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Programa de Personalização de Cores
Avery Dennison

Com o Programa de Personalização de Cores 
da Avery Dennison, sua imaginação é o único 
limite para as cores que você pode explorar.

Nós podemos personalizar a cor que você 
quiser com perfeição, em qualquer lugar   
do mundo e enviar uma amostra em  
pouco tempo.

TRÊS PASSOS PARA OBTER A COR IDEAL

Entre em contato com o seu Representante de 
Vendas da Avery Dennison para receber o suporte 
que você precisa.

Forneça-nos um código Pantone® Matching 
System PMS/RAL ou um exemplo da cor que você 
deseja personalizar.

Em pouco tempo*, enviaremos uma amostra do 
filme personalizado da Avery Dennison. Aprove   
a amostra para receber o seu pedido pronto.

* Uma vez enviado o código PMS/RAL ou a amostra do material para personalização.
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Leia sobre casos reais em que o Programa de 
Personalização de Cores da Avery Dennison 
ajudou empresas ao redor do mundo:
graphics.averydennison.com.br

graphics.averydennison.com.br



Visão geral do programa

O Programa de Personalização de Cores da Avery Dennison é um serviço global, o que permite gerenciar 

projetos globais em diferentes regiões.

Para projetos em uma região específica, a fabricação pode estar sujeita a diferenças de tamanhos dos rolos e 

parâmetros de serviços. Veja a lista abaixo com informações específicas ou contate-nos para mais informações.

*Por favor, observe que custos adicionais podem ser aplicados para pedidos com quantidades menores.

**O tempo de espera e o prazo de envio da amostra citados acima para a personalização de cores da Avery Dennison 

são contados a partir da data de recebimento do código de referência da cor ou da amostra física a ser personalizada.

© 2015 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos reservados. Avery e todas as outras marcas Avery, nomes de produtos e códigos são marcas 
registradas da Avery Dennison Corporation.

Para mais informações sobre o Programa de Personalização de Cores da Avery Dennison, entre em contato com os 

Executivos de Contas da Avery Dennison.

América do Sul e Central

Produto Largura-padrão Comprimento dos rolos Quantidade mínima do
pedido*

Tempo de espera para envio 
da amostra personalizada**

Avery 900 Super Cast 1,23 m 50 m 1 rolo 40-50 dias

Avery 800 Premium Cast 1,23 m 50 m 1 rolo 40-50 dias

Avery 5500 QM Translucent 1,23 m 50 m 1 rolo 40-50 dias

Avery 900 Super Cast Opaque 1,22 m 45,72 m 10 rolos 40-50 dias

Avery 900 Ultimate Cast Translúcido 1,22 m 45,72 m 10 rolos 40-50 dias

HP 700 Alta Performance 1,22 m 45,72 m 10 rolos 40-50 dias

Avery Dennison Argentina
Tel.: +54 11 5544-6400
Fax: +54 11 5544-6425
Atendimento ao cliente:
0810 12 AVERY (28379)
ad.ar@averydennison.com

Avery Dennison Chile
Tel.: +56 2 2898-8052
Fax: +56 2 2898-8086
Atendimento ao cliente:
+56 2 2898-8050
ad.chile@averydennison.com

Avery Dennison do Brasil
Tel.: +55 19 3876-7600
Fax: +55 19 3876-7610
Atendimento ao cliente:
0800 701 7600
ad.br@averydennison.com

Avery Dennison Colômbia
Tel.: +57 4 335-6000
Fax: +57 4 335-2838
Atendimento ao cliente:
0180 0042 3830
ad.co@averydennison.com

Avery Dennison Peru
Tel.: +511 612-6488
Atendimento ao cliente:
ad.co@averydennison.com


