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SERIES

Avery Dennison® Supreme Wrapping™

ColorFlow™ Series
Tonalidades vibrantes a cada raio de luz.

Raios de luz e curvas suaves criam um espectro de 
cores vibrantes  com o novo ColorFlow™ Supreme 
Wrapping™ Film da Avery Dennison. São seis 
tonalidades iridescentes, que mudam de cor com a 
luz do ambiente, movimento do carro e transformam 
qualquer veículo em uma verdadeira obra de arte.

A série ColorFlow™ possui desempenho e 
conformabilidade superiores, proporcionam grande 
durabilidade, são fáceis de aplicar e têm excelente 
capacidade de remoção a longo prazo. Além disso, 
os seis tons de ColorFlow™ estão disponíveis em 
acabamento acetinado e brilho.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
 > Disponível em seis cores, tonalidades iridescentes com 
acabamento acetinado ou brilho.

 > Excelente conformabilidade em curvas simples e complexas.
 > Tecnologia patenteada Easy Apply™ RS.
 > Excepcional durabilidade e desempenho.
 > Pode ser removido facilmente mesmo após longos períodos.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
 > Combinações de cores únicas que refl etem luz de forma 
dinâmica.

 > Economize tempo na instalação com uma aplicação 
reposicionável, sem bolhas e com possibilidade de remoção 
a longo prazo.

 > Filme cast de alta qualidade projetado para uso em veículos.

Fresh Spring
Ouro/Prata
Acetinado SW900-251-S
Brilho SW900-252-S

Lightning Ridge
Verde/Roxo
Acetinado SW900-610-S
Brilho SW900-611-S

Roaring Thunder
Azul/Vermelho
Acetinado SW900-551-S
Brilho SW900-552-S

Rising Sun
Vermelho/Ouro
Acetinado SW900-446-S
Brilho SW900-447-S

Urban Jungle
Prata/Verde
Acetinado SW900-786-S
Brilho SW900-787-S

Rushing Riptide
Ciano/Roxo
Acetinado SW900-673-S
Brilho SW900-674-S



Desde variações em tons 
metálicos ousados a cores 
que refl etem o brilho do sol. 
A paleta completa inclui: 
Fresh Spring, com cores 
mudando de ouro para prata; 
Roaring Thunder com cores 
em evolução de azul para 
vermelho; Rising Sun traz 
vermelho e ouro à vida; Urban 
Jungle para uma combinação 
de prata e verde que chama 
atenção; Rushing Riptide, os 
tons ciano e roxo das águas 
mais profundas do oceano e 
Lightning Ridge, verde ao roxo 
para despertar a energia total 
da natureza.

Rising Sun | Vermelho/Ouro

Lightning Ridge I Verde/Roxo

Urban Jungle | Prata/Verde

Roaring Thunder | Azul/Vermelho

Fresh Spring | Ouro/Prata

Rushing Riptide | Ciano /Roxo

Cores fora 
do comum
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Argentina - Buenos Aires
0810 12 AVERY (28379)
ad.ar@averydennison.com
graphics.averydennison.com.ar

Colombia - Envigado
0180 0042 3830
ad.co@averydennison.com
graphics.averydennison.com.co

Brasil - Vinhedo
0800 701 7600
ad.br@averydennison.com
graphics.averydennison.com.br

México - Ciudad de México
+521 55 5093 0100
ad.mex@averydennison.com
averydennison.com

Chile - Santiago
+56 2 2898-8050
ad.chile@averydennison.com
graphics.averydennison.cl

Perú - Lima
+511 612-6488
ad.co@averydennison.com
graphics.averydennison.com.co

graphics.averydennison.com.br
facebook.com/averydennisonbr
instagram.com/averydennisonbrasil


