
Preto Obsidiano Brilhante Cinza Escuro Acetinado 

Cinza Rocha Texturizado Verde Militar Texturizado 

Preto Ônix Texturizado Verde Pântano Texturizado 

As cores mostradas são reproduzidas digitalmente 
para fins de impressão e não são 100% precisas. 
Para obter uma referência real das cores de 
produção, entre em contato com seu 
representante de vendas da Avery Dennison. 

Sellsheet

Avery Dennison® 

Supreme 
Wrapping 
Film™

Cores da Primavera 2020 

A Avery Dennison tem o prazer de apresentar nossas novas 
cores da Primavera 2020, que combinam os detalhes 
especiais da nossa linha  texturizada, com acabamentos 
acetinados e brilhantes. Agora nosso portfólio de Supreme 
Wrapping Film está muito mais completo. 



Amarelo Energético Metálico Acetinado 

Cores da Primavera 2020 Sellsheet

Excelente Durabilidade e Desempenho 
A linha Supreme Wrapping Filme™ da Avery Dennison apresenta excelente 
conformabilidade ao redor de curvas, instalação mais rápida e resultados de 
alta qualidade graças à tecnologia adesiva Easy Apply RS™ e à facilidade de 
remoção, mesmo após uso prolongado. O portfólio inclui acabamentos para 
atender a uma variedade de visuais desejados e efeitos personalizados, 
incluindo brilho, cetim, fosco, metálico, textura extrema em cromo e efeitos 
especiais. 

ColorFlow™ – Frescor da Primavera 

Pastel Brilhante - Azul Acinzentado 

Facebook Twitter Instagram YouTube 

Participe da Comunidade de Soluções Gráficas da 
Avery Dennison 

graphics.averydennison.com 
Para obter informações sobre os termos da garantia, exclusões e certas limitações aplicáveis, consulte nosso site: graphics.averydennison.com Todas as declarações, informações 
técnicas e recomendações sobre os produtos da Avery Dennison são baseadas em testes e informações consideradas confiáveis, mas não constituem garantia ou certeza de qualquer 
tipo. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos com o entendimento de que o Comprador determinou de forma independente a adequação desses produtos para os fins 
pretendidos e outras finalidades. 

©2020 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos reservados. A Avery Dennison® é uma marca registrada da Avery Dennison Corporation. Marcas, nomes de produtos, designs de 
antena e códigos ou programas de serviço da Avery Dennison são marcas comerciais da Avery Dennison Corporation. 




