




Soluções personalizadasPesquisa e desenvolvimentoTecnologia 

Soluções em Embalagens



e transparência
Tecnologia, qualidade

Tecnologia, qualidade e transparência são os pilares que dão 
sustentação à Embagraf, empresa 100% brasileira, fundada em 
14 de fevereiro de 1974, líder em soluções para embalagens 
há mais de três décadas. Essas qualidades podem ser 
comprovadas em cada detalhe dos 11.500 m2 de
sua sede própria, localizada em Guarulhos (SP).



Pré-impressão
Estrutura equipada nas plataformas Mac e PC, com todos os softwares 
gráfi cos constantemente atualizados e sistema de gerenciamento de 
cores, que permite linearização entre prova de cor, monitor e impressão. 
Nossa qualidade é assegurada e certifi cada pela ISO 9001 desde 2002. O 
cliente recebe toda a assistência e atendimento personalizado, criação e 
desenvolvimento e o compromisso com a agilidade na fabricação e na 
entrega. E tudo isso com versatilidade para atender tanto pequenas quanto 
grandes tiragens. Ainda contamos com frota própria e transportadoras 
parceiras para atender a todo o Brasil. São alguns dos diferenciais que 
tornam cada embalagem produzida pela Embagraf um projeto exclusivo. 

IMPRESSORA DE 
PROVA DIGITAL EPSON 
STYLUS PRO 7890

CTP
PLOTER DE CORTE E VINCO 
MIMAKI SF2-0912

A EMBAGRAF POSSUI UM 
EFICIENTE PROGRAMA DE 
REUTILIZAÇÃO DE APARAS





ROLAND 700

CCI

Impressão o� set
Nosso parque gráfi co é equipado com 
máquinas impressoras o� set para diversos 
formatos: Roland 700 e Ultra 4 e 6 cores, 
alinhadas com o que há de mais moderno 
atualmente para garantir qualidade e 
fi delidade de cores em nossos impressos. 
Utilizamos chapas de alto nível para 
gravação no processo CTP, amparados com 
sistema de CCI, que garante o padrão de cor 
em toda a linha de produção.



CORTE E VINCO

Corte e 
vinco

A EMBAGRAF é 
equipada com 

máquinas de corte 
e vinco Bobst 

automáticas com 
destacador. Todas 

as ferramentes 
nelas utilizadas 

são do mais alto 
nível de qualidade. 

As facas são 
produzidas em 

sistema laser com 
100% de precisão.



COLADEIRA

JANELEIRA DE ACETATO

Disponibilizamos acabamentos diferenciados, como verniz à base 
d’água, plastifi cação, laminação fosca, verniz UV, hot stamping, 
janela de acetato e verniz blister. Para produtos mais pesados 
e resistentes, a EMBAGRAF conta com um setor equipado com 
máquinas de laminação que realizam a junção do cartão ao 
micro-ondulado onda E, onda B, onda F e onda B+E.

Acabamento

COLADEIRA



Desenvolvemos embalagens para brinquedos (Certifi cação Disney), 
alimentos, autopeças, metais, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, 
produtos veterinários, utilidades domésticas, cosméticos, entre outros.PORTFÓLIO





Soluções em Embalagens

Estrada Água Chata, 2.749, 
Pq. Maria Helena – CEP 07251-000 – Guarulhos – SP

Tel.: (11) 2484-6736/FAX: (11) 2484-8804

www.embagraf.com.br


