proDutos

promocionais

comemore com

Tramontina

São diversas opções para presentear clientes, fornecedores e funcionários,

Para tornar o relacionamento com
seu público ainda mais próximo,

conquistar, fiDElizar

além de produtos especialmente desenvolvidos para

ou simplesmente agradecer
a Tramontina desenvolveu uma linha de produtos especiais que
podem ser customizados com a marca da sua empresa.

MARCA

MARCA
e Layout

MARCA
MARCA
e Layout

ações promocionais
Com a linha Comemore com Tramontina, você vai
impressionar seus clientes e consumidores.
Ganhar um produto Tramontina é ganhar

um presentão!

Nós podemos criar um layout
exclusivo para frigideiras, assadeiras,
chaleiras e panelas de antiaderente.

Já as versões de plástico podem
ter o cabo com cor especial
e marca impressa.

Se você preferir, podemos gravar
sua marca em utensílios e ainda
desenvolver uma embalagem
exclusiva.

use sua

CriativiDaDe!

Ou quem sabe um
faqueiro com talheres
de aço inox?

É possível gravar sua marca
nas lâminas das facas e fazer
cabos em cores especiais, além
da embalagem diferenciada.

Os talheres de aço inox
podem receber gravação
a laser nos cabos.
Quer Dar um Presentão?
Que tal um jogo de panelas de aço inox
com a sua marca e embalagem personalizada?

Ou personalizar jogos de ferramentas
com layout exclusivo nas embalagens
e aplicar sua marca nos produtos.
Os homens vão aDorar!

São inúmeras
possiBiliDaDes

de personalização do seu produto.
Cada projeto é estudado de acordo com a necessidade do cliente.

é uma

GranDe

varieDaDe
a seu favor, para promover seu produto e aumentar
suas vendas .
A seguir alguns exemplos de projetos promocionais
realizados com produtos Tramontina.

Bar
Conjunto para vinho 2 pçs
10239/389
Conteúdo:
1 suporte de madeira 300x70x10 mm
1 saca-rolhas

Madeira muiracatiara
Proteção antimicrobiana

Gravação a laser na madeira.
Embalagem: caixa.

Kit Caipirinha Brasil 4 pçs.
10239/322

FSC Porta Copo Madeira
10239/391

Conteúdo:
1 tábua 245x240x12mm
1 amassador | 1 faca 3” | 1 copo 350 ml

Gravação a laser na peça.
Embalagem: a veri car.

Madeira muiracatiara
Proteção antimicrobiana
Gravação a laser na tábua.
Embalagem: caixa.

Porta saca-rolha
10239/287
Gravação a laser na madeira.
Embalagem: cartucho.

Madeira muiracatiara
Proteção antimicrobiana

Coqueteleira
61346/087 - Ø 90mm - 0,68l
Gravação a laser no corpo ou tampa da peça.
Embalagem: cartucho.

Kit para Churrasco 15 pçs.
10239/564
Conteúdo:
1 tábua 400x270x20mm
1 faca 7”
1 garfo trinchante
6 facas para churrasco
6 garfos

CHurrasco
Jogo para Churrasco 3 pçs.
10239/559
Conteúdo:
1 estojo 350x125x45mm
1 faca 7”
1 garfo trinchante

Madeira muiracatiara
Proteção antimicrobiana

Gravação a laser no estojo.
Embalagem: caixa.

Kit para Churrasco 8 pçs.
10239/565
Kit para Churrasco 4 pçs.
10239/563
Conteúdo:
1 tábua 400x270x20mm
1 faca 7”
1 garfo trinchante
1 avental

Madeira de re orestamento Teca
Proteção antimicrobiana
Gravação a laser na tábua.
Embalagem: caixa

Conteúdo:
1 tábua 330x200x12mm
2 tábuas 200x200x10mm
2 facas para churrasco
2 garfos
1 abridor de garrafa

Madeira Muiracatiara
Proteção antimicrobiana
Gravação a laser na tábua grande.
Embalagem: maleta

Madeira de re orestamento Teca
Proteção antimicrobiana
Gravação a laser na tábua.
Embalagem: maleta

Kit para Churrasco 3 pçs.
10239/560
Conteúdo:
1 gamela 380x200x50mm
1 faca 7”
1 garfo trinchante

Madeira de re orestamento Teca
Proteção antimicrobiana
Gravação a laser na gamela.
Embalagem: caixa

Kit para Churrasco 3 pçs.
10239/562

Kit para Churrasco 4 pçs.
10239/561
Conteúdo:
1 tábua 400x270x20mm
1 faca 7”
1 garfo trinchante
1 chaira

Conteúdo:
1 tábua 400x270x20mm
1 faca 7”
1 garfo trinchante

Madeira de re orestamento Teca
Proteção antimicrobiana
Gravação a laser na tábua.
Embalagem: caixa

táBUA

uma
Boa

Madeira de re orestamento Teca
Proteção antimicrobiana
Gravação a laser na tábua.
Embalagem: caixa

AcompanhaDa
De utensílios
trinchantes

De qualiDaDe

são uma ótima opÇÃo para PRESENTEAR!
Kit para Churrasco 3 pçs.
10239/566 │10239/567
10239/583 │10239/584
Kit para Churrasco 3 pçs.
10239/568 │10239/569
10239/585 │10239/586
Conteúdo:
1 tábua 330x200x12mm
1 faca 7”
1 garfo trinchante
Gravação a laser na tábua.
Madeira clara Tauari

Cabo polipropileno preto:
Embalagem: plasti cado com cinta
(*/568) ou caixa (*/569)
Cabo de madeira:
Embalagem: plasti cado com cinta
(*/583) ou caixa (*/584)

Kit para Churrasco 3 pçs.
10239/570│10239/571
10239/587 │10239/588
Conteúdo:
1 tábua 330x200x12mm
1 faca 7”
1 garfo trinchante
Gravação a laser na tábua.
Madeira clara Tauari

Cabo polipropileno preto:
Embalagem: plasti cado com cinta
(*/570) ou caixa (*/571)
Cabo de madeira:
Embalagem: plasti cado com cinta
(*/587) ou caixa (*/588)

Conteúdo:
1 tábua 330x200x12mm
1 faca 7”
1 garfo trinchante
Gravação a laser na tábua.
Madeira clara Tauari

Cabo polipropileno preto:
Embalagem: plasti cado com cinta
(*/566) ou caixa (*/567)
Cabo de madeira:
Embalagem: plasti cado com cinta
(*/585) ou caixa (*/586)

Kit para Churrasco 4 pçs.
10239/175
Conteúdo:
1 tábua 330x200x12mm
1 faca 7” | 1 faca 5”
1 garfo trinchante

Madeira muiracatiara
Proteção antimicrobiana

Gravação a laser na tábua.
Embalagem: caixa.

Kit para Churrasco 3 pçs.
10239/247

Kit para Churrasco 3 pçs.
10239/171

Conteúdo:
1 tábua 330x200x12mm
1 faca 7”
1 garfo trinchante

Conteúdo:
1 tábua 400x295x18mm
1 faca 7”
Madeira muiracatiara
1 garfo trinchante
Proteção antimicrobiana
Gravação a laser na tábua.
Embalagem: caixa.

Madeira muiracatiara
Proteção antimicrobiana

Gravação a laser na tábua.
Embalagem: caixa.

Kit para Churrasco 4 pçs.
10239/174
Conteúdo:
1 tábua 330x200x12mm
1 faca 7” | 1 chaira
1 garfo trinchante
Gravação a laser na tábua.
Embalagem: caixa.

Madeira muiracatiara
Proteção antimicrobiana

Kit para Churrasco 3 pçs.
10239/251 | 10239/252
Conteúdo:
1 tábua 333x167x12mm
1 faca 7” | 1 garfo trinchante
Madeira clara goiabão
Gravação a laser na tábua.
Embalagem: plasti cada com cinta
(*/251) ou caixa (*/252).

Servir

Kit para petiscos 3 pçs
10239/572 | 10239/573
Conteúdo:
1 tábua 400x150x15mm
1 pote vermelho 50ml
1 pote amarelo 50ml

Madeira de re orestamento Teca
Proteção antimicrobiana
Gravação a laser na tábua.
Embalagem: plasti cado com cinta
(*/572) ou caixa (*/573)

Kit para petiscos 4 pçs
10239/576
Kit para petiscos 3 pçs
10239/574 | 10239/575
Conteúdo:
1 tábua 400x150x15mm
2 potes brancos 50ml

Conteúdo:
1 tábua 350x140x20mm
1 pote verde 50ml
1 pote vermelho 50ml
1 pote amarelo 50ml

Madeira de re orestamento Teca
Proteção antimicrobiana
Gravação a laser na tábua.
Embalagem: plasti cado com cinta
(*/574) ou caixa (*/575)

uSE O VERSO
como táBua!

Cj de garfos para petiscos 6 pçs
23399/400

Kit para petiscos 2 pçs
10239/577 | 10239/578
Conteúdo:
1 tábua 300x195x20mm
1 pote branco 50ml

Madeira de re orestamento Teca
Proteção antimicrobiana
Gravação a laser na tábua.
Embalagem: plasti cado com cinta
(*/577) ou caixa (*/578)

Madeira de re orestamento Teca
Proteção antimicrobiana
Gravação a laser na tábua.
Embalagem: caixa.

Petisqueiras

são práticas

e inDispensáveis

Kit para petiscos 5 pçs.
64210/847
Conteúdo:
1 prato para couvert
4 garfos para petiscos
Gravação a laser no prato.
Embalagem: caixa.

Kit para petiscos 4 pçs
10239/579
Conteúdo:
1 tábua Ø250x25mm
3 potes brancos 50ml

Kit para salame 2 pçs.
10239/197 | 10239/198
Conteúdo:
1 tábua 300x70x20mm
1 faca 5”

Kit para petiscos 5 pçs.
64210/857
Conteúdo:
1 prato para couvert
4 espátulas
Gravação a laser no prato.
Embalagem: caixa.

Madeira de re orestamento Teca
Proteção antimicrobiana
Gravação a laser na tábua.
Embalagem: caixa.

Madeira muiracatiara
Proteção antimicrobiana
Gravação a laser na tábua.
Embalagem: plasti cado com cinta
(*/197) ou caixa (*/198)

Jogo para frios 2 pçs.
64510/637
Conteúdo:
1 porta-frios de aço inox
com tampa de acrílico
1 pegador
Gravação a laser no corpo do pegador.
Embalagem: cartucho.

Kit para bolo 5 pçs.
66958/620
Kit para petiscos 4 pçs
10239/580
Conteúdo:
1 tábua Ø300x25mm
3 potes brancos 50ml

Madeira de re orestamento Teca
Proteção antimicrobiana
Gravação a laser na tábua.
Embalagem: caixa.

Conteúdo:
4 garfos para bolo
1 pá para bolo
Gravação a laser.
Embalagem: caixa.

Pizza:
impossível

não Gostar!

Tábua para pizza e antepastos
13165/050
Conteúdo:
1 tábua 500x360x15mm
Madeira de re orestamento Teca
Proteção antimicrobiana
Gravação a laser na tábua.
Embalagem: caixa.

Kit para pizza 9 pçs.
10239/581
Conteúdo:
1 tábua 500x360x15mm
4 facas para pizza
4 garfos para pizza
Madeira de re orestamento Teca
Proteção antimicrobiana
Gravação a laser na tábua.
Embalagem: caixa.

Kit de utensílios bamboo
10239/582

Kit para pizza 10 pçs.
64740/007
Conteúdo:
1 fôrma 300 mm | 1 espátula
4 garfos para pizza
4 facas para pizza
Gravação a laser nos cabos.
Embalagem: caixa.

Conteúdo:
1 colher 350mm
1 garfo para salada 350mm
1 espátula 350mm
Gravação a laser no cabo dos utensílios
Embalagem: tubo.

Gourmet
Conjunto para porta-condimentos 3 pçs.
64220/027 - Ø 9cm - 0, 31l
Gravação a laser no corpo das peças.
Embalagem: cartucho.

Jogo para assar e servir 2 pçs.
64310/177
Conteúdo:
1 assadeira com tampa de vidro temperado 39cm
1 pegador para massa
Gravação a laser na borda da assadeira.
Embalagem: cartucho.

itens para a cozinha
Despertam o interesse Dos

“Home Chefs”.

Para os
viciaDos

no cafézinho

ConDição
Especial

Garrafa térmica Exata
61640/007 - 1,0l
61640/017 - 1,3l
61640/027 - 1,6l

Ampola interna de aço inox
Bico corta gotas
Capa protetora (Fingerprint Proof) que evita marcas
Embalagem: cartucho.
Gravação a laser no corpo da garrafa.

BanDejas

Bandeja Small
91390/108 - 470x276x45mm
Embalagem: plasti cado.
Gravação a fogo na lateral da peça.

ADEsivo

Bandeja Small com adesivo
91390/109 - 470x276x45mm
Adesivo personalizado.
Embalagem: plasti cado.

Personalizável

Mesa multiuso Top

Nesse produto você pode aplicar sua marca
em uma grande área ou ainda criar um layout
exclusivo...

91390/130
91390/131
91390/132
91390/134
91390/136

são inúmeras possiBiliDaDes!

505x315x226mm

Adesivo personalizado no
tamanho 500x300mm.
Embalagem: plasti cado.

Faqueiros
Placa metálica

com gravação a laser, colada no canto do estojo.

Gravação nos

CaBos

A personalização nos
talheres é feita a laser
ou a cunho. Consulte.

EmBalaGem Especial
em papelão rígido com possibilidade de personalização.

Faqueiro 42 pçs.

Faqueiro 76 pçs.

Maresias

Laguna

Cosmos

Paci c

Continental

Satri

66962/300 - Paci c
66965/300 - Continental
66982/300 - Satri
66901/300 - Copacabana
66902/300 - Maresias
66906/300 - Laguna
66950/307 - Cosmos

Copacabana

66965/200 - Continental
66982/200 - Satri

Verão
Kit Frescobol (pinnus)
91900/071
Conteúdo:
2 raquetes
1 bola
Gravação a fogo nas raquetes.
Embalagem: sacola plástica transparente tiracolo.

Jogo de soquetes com ponteiras 14 pçs.
43408/823

Ferramentas

Conteúdo:
1 chave com encaixe para adaptar ponteiras
ou soquetes | 1 adaptador para soquetes 1/4”
6 soquetes sextavados 1/4” em aço carbono 5,
6, 7, 8, 9, e 10mm | 3 ponteiras cruzadas em aço
especial nº 1, 2, e 3 | 2 ponteiras chatas em aço
especial 5 e 6,5mm; extensão para ponteiras.
1 estojo de metal com zíper e berço em EVA.
Marcação por tampogra a em 1 cor.
Embalagem: estojo em metal com blister.
Cartão especial.

Jogo de ferramentas 8 pçs.
41180/819
Conteúdo:
1 alicate universal 7” | 1 chave de fenda
ponta chata 3/16x4” | 1 chave de fenda
ponta cruzada 3/16x3” | 2 chaves xas
10x11 e 12x13mm | 1 estilete | 1 lanterna.
Embalagem tipo agenda em material
sintético.
Cartão especial.
Embalagem: estojo de nylon.

Jogo de ferramentas 9 pçs.
43408/809
Conteúdo:
1 alicate universal isolado 7” | 1 chave de fenda
ponta chata 1/8x3” | 1 chave de fenda ponta
chata 3/16x4” | 1 chave de fenda ponta cruzada
3/16x4” | 1 chave xa 8x9mm | 1 chave xa
10x11mm | 1 chave xa 12x13mm | 1 estilete
retrátil | 1 bolsa para guardar as ferramentas.
Cartão especial.
Embalagem: blister transparente.

Jogo de ferramentas 10 pçs.
43408/806
Conteúdo:
1 martelo de unha 20mm | 1 alicate universal 7”
2 chaves de fenda ponta chata 1/8x3”, 3/16x4”
1 chave de fenda ponta cruzada 3/16x4”
1 trena de 2m |1 estilete | 1 lanterna | 1 plug T
1 luva.
Etiqueta especial.
Embalagem: pote.

Jogo de ferramentas 11 pçs.
43900/886

Jogo de ferramentas 7 pçs.
43411/807

Conteúdo:
1 martelo de unha 20mm | 1 alicate
universal 7” | 2 chaves de fenda ponta
chata 3/16x4” e 1/4x5” | 2 chaves de
fenda ponta cruzada 1/8x3” e 3/16x4”
4 chaves combinadas 10, 11, 12 e 13mm
1 miniarco de serra.

Conteúdo:
2 chaves de fenda ponta chata 1/8x3” e 3/16x4”
1 chave de fenda ponta cruzada 3/16x3”
2 chaves xas 10x11 e 12x13mm | 1 estilete
1 par de luvas.
Etiqueta especial.
Embalagem: caixa em polipropileno.

Etiqueta especial.
Embalagem: caixa com cinta.

Maleta com ferramentas 30 pçs.
43410/830
Conteúdo: 1 martelo de unha 20mm | 1 alicate bomba d’água 10”
1 alicate universal 6” | 1 alicate corte diagonal 6” isolado | 5 chaves
de fenda ponta chata 1/8x3”, 3/16x3”, 3/16x5”, 1/4x4”, 1/4x6”
1 chave de fenda toco ponta chata 3/16x1.1/2” | 2 chaves de fenda
ponta cruzada 3/16x3”e 1/4x4” | 1 chave de fenda toco ponta
cruzada 3/16x1.1/2” | 1 chave de fenda para eletrônica ponta chata
1/8x6” | 1 chave teste | 1 chaveirinho | 7 chaves xas 6x7, 8x9, 10x11,
12x13,14x15, 16x17 e 18x19mm | 1 nível plástico 230mm
1 esquadro 250mm | 1 trena de 3m | 1 miniarco de serra | 1 formão
cabo plástico 1/2” | estilete | canivete | 1 trena 2m | 6 buchas e 6
parafusos.
Etiqueta especial frente e verso.
Embalagem: maleta.

Jogo de ferramentas 7 pçs.
41181/807
Conteúdo:
Alicate 7” I chave de fenda ponta chata: 3/16x3” I chave de
fenda ponta cruzada: 3/16x3” I 2 chaves xas:10x11 e 12x13mm
1 estilete I 1 lanterna.
Etiqueta especial.
Embalagem: maleta.

Maleta com ferramentas 65 pçs.
41191/965
Conteúdo:
1 martelo de unha 20mm I 1 alicate universal 7” I 1 alicate diagonal
4 I 1 alicate meia cana 5” I 1 estilete I 1 formão 3/8” | 1 miniarco de
serra I 1 trena 3m I 1 nível plástico 230mm I 1 chaveirinho 5 chaves
xas: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17mm I 3 chaves de fenda ponta
chata: 1/8x3”, 3/16x5”, 1/4x4” I 3 chaves de fenda ponta cruzada:
1/8x3”, 3/16x5”, 1/4x4” I 10 lâminas para estilete I 1 lanterna I 1
pistola de cola I 8 bastões de cola I 6 buchas I 6 parafusos | 10 pregos
1 ta isolante I 1 ta veda rosca I 1 maleta.
Etiqueta especial.
Embalagem: maleta.

para uso no

carro ou

Aspirador de pó para carro
42350/870 70 W | 42340/860 60W
Conteúdo:
1 escova
1 bocal prolongador
Tampogra a no produto.
Embalagem: caixa.

moto.

Lanterna plástica 2AA
43757/800 2AA | 43757/801 2D
Tampogra a 1 cor.
Embalagem: cartucho.

Mini chave de fenda chaveiro 655x205mm
41990/800
Marcação no cabo.
Embalagem: a granel.

Lanterna de alumínio
43761/800 - 2AA | 43761/801 - 2D | 43761/802 - 3D
Marcação a laser.
Embalagem: cartucho.

Jogo para moto 3 pçs.
42808/803
Mini chave de fenda chaveiro 900x500mm
41616/800
Marcação no cabo.
Embalagem: a granel.

Conteúdo:
3 chaves biela 8, 10, 12mm.
Etiqueta especial.
Embalagem: caixa em polipropileno.

Jogo de chaves de fenda 4 pçs.
41110/804
Conteúdo:
2 chaves de fenda ponta chata 1/8x3” e 3/16x3” I
2 chaves de fenda ponta cruzada 1/8x3 e 3/16x3”.
Etiqueta especial em 4 cores e/ou gravação da
marca no estojo com opção de escolher a cor
do cabo das peças.
Embalagem: estojo.

Jogo de ferramentas 9 pçs.
41110/807
Conteúdo:
1 chave de fenda ponta chata 1/8x3 | 1 chave
de fenda ponta chata 3/16x3 | 1 chave de fenda
ponta cruzada 1/8x3 | 1 chave de fenda ponta
cruzada 3/16x3 | 1 chave xa 10x11mm
1 chave xa 12x13mm | 1 trena 2m
1 estilete retrátil | 1 lanterna pequena.
Etiqueta especial em 4 cores.
Embalagem: estojo.

Jogo de chaves de fenda 6 pçs.
41110/806
Conteúdo:
Cabo com 6 pontas intercambiáveis: 3 chaves de fenda
ponta chata: 1/8x3”, 3/16x3” ,1/4x3”
3 chaves de fenda ponta cruzada: 1/8x3”, 3/16x3”, 1/4x3”.
Etiqueta especial em 4 cores e/ou
gravação da marca no estojo com opção
de escolher a cor do cabo das peças.
Embalagem: estojo.

Jogo de ferramentas 14 pçs.
41110/809
Conteúdo:
1 alicate meia cana 5” | 1 chave de fenda ponta
chata 1/8x3 | 1 chave de fenda ponta chata
3/16x3 | 1 chave de fenda ponta chata 1/4x3
1 chave de fenda ponta cruzada 1/8x3
1 chave de fenda ponta cruzada 3/16x3
1 chave de fenda ponta cruzada 1/4x3
1 trena 2m | 1 estilete retrátil | 1 jogo de brocas
para concreto 4 peças | 1 lanterna pequena.
Etiqueta especial em 4 cores.
Embalagem: estojo.

Jogo de ferramentas 8 pçs.
41110/808
Conteúdo:
1 chave de fenda ponta chata 1/8x3 | 1 chave
de fenda ponta chata 3/16x3 | 1 chave de fenda
ponta cruzada 1/8x3 | 1 chave de fenda ponta
cruzada 3/16x3 | 1 trena 2m | 1 estilete retrátil
1 lanterna pequena | 1 alicate meia cana 5”.
Etiqueta especial em 4 cores.
Embalagem: estojo.

Jogo de ferramentas 37 pçs.
43410/837 (220v) | 43411/837 (127v)
Conteúdo:
1 furadeira elétrica 3/8” | 1 trena 3m | 5 chaves xas: 6x7, 8x9, 10x11,
12x13 e 14x15mm | 1 alicate universal isolado 8” | 1 arco de serra |
jogo de brocas para madeira 4 peças: 4, 5, 6 e 8mm | jogo de brocas
para concreto 4 peças: 4, 5, 6 e 8mm | 1 martelo de unha 20mm | 1
estilete | 10 lâminas para estilete| 1 lanterna 2D (pilhas não inclusas)
| 3 chaves de fenda: 1/8x3”, 3/16x4”, 1/4x4” | 3 chaves de fenda ponta
cruzada: 1/8x3”, 3/16x3” e 1/4x4” | 1 bolsa para ferramentas.
Etiqueta especial.
Embalagem: bolsa de nylon.

mesas e

MADEIRA

Gravação a laser

na mesa e cadeiras

caDeiras
PersonalizaDas

Cadeira diretor
Madeira tauari tingida e tecido nylon 600

10915/084 - madeira tabaco e tecido bege
12666/084 - madeira tabaco e tecido verde
12667/084 - madeira tabaco e tecido vermelho
10915/080 - madeira natural envernizado e tecido bege
12666/080 - madeira natural envernizado e tecido verde
12667/080 - madeira natural envernizado e tecido vermelho

Personalização:
seriGrafia no teciDo Do

encosto

existe ainda a possibilidade
de personalizar a

cor Do

teciDo

Personalização

PLÁSTICO

Banqueta enseada
92425/000
92425/010
92425/020
92425/040
92425/070

Caixa Organizadora 17 Litros

Personalização

Cadeira Guarujá
92051/000
92051/010
92051/020
92051/040

Gravação

Heat transfer,
in molD e silk.

.

Cinta

EmBalaGens

Essa opção é utilizada em jogos
de tábuas e facas (em opções
mais econômicas) e faqueiros
com caixa de madeira.

Caixa
Tampa impressa com a imagem
preto e branco e o fundo na cor preta.
Acompanha etiqueta Comemore com
Tramontina.

Cartucho
O cartucho é impresso com a imagem
preto e branco e com aplicação da
etiqueta Comemore com Tramontina.

Personalização
De emBalaGem

Etiqueta
Com a marca do cliente.
Quantidade mínima: 200 unidades.

A Tramontina oferece opções extras de
personalização de embalagem e etiqueta,
conforme a necessidade de

caDa cliente
mediante a consulta.

Embalagem alto padrão
Produzida de forma artesanal, em
papel rígido, forrado na cor preta. A
embalagem é tipo estojo, em que a
tampa é presa ao fundo por meio de
dois rebites metálicos nas laterais.
Quantidade mínima: 100 unidades.

Embalagem cor especial
A embalagem padrão da linha pode ter o
fundo impresso em uma das cores da marca
do cliente, ou na cor que mais a caracteriza.
Quantidade mínima: 1000 unidades.

E mais:

Opção de Craft e
E Caixa Litografada.

Para mais informações, acesse o site e solicite um orçamento.

www.tramontina.com/promocional

Amapá | Amazonas | Maranhão | Pará | Roraima - Fone: (91) 4009.7700
Alagoas I Ceará I Paraíba I Pernambuco I Piauí I Rio Grande do Norte I Bahia I Sergipe - Fone: (81) 3128.5500
Acre | Distrito Federal | Goiás | Mato Grosso | Mato Grosso do Sul | Rondônia | Tocantins - Fone: (62) 3272.2100
Minas Gerais | Espírito Santo - Fone: (31) 3223.4026
Rio de Janeiro - Fone: (21) 2224.5004
São Paulo - Fone: (11) 4197.1266
Paraná | Santa Catarina - Fone: (41) 2111.9110
Rio Grande do Sul - Fone: (51) 2101.5000

