Erhardt+Leimer, como líder de 
mercado na indústria gráfica, oferece 
uma gama abrangente de produtos. 
Com recursos de monitoramento 
eficientes, não só permitimos que 
nossos clientes aumentem consideravelmente sua qualidade, mas 
também economizem tempo e dinheiro e diminuam o desperdício.

Erhardt+Leimer, as a market leader in the printing industry, 
offers a comprehensive product range. With efficient monitoring 
capabilities, we not only enable our customers to considerably 
increase their quality, but also save time and money and reduce 
waste.

ERHARDT+LEIMER



Maior fabricante de máquinas impressoras 
flexograficas banda estreira da America 
Latina, a ETIRAMA exporta seus produtos 
para 35 países no mundo.
A ETIRAMA fabrica máquinas impressoras 

flexograficas de alta performance para produção de etiquetas, 
rótulos auto adesivos, termoencolhíveis e materiais especial para 
indústria farmacêutica e de embalagens.
A ETIRAMA fabrica ainda modernas máquinas REVISORAS para 
o processo de acabamento e controle de qualidade.

ETIRAMA

www.etirama.com.br



ETIRAMA : Largest manufacturer of flexo 
printing machines in Latin America, exports 
your products to 35 countries worldwide.
ETIRAMA manufactures high-performance 
flexo printing machines for the production of 
labels, self-adhesive, shrink labels, IML and 
special materials for the pharmaceutical and 
packaging industries.
ETIRAMA also manufactures Rewinder machines for the finishing 
process and quality control.

ETIRAMA

www.etirama.com.br



A unidade de negócios de materiais 
autoadesivos do Grupo Fedrigoni passa 
a ser Fedrigoni Self-Adhesives. 
A empresa líder em papéis especiais e 
materiais autoadesivos lança uma nova 
identidade global para reforçar o posicionamento do Grupo, com 
uma imagem diferenciada para as numerosas marcas pelas quais 
produz e comercializa mais de 32.000 produtos em todo o mundo. 
A divisão de materiais autoadesivos apresenta, por sua vez, seu 
novo nome tornando-se Fedrigoni Self-Adhesives. 
São Paulo, Julho de 2021 - 4.000 funcionários, 36 centros de 
produção e distribuição, mais de 32.000 produtos, 15 marcas 
e duas áreas de negócio reunidas sob uma nova identidade 
de marca única reafirmada. Um passo importante para um 
Grupo global com uma ambiciosa trajetória de crescimento e 
uma posição cada vez mais decisiva no mundo do papel e dos 
materiais autoadesivos.
A Fedrigoni, líder na produção e comercialização de papéis 
especiais de alto valor agregado para artes gráficas, embalagens, 
publicações, e materiais autoadesivos, desde 1888, se renova e 
revela uma nova identidade global concebida pelo Pentagram. 
Um dos estúdios de design mais conhecidos do mundo criou e 
desenvolveu a nova identidade em todas suas facetas, alinhando 
as diversas marcas que foram sendo incorporadas ao Grupo ao 
longo das sucessivas aquisições e com a criação de um novo 
nome e uma imagem homogênea para a divisão de materiais 
autoadesivos, que passou de uma pluralidade de marcas e 
empresas - Arconvert, Ritrama e IP Venus - para uma única 
marca de excelência, Fedrigoni Self-Adhesives, potencializando, 

FEDRIGONI

www.fedrigoni.com



assim, seu pertencimento ao Grupo 
e sinergia com ele. Um marco no 
plano de crescimento desta área de 
negócios, que se tornou uma das 
mais importantes empresas, em nível 
mundial.
E recentemente, duas novas aquisições fazem a unidade de 
negócios ainda maior: a RIMARK, um moderno centro de corte e 
distribuição na Cidade do México e a Acucote Inc., empresa com 
sede em Graham, Carolina do Norte, que desenvolve, fabrica e 
distribui materiais autoadesivos e ocupa uma posição de liderança 
no mercado norte-americano.

Essas aquisições reforçam ainda mais a posição da Fedrigoni 
como terceira no mundo no setor de Autoadesivos com as marcas 
Arconvert, Ritrama, e Manter. O Grupo Fedrigoni é líder global em 
rótulos no setor de vinhos e desempenha um papel de liderança 
nos setores alimentício, doméstico e de logística, bem como em 
filmes adesivos de alta tecnologia para produtos farmacêuticos, 
bebidas e higiene pessoal, fornecendo soluções para rótulos 
autoadesivos com alto conteúdo tecnológico e estético, além de 
materiais autoadesivos para comunicação visual e promocional.
“A operação está em linha com a estratégia de crescimento 
do Grupo no cada vez mais promissor setor de etiquetas 
autoadesivas e também com o plano de diversificação geográfica 
para aumentar a penetração no mercado global.” disse Fulvio 
Capussotti, Vice-Presidente Executivo da Fedrigoni Self-
Adhesives.

www.fedrigoni.com

FEDRIGONI





O Flexoshopping.com.br foi a primeira 
loja virtual a fornecer para o mercado 
nacional e internacional na América 
do Sul. Com atendimento ágil e 
sem burocracia, é possível pagar com opções de cartão de crédito 
em até 12 vezes. Instrumentos, Limpador de Anilox e outros 
insumos são alguns dos produtos oferecidos no portal virtual.

Flexoshopping.com.br was the first virtual store to supply the national 
and international market in South America. With agile service, 
without bureaucracy, it is possible to pay with credit card options up 
to 12 times. Instruments, Anilox cleaner and other are some of the 
products offered on the virtual portal.

FLEXOSHOPPING

www.flexoshopping.com.br



Flint Group apresenta Vivo Color Solutions 
Banco de dados inteligente composto por milhares 
de fórmulas de cores desenvolvidas para qualquer 
combinação de tipos de tinta, método de impressão e substratos, 
amplamente usados na maioria das aplicações de banda 
estreita. Vivo Color Solutions traduz qualquer referência de 
cores, quer seja uma amostra de impressão, uma referência 
de cor, um arquivo Cxf ou valores LAB numa formulação exata 
de tinta. Desta forma, Vivo visa aumentar a capacidade de 
impressão, economizando tempo de máquina parada e reduzindo 
desperdício de tinta e substrato.
Vivo Color Solutions! A cor exata! Da primeira vez! Sempre!

FLINT

www.flintgrp.com.br



O último ano foi marcado por uma 
série de mudanças estratégicas 
para a Furnax.
Em 2020, devido ao cenário de 
avanço da digitalização, atualização 
de seu portfólio, inclusão da linha 
digital para impressão em papelão ondulado e um processo de 
turnaround, a Furnax trouxe uma nova identidade visual para sua 
marca.
O escritório comercial e centro de distribuição foram unificados 
no interior de São Paulo, agilizando o fluxo de trabalho e unindo 
os times da Furnax e um único endereço.

FURNAX

www.furnax.com.br



Nossa empresa tem como foco prover soluções em 
equipamentos para Fixação e Manipulação de Bobinas 
Para atender às necessidades de nossos clientes, nos 
especializamos em desenvolver equipamentos, com inovação e 
aperfeiçoamento para reduzir custos, perdas e tempo de setup, 
incrementando a competitividade de nossos clientes.

GOLDEN FIX

www.goldenfix.com.br



A IIMAK, líder na fabricação e comercialização de Ribbons nas 
Américas, segue investindo fortemente para reforçar ainda mais 
essa posição. No começo de 2021 entrou em operação mais 
um slitter automático em sua planta de Manaus, ampliando sua 
capacidade produtiva, com isso reforça seu compromisso de 
atender a demanda crescente da cadeia de suprimentos com os 
melhores produtos e prazos do mercado.

IIMAK, leading TTR manufacturer in Americas, continues to 
strongly invest to strengthen its position.
In early 2021 IIMAK started the operation of another automatic 
slitter in Manaus plant to expand the production capacity, 
reinforcing the commitment to meet the growing demand in the 
supply chain with the best products and the shortest lead time.

IIMAK

www.iimak.com.br  



Nossa equipe projeta e fabrica uma ampla 
gama de rebobinadeiras cortadoras de 
inspeção para a indústria de impressão de 
etiquetas. Desenvolvemos e construímos 
todas as máquinas em nossas instalações 
fabris canadenses localizadas na região 
industrializada dos Grandes Lagos da 
América do Norte. Nossas máquinas, o 
projeto e os materiais, são construídas para 
ser extremamente resistentes. Elas podem 
suportar anos e anos de uso contínuo. Por exemplo, os primeiros 
modelos que construímos há 20 anos ainda seguem trabalhando 
de forma sólida. Embalagens flexíveis e termo retráteis são 
respaldadas pelo seu alto nível de qualidade.

Our team designs and manufactures a wide range of Inspection 
Slitter Rewinders for the label printing industry. We develop 
and build every machine in our Canadian manufacturing facility 
located in North America’s industrialized Great Lakes region. 
Our machines-the design and materials-are built to be extremely 
robust. They withstand years and years of heavy use. Case in 
point: the very first models we built 20 years ago are still going 
strong. Our line of Inspection Slitter Rewinders for pressure-
sensitive labels, flexible packaging and shrink sleeves are all 
backed by the same high standards.

KOR ENGENIEER

www.kormachinery.com



SR4-350 

A SR4-350 é sem dúvida uma máquina pra se levar em consideração 
quando se fala em aplicações básicas ou pequenas. É um rebobinador 
de inspeção fácil de operar e de preço bastante acessível, que 
oferece acabamento de alta qualidade. Esta máquina é capaz de 
rebobinar não só etiquetas de estilo padrão, mas também etiquetas 
sensíveis a pressão sobre papel do tipo filme, a uma velocidade 
impressionante de 1000 pés/min (305 m/min).
Faça a sua escolha na nossa lista  de atualizações de alto desempenho: 
inspeção visual, e cortador rotativo com auto posicionamento. A 
gama completa de máquinas da série S está disponível em três 
modelos especiais: Produção de etiquetas em branco, Rebobinar 
pequenos rolos sem núcleo, Corte de matriz linear.

For small or entry-level applications it’s hard to argue with the value 
of an SR4-350. It’s an affordable one-step Inspection Slitter Rewinder 
that delivers high-quality finishing. It handles standard and filmic 
pressure-sensitive labels at an impressive top running speed of 
1000fpm (305m/min). 
Choose from two high-
performance upgrades: 
vision inspection and auto-
positioning rotary shear 
slitter. The full range of 
S-Series machines are also 
available in three specialty 
models: Blank label 
production, Winding small 
coreless rolls, Specialty 
lineal die slitting.

KOR ENGENIEER

www.kormachinery.com



LW1-430
A LW1-430 é uma máquina híbrida projetada para processar etiquetas 
sensíveis à pressão de 17”(430 mm) e filmes sem suporte. Sua velocidade 
máxima de funcionamento é de impressionantes 2.000 pés/min (610m / 
min). Vem equipada com elevador de rolo no desbobinador, que pode 
ser modificado para um elevador de rolo hidráulico que lida com rolos 
mais pesados de até 40”. Também possui um controle de tensão bastante 
preciso e posicionamento de defeito a alta velocidade, para que um único 
operador possa inspecionar, editar, cortar e rebobinar de forma eficiente. 
Outro recurso notável é a capacidade de integrar um sistema de visão e 
um cortador 2-em-1 que inclui facas rotativas e navalhas simples.
Não tem certeza qual será sua produção hoje ou no futuro? Não há 
problema este Rebobinador com inspeção pode ser ajustado conforme 
suas necessidades mudam. Dê uma olhada abaixo nas opções adicionais 
disponíveis para este modelo.

The LW1-430 is a hybrid machine 
designed for processing 17” 
(430mm) pressure-sensitive 
labels and unsupported films. 
Its top running speed is an 
impressive 2000fpm (610m/min). 
This machine comes equipped 
with an ergonomic cantilevered 
unwind roll lifter, which can be 
modified to a hydraulic roll lifter 
that handles up to heavier 40” rolls. It also boasts precise tension control 
and high-speed defect placement, so a single operator can inspect, edit, 
slit and rewind in one efficient step. Another notable feature is the ability to 
integrate a vision system and a 2-in-1 shear/razor slitter.  
Not sure what your production will be today or in the future? No problem-
this Inspection Slitter Rewinder can scale as your needs change. Take a look 
below at the performance add-ons available for this model.

KOR ENGENIEER



Seguindo as tendências mundiais de maximização 
das etapas do processo de impressão, a Kromia 
Label Press traz ao mercado flexográfico brasileiro 
seu mais novo desenvolvimento: a impressora 
infinity. Ela possui um revolucionário sistema de 
ajuste e regulagem de impressão que irá reduzir 
drasticamente os tempos nas trocas de ferramentas.  
 
Tecnologicamente mais avançada e projetada para conversão 
de rótulos autoadesivos e substratos fílmicos não adesivados, 
a linha infinity é a uma impressora com soluções eficientes 
para as aplicações de impressão mais complexas e projetos 
sofisticados. Com seus comandos integrados por IHM, permite 
uma melhor gestão e controle no gerenciamento no processo de 
impressão e agilidade nas operacionalidades do equipamento. 
 
As características simples do projeto garantem uma ‘interface’ 
de fácil assimilação ao operador que foram desenvolvidas para 
a máxima produtividade e redução dos tempos de processos. 
Competitividade, desempenho e durabilidade são as características 
chaves garantindo que a impressora flexográfica infinity seja a 
solução final para suas novas aplicações e desenvolvimento de 
rótulos de alto valor agregado.

KROMIA

www.kromiainternacional.com



Anilox Laserlight

Cilindro anilox de baixo peso, mantém as mesmas 
características e resistência do cilindro Laserlox com peso 
até 60% menor. 
Alta Tecnologia! Inovação que faz a diferença.
A posição da célula e seu formato diferenciado aliado à baixa 
porosidade da superfície ocasiona uma melhor distribuição 
da tinta possibilitando uma ampla gama de volumes e 
lineaturas.

LASERFLEX

www.laserflex.com.br



Laserlight Anilox Roll

Low weight anilox roll, maintaining the same characteristics and 
resistance as Laserlox with a weight even 60 % lower. 
High tech  !
Innovation that makes a difference.
It makes possible the generation of different cell geometries and 
higher volumes of ink transfer that can be applied to each different 
situation: Conting, whites or high screen jobs.

LASERFLEX

www.laserflex.com.br



Fundada em 1984, através da visão 
inovadora e empreendedora do Sr. 
Edson Tadeu dos Santos, a Maq Flex 
nasceu com o objetivo de atender 
as necessidades do mercado de 
conversão de rótulos, etiquetas 
adesivas e embalagens sendo hoje, uma referência no conceito 
de impressoras flexográficas e máquinas de acabamento como 
rebobinadeiras, revisoras e cortadeiras. 

Founded in 1984, through the innovative and entrepreneurial vision 
of Mr. Edson Tadeu dos Santos, Maq Flex came to existence with 
the objective of meeting the needs of the market for converting 
labels and packaging, being today a reference in the concept of 
flexographic presses and finishing machinery such as inspection-
rewinders and slitters.

MAQ FLEX

www.maqflex.com.br



www.maqflex.com.br

MAQ FLEX



MLC 

www.mlc.com.br

Ferramentas de precisão confiáveis que funcionam desde o início 
e todas as vezes posteriores para o sucesso do seu negócio.
Nossos Produtos: Facas Flexíveis, Facas Sólidas, Cilindros 
Magnéticos, Cilindros e Camisas de Impressão, Contra Facas, 
PerforMax (Contra-Faca ajustável), Estação de Corte, Manômetro 
para controle de pressão de corte, Hot Stamping e Engrenagens.

mlc.com.br - rotometrics.com - maxcessintl.com



Reliable precision tools that work right from the start and every 
time thereafter for your business success.
Our Products: Flexible Dies, Rotary Dies, Magnetic Cylinders, 
Cylinders and Printing Sleeves, Anvils, PerforMax (Adjustable 
Anvil), Die Station, Pressure Gauge for Cutting Pressure Control, 
Hot Stamping and Gears.

mlc.com.br - rotometrics.com - maxcessintl.com 

www.mlc.com.br

MLC 



A Nilpeter fornece flexibilidade, 
qualidade e custo-eficiência 
extraordinários, cobrindo todos os 
processos de impressão, larguras, 
substratos e mercados. Nossas 
soluções de impressão flexíveis e 
de alta performance são projetadas 
para atender as necessidades 
evolutivas de negócio. Com as 
principais instalações fabris na Europa, Estados Unidos e Índia, e 
subsidiárias, filiais e agentes em 65 países, a Nilpeter é o parceiro 
de impressão global.

Nilpeter provides outstanding flexibility, quality and cost-
efficiency, covering all printing processes, widths, substrates 
and markets. Our flexible, high-performance printing solutions 
are designed to meet evolving business needs. With major 
manufacturing facilities in Europe, the United States and India, 
and subsidiaries, branches and agents in 65 countries, Nilpeter is 
the global printing partner.

NILPETER 

www.nilpeter.com.br



No Brasil há 10 anos, a Oji Papéis Especiais possui portfólio completo 
de papéis térmicos, autocopiativos e outros papéis revestidos para as 
mais diversas aplicações! Varejo, logística, lotéricas, bancos, estamos 
sempre presentes em seu dia a dia cumprindo a nossa missão de 
conectar pessoas com imagem e tecnologia. 

Completing 10 years in Brazil, Oji Papéis Especiais has a complete 
portfolio of thermal, carbonless and other coated papers for the 
most applications! Retail, logistics, lotteries, banks and we are 
always present in your daily life, fulfilling our mission of connecting 
people with image and technology.

OJI PAPÉIS ESPECIAIS

www.ojipapeis.com.br



A Open Brasil está há 21 anos no mercado de rótulos e etiquetas. Somos 
especializados em máquinas para acabamento de rótulos (corte, 
hotstamping, serigrafia etc), equipamentos para automatização de 
linhas de produção de etiquetas brancas e na comercialização de 
máquinas e equipamentos usados. Somos também representantes 
no Brasil das empresas WEIGANG TECHNOLOGY (China) e LEMU 
GROUP (Espanha). 

Open Brasil has been in the labels market since 2000. We are 
specialized in machines for finishing labels (die cutting, hotstamping, 
silk screen etc.), automation rewinder for label production lines and 
we sale used machines. We are also agents in Brazil of the companies 
WEIGANG TECHNOLOGY (China) and LEMU GROUP (Spain).

OPEN BRASIL



A Reinaflex é fabricante nacional 
com clientes em todo o mundo de 
maquinas impressoras flexográficas 
banda estreita e larga, bem como 
troqueladoras, rebobinadeiras (banda estreita e larga), 
revisoras, laminadoras. Os equipamentos são fabricados 
em nossa unidade fabril em Indaiatuba (SP) usando alta 
tecnologia de precisão, sob medida para as necessidades dos 
clientes.  

Reinaflex is a Brazilian manufacturer of flexographic printing 
machines,  rewinders and slitters machines. The equipments 
are manufactured in our company  in Indaiatuba (São Paulo) 
using high precision technology, customized for all needs of 
our customers.

REINAFLEX

www.reinaflexmaquinas.com.br



Fundada em 2003, agora em nova sede e layout 
direcionado a produtividade a Resino oferece ao 
mercado inovação, qualidade e precisão. 
Conhecimento e constante treinamento dos 
profissionais garantimos ao mercado a melhor 
performance, resultando em melhor qualidade e produtividade as 
clientes. 
Evolução constante e produtos de qualidade para atender a 
demanda dos clientes.

Founded in 2003, now in new headquarters and layout directed 
to productivity Resino offers the market innovation, quality and 
precision.
Know and constant 
training of professionals 
we guarantee the market 
the best performance, 
resulting in better quality 
and productivity to 
customers.
Constant evolution and 
quality products to meet 
customer demand.

RESINO

www.resino.com.br



Com atuação global, a 
SPGPrints, de origem 
holandesa, possui sede no 
Brasil na cidade de Piracicaba/SP, Contagem/MG e Gaspar/SC. 
Atualmente, é referência mundial em soluções integradas para 
os mercados de impressão de rótulos, impressão gráfica, têxtil e 
industrial. 
Na SPGPrints, agrupamos nossas atividades direcionadas à 
redução de impacto no processo de impressão em categorias 
distintas.

SPGPrints, of 
Dutch origin, has 
its headquarters 
in Piracicaba/SP, 
Contagem/MG and 
Gaspar/SC. It´s a 
global reference in 
integrated solutions 
for the label, graphic, 
textile and industrial 
printing markets.
At SPGPrints, we 
have grouped our 
activities aimed at 
reducing the impact 
of the printing 
process into distinct 
categories.

SPGPRINTS

www.Spgprints.com



SUPERAMA, o maior comercio de máquinas usadas 
especificamente para o mercado de etiquetas e rótulos auto-
adesivos do Brasil. Localizada na cidade de Sorocaba, em um 
pavilhão de 1.200 metros quadrados, com total segurança, a 
empresa compra, vende e consigna máquinas multi-marcas para 
toda America Latina.
Credibilidade, segurança e respeito aos negócios, faz da 
SUPERAMA o local ideal para quem procura por um bom negócio 
em máquinas e acessórios específicos do mercado.

SUPERAMA, the largest trade in second hand machines specifically 
for the self-adhesive labels in Brazil.
Located in the Sorocaba city, in a 1,200 square meter, with total 
security, the company buys and sells multi-brand machines 
throughout Latin America.
Credibility, security and respect for business and customers, make 
SUPERAMA the ideal place for the second hand machines market.

SUPERAMA

www.superamamaquinas.com.br



SUPERAMA, the largest trade in second hand 
machines specifically for the self-adhesive labels in 
Brazil.
Located in the Sorocaba city, in a 1,200 square 
meter, with total security, the company buys and sells multi-brand 
machines throughout Latin America.
Credibility, security and respect for business and customers, make 
SUPERAMA the ideal place for the second hand machines market.

SUPERAMA



Somos uma fabricante global de fita 
de transferência térmica com linhas de 
revestimento e corte, com a missão de 
ajudar os clientes a desenvolver negócios que necessitem de fita 
TTR Wax, Wax/Resin, Resin Barcode Ribbon e TTO Wax/Resin. 
Nossa tecnologia é a mais utilizada no mundo para a marcação 
de códigos de barras, validade, logotipos e outros números de lote 
em rótulos e embalagens flexíveis.

We are a global thermal transfer ribbon manufacturer with coating 
and cutting lines, with a mission to help customers develop 
businesses that require TTR Wax, Wax/Resin, Resin Barcode 
Ribbon and TTO Wax/Resin.
Our technology is the most used in the 
world for marking bar codes, 
expiration dates, logos and other 

lot numbers on labels or 
flexible packaging.

TODAYTEC BRASIL

http://todaytec.com.br/



Desde 1988, a Vemax busca 
as melhores soluções em 
máquinas, fornecendo seus produtos para as maiores empresas 
de embalagens flexíveis, rótulos e etiquetas do mundo. Nosso 
crescimento e sucesso é baseado no contínuo investimento em 
tecnologia avançada e inovações, para proporcionar as mais 
modernas Rebobinadeiras, Revisoras e Máquinas de Acabamento 
do mercado; oferecemos soluções com total satisfação para 
nossos clientes.

Since 1988, Vemax gives the best solutions in machines, attending 
the biggest flexible packaging, tags and label companies in the 
world. We manufacture, offer and supply globally a large and 
growing portfolio. Our growth and success are based on the 
continuing 
investment in 
high technology 
and innovations, 
to provide 
high standard 
inspection, 
slitter rewinder 
and finishing 
machines to the 
market; offering 
solutions with 
total satisfaction 
to our customers.

VEMAX

www.vemax.com.br



A VISCOFLEX Soluções para Flexografia atua no mercado 
desde 2009 oferecendo soluções inteligentes para o 
seguimento de embalagens flexíveis. Nossos produtos 
estão constantemente em aperfeiçoamento para melhor 
atender as necessidades de nossos clientes.
Possuímos uma gama de produtos para atender a 
diversas necessidades, desde Laminadoras Solventess, Lavadora de 
Clichê, Lavadora de Anilox, Lavadora de Peças, Viscosímetro Automático, 
Recuperadora de Solvente, Sistema de Limpeza Automático, Doctor Blade, 
Dosador de Adesivo Solventless, Rebobinadeira/Refiladeira, Produto para 
limpeza de Anilox, Produto para Limpeza de Clichê e até diversos tipos 
de bombas de tinta para impressoras Flexograficas. Além de fornecer 
os equipamentos, oferecemos todo o suporte para a melhor utilização e 
aproveitamento dos mesmos.

VISCOFLEX Soluções para Flexography has been operating in the market 
since 2009 offering intelligent solutions for the follow-up of flexible 
packaging. Our products are constantly being improved to better meet our 
customers’ needs.
We have a range of products to meet 
various needs, from Solvent Laminators, 
Cliché Washer, Anilox Washer, Parts 
Washer, Automatic Viscometer, Solvent 
Reclaimer, Automatic Cleaning System, 
Doctor Blade, Solventless Adhesive 
Doser, Rewinder/Filler , Anilox cleaning 
product, Cliché cleaning product and 
even different types of ink pumps for 
Flexographic printers. In addition to 
providing the equipment, we offer all 
the support for the best use and use of 
them.

VISCOFLEX 

www.viscoflex.com.br



Oferecemos ao mercado nacional 
equipamentos, insumos e serviços de 
auditoria para flexografia banda estreita 
e banda larga com elevado padrão de 
qualidade, prestados por equipes altamente 
qualificadas, objetivando atender as reais necessidades de nossos 
clientes, agregando valores aos seus negócios, com dedicação, ética 
e profissionalismo, gerando parcerias duradouras e de confiança.
Fornecimentos: Equipamento Ultrassônico para Limpeza de 
Anilox Banda Estreita e Banda Larga, Insumos para Limpeza de 
Anilox,  Impressoras Modular Kromia, Papeis e Insumos para Prova 
Digital, Gerenciamento de Cores (Design, Clicheria, Impressão), 
Revestimentos de Cilindros Anilox, Consultoria Industrial 
(Flexografica).

VISION GRAPHICS

www.visiongraphics.com.br



We offer the national market equipment, 
inputs and auditing services for flexography 
narrow band and broadband with high 
quality standard, provided by highly 
qualified teams, in order to meet the real 
needs of our clients, using your clients, our 
clients, , ethics and professionalism, generating lasting and confining 
partnerships.

Supplies: Ultrasonic Equipment for Cleaning Anilox Narrow Band 
and Broad Band, Anilox Cleaning Supplies, Modular Printers Kromia, 
Papers and Supplies for Digital Proof, Color Management (Design, 
Clinic, Printing), Anilox Cylinder Coatings, Industrial Consulting 
(Flexographic).

VISION GRAPHICS

www.visiongraphics.com.br



A Vitória Régia possui 41 anos de experiência 
com artigos para impressão. Atualmente 
fabricamos ribbons nas formulações cera, misto, 
resina, near edge, resina têxtil e ribbons para 
cartões. Por ser uma empresa multimarcas em 
relação ao fornecimento de matérias primas, 
possuímos um alto grau de qualidade em 
nossos produtos. Consulte seu executivo. 

Vitória Régia Company has 41 years of experience with products 
for print. We currently manufacture ribbons in wax, wax/resin, 
resin, near edge, textile resin and card ribbons. As a multi-brand 
company to the supply of raw materials, we have a high level of 
quality in our products. Consult your executive.

VITÓRIA REGIA

www.vitoriaribbon.com.br



A Win Flexo é especializada em fabricar 
tintas, vernizes, primers e adesivos UV e  
base água para aplicação em flexografica 
e serigrafia. Dispomos tambem de um 
eficiente sistema de pantones, onde o 
cliente faz a busca no site pelo pantone desejado e recebe a 
formulação exata dos percentuais da composição da cor. Estamos 
sempre prontos para auxiliar nossos clientes a maximizar seus 
resultados.

Win Flexo is specialized in manufacture inks, varnishes, primers 
and adhesives UV and Water Based for application in flexographic 
and Silkscreen. Also we have an efficient system of pantones, 
where the client searches in the site for the desired pantone 
and receives the exact formulation of the color composition’s 
percentages. Always We are ready to help our customers maximize 
their results.

WIN FLEXO

www.winflexo.com.br


