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O ano de 2020 mostrou que precisamos de uma mudança urgente. 
Não apenas em nossas ações, mas principalmente interiormente. Nos 
recolhemos por um período, forçados a conviver com a nós próprios. Diante 
disso, surgiram as reflexões sobre como vivemos, pensamos, agimos e 
descobrimos que os problemas são muito mais simples de resolver do que 
se imaginava.

Claro que simplicidade não quer dizer fácil, exige-se muito trabalho 
e dedicação para uma real transformação no mundo. Estamos mais 
conscientes do que nunca, mais dispostos a criar possibilidades 
sustentáveis e criativas, mais dispostos a fazer do mundo um lugar brilhante 
para se viver.

Vamos juntos atravessar esse tempo de mudança com muita luta e que 
2021 seja um ano repleto de alegria e gratidão. Pois, se uma coisa podemos 
aprender com tudo isso, é agradecer cada momento de estar vivo e ter o 
brilho para tocar o coração das pessoas através da comunicação visual.

Obrigado,

Raul Redondo

Introdução
ARTE ARTEIRA LEGAL PRA COMPLEMENTAR
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ACM
Com um núcleo de polietileno 
inquebrável de alta resistência, as 
chapas de ACM Unibond possuem 
praticidade no manuseio e 
versatilidade para dobras e curvas 
complexas. 
Escolher Unibond é a 
garantia de um projeto de 
fácil desenvolvimento e alta 
performance.

Seja um projeto arquitetônico, 
uma fachada, um revestimento 
interno ou até mesmo uma porta, 
a Unibond é a melhor opção em 
ACM. Com uma alta durabilidade, 
facilidade de instalação e 
manutenção, contamos com uma 
vasta gama de cores que permite 
um projeto único e criativo. Quer 
um material de qualidade e 
resistência? Escolha Unibond!

Se o assunto é fachada comercial 
o ACM Unibond é a solução ideal. 
Fácil de instalar e com ótimo 
desempenho estrutural, permite 
acabamentos sem ondulações na 
aplicação, fazendo diferença no 
mercado de comunicação visual. 
Direcionado a todas categorias de 
aplicações.

A Unibond conta também com 
a linha Sign, criada e elaborada 
exclusivamente para aplicações 
internas, proporcionando ao 
mercado uma referência no 
assunto qualidade e beleza. 
São inúmeras as possibilidades 
de usar o ACM Sign, por 
exemplo, divisórias, elevadores e 
comunicação interna em geral.

ARQUITETURA

FACHADAS

INTERNO
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

As chapas de ACM Unibond é formada pela união de duas lâminas 
de alumínio, com um núcleo altamente resistente de polietileno e 
acabamento em pintura poliéster. 
Sua estrutura garante uma solidez e leveza, permitindo projetos com 
acabamentos sofisticados e precisos.

Vantagens de ter ACM unibond 
• Beleza  
• Resistência a intempéries  
• Leveza  
• Praticidade de usinagem e instalação  
• Alta durabilidade  
• Facilidade de manutenção e limpeza  
• Variedade de cores e acabamento  
• Durabilidade de 5 anos
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ACM

UNI 8866
BLACK UNI T804

 GLOSSY BLACK

UNI 8865
GALAXY BLACK

UNI 8802
SILVER GRAY
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ACM

UNI 8863
RAT SILVER GRAY

UNI T827
SILVER MIRROR

UNI T839
BRUSHED SILVER

UNI UNI 8872
DEEP GRAY
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ACM

UNI 8801
FLASH SILVER

UNI 8813
PURE WHITE

UNI 8805
GLOSSY WHITE

UNI 8815
IVORY WHITE
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ACM

UNI 8838
BURGEON GREEN

UNI 8837
 TELECOM GREEN

UNI 91007
 FINLAND GREEN

UNI 8840
 CREDIT GREEN
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ACM

UNI 8842
POST GREEN

UNI 260618
 VERDE MUSGO

UNI 8834
COFFEE

UNI 8833
RUBI
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ACM

UNI 8830
BRIGHT RED

UNI T802
GLOSSY RED

UNI T801
GLOSY ORANGE

UNI 8821
YELLOW
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ACM

UNI 8850
LIGHT BLUE

UNI 8852
NAVY BLUE

GMH200 407
PINK GLOSSY

UNI T808
GLOSSY BLUE
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ACM

UNI 8855
ROSE SILVER

UNI T840
BRUSHED GOLD

UNI T829
GOLD MIRROR

GZS 200407
 PURPLE
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ACM
UNI 8805
 CHAMPAGNE8808

UNI 824
MAP´LE

UNI 8812
PALM

UNI 8861
JADI SILVER

UNI 8810
INGOT GOLD
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PARA INSTALAR ACM
AUXILIARES

 ACM Poliplás Colors 
Selante desenvolvido 
especialmente para 
vedações e juntas de 
fachadas em revestimento 
ACM Com Excelente 
resistência a intempéries e 
UV mantém sua cor, adesão 
e flexibilidade permanente 
em diferentes condições 
climáticas.

1010 HT Poliplás 
Selante desenvolvido para juntas 
de dilatação e vedações internas 

e externas da construção civil. 
Cura em temperatura e umidade 

ambiente, formando uma 
borracha flexível e aderente em 

diversos tipos de superfícies, 
inclusive úmidas. Não forma 

fungos, pode ser 
lavado e aceita pintura.

Fita Adesiva Adere 
No mercado de construção civil, a fita dupla face para ACM 
Adere é utilizada para a fixação de painéis de alumínio composto 
(ACM) em perfis metálicos, alumínio anodizados ou pintados 
eletrostaticamente (pintura a pó). 
O produto deve ser aplicado ao perfil metálico ou a placa de 
ACM

Primer Saturno 
Promotor de aderência Saturno indicado para aplicação sobre 

superfícies de difícil aderência na colagem de fitas auto adesivas, 
Polipropileno, Poliéster, Poliéster Metalizado, Polietileno, Acrílico, 

PVC Rígido e Flexível, Madeira, Chapas Metálicas (ACM), Vidro, 
ABS, Metal Pintado e Concreto Liso.
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ACRÍLICO
A Uniglass é a linha 
de acrílicos da 
Unitrama desenvolvida 
internacionalmente para 
garantir a melhor qualidade 
no material e um brilho 
único de alto estilo.
Feito exclusivamente em 
formatos de placas com 
diferentes espessuras a 
Uniglass é a escolha 
certa seja qual for 
o projeto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas: 1mx2m por 2,3,4mm de espessura
Alta transmissão de luz
Excelente resistência ao clima
Ótima processabilidade
Transparente e Branco leitoso
Folha de acrílico fundido
Durabilidade - 5 anos 
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LONAS

AUNITRAMA® traz em sua linha de 
lonas a Uniflex UltraResistant. 
 
Voltada para trabalhos de grandes 
formatos, como outdoors, seu nome 
faz jus a função que foi proposta, a 
certeza da aquisição de um produto 
com qualidade trazendo segurança e 
durabilidade.

Pensando em proporcionar mais 
resolução e qualidade em seus projetos, 
a Unitrama lança em seu mix de 
produtos a linha de Lonas Unibanner. 
 
Eleve seu nível com e tenha trabalhos 
nítidos, em alta resolução com 
acabamento perfeito, Unibanner é 
um material produzido para pessoas 
exigentes.
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ACABAMENTOS EM LONA
AUXILIARES

Ilhós zero 
para acabamentos em Lona 
Marca Mil Rebites 
Comprimento; 15 mm 10 mm 
Material - Ferro 
Acabamento - Niquelado.

Cordão Geotex 
Podemos fornecer uma gama de 

acabamentos adequados a qualquer 
situação de instalação.

Bastão de madeira 
para banners, excelente 
acabamento e resistência

Medidas.: 0,75m 16mm, 5/8

Ponteira de plástico 
para acabamento de banners, 
deixe seus trabalhos mais 
sofisticado com essas peças 

Bastão de madeira 
para banners, excelente acabamento 

e resistência 
Medidas.: 0,75m 16mm, 5/8
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PLASTIONDA
A UNITRAMA traz em sua linha de 
Plastionda, a certeza da aquisição 
de um produto com qualidade, 
aliada ao melhor custo-benefício.  
O Plastionda trata-se de material 
produzido por extrusão cuja 
estrutura é alveolar. 
É um produto atóxico e 
inodoro dentre diversas outras 
características. as possibilidades 
de uso deste produto seja no 
escritório, industria ou doméstico é 
muito ampla. 
Porém, dependendo da 
necessidade, poderá ser produzido 
em tamanho, espessura, cor e 
gramatura especial.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas 1,22m x 2,40m 3mm - 500g/m²
Medidas  1,22m x 2,40m 4mm - 800g/m²
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PS
INFORMAÇÕES TÉCNICASA Unitrama traz em sua linha de 

chapas PS, a certeza da aquisição 
de um produto de de baixo custo 
benefício. 
Essas placas são feitas em 
harmonia juntamente com as 
normas universais de qualidade e 
mantendo sua durabilidade, seu 
acabamento fino e a resistência a 
fissuras permitem flexibilidade na 
aplicção.

PS Branco 1mm/2mm/3mm 2x1m
PS Preto 2mm 2x1, 1.40x5.00
PS Cristal       2mm 2x1
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PVC 
EXPANDIDO INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A UNITRAMA® traz em sua linha 
de PVC Expandido UNIPOL® 
a certeza da aquisição de um 
produto com qualidade superior 
aliada ao melhor custo benefício. 
O material possibilita trabalhos 
diversos, tais como aplainado, 
serrado, lixado, colado, pregado e 
parafusado.

Largura: 1,220mm
Comprimento: 2,440mm
Espessura: 2mm, 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm, 30mm



23

VINIL AUTO ADESIVO
A Unitrama traz em sua linha 
de Vinil Auto adesivo a certeza 
da aquisição de produtos de 
qualidade e ótimo desempenho 
para seus trabalhos, nossa linha 
conta com diversaos tipos de Vinis, 
para aplicações em superfícies 
planas, Indicação Sign, sinalização, 
decoração, recorte eletrônico Apto 
a Impressão digital, Eco-Solvente, 
Solvente, UV e Latex
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Promotional clear adhesive vinyl Economy glossy 80 Film micron Liner 100 Larguras 1.06/1.27/1.52 Remarks glossy

Promotional clear adhesive vinyl Unipró glossy 80 Film micron Liner 120 Larguras 1.06/1.27/1.52 Remarks glossy

Promotional clear adhesive vinyl Unipró matte 80 Film micron Liner 120 Larguras 1.06/1.27/1.52 Remarks matte

Black adhesive vinyl UT100 bk glossy 100 Film micron Liner 120 Larguras 1.06/1.27/1.52 Remarks glossy

Black adhesive vinyl UT100 bk matte 100 Film micron Liner 120 Larguras 1.06/1.27/1.52 Remarks matte

Clear Removable adhesive vinyl UT100WD glossy 100 Film micron Liner 120 Larguras 106/1.27/1.52 Remarks glossy

Clear Removable adhesive vinyl UT100WD matte 100 Film micron Liner 120 Larguras 106/1.27/1.52 Remarks matte

Transparent film vinyl UT100CG matte 100 Film micron Liner 120 Larguras 106/1.27/1.52 Remarks glossy

Clear adhesive vinyl UT100GP 100 Film micron Liner 140 Larguras 1.06/1.27/1.37/1.52 Remarks glossy

Transparent film vinyl UT100 jateado 100 Film micron Liner 120 Larguras 1.06/1.27/1.52 Remarks matte

Clear adhesive vinyl UT100WM 100 Polimérica Film micron Liner 120 Larguras 1.06/1.27/1.52 Remarks glossy

High opacity clear adhesive vinil UT100WG 100 Polimérico Film micron Liner 140 Larguras 1.06/1.27/1.52 Remarks matte

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

VINIL AUTO ADESIVO
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VINIL AUTO ADESIVO 
AVERY DENNINSON 
A Avery Dennison é uma empresa 
dedicada à ciência e fabricação 
de materiais, especializada no 
design e fabricação de uma ampla 
variedade de materiais funcionais e 
de etiquetagem. Nossa experiência 
e escala global nos permitem 
oferecer soluções inovadoras, 
sustentáveis e inteligentes para 
clientes de todo o mundo.

Excelente custo benefício;

Recorte eletrônico
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VINIL AUTO ADESIVO 
IMPRIMAX
Conheça as Soluções de Vinil Auto 
Adesivo Imprimax e se apaixone, 
personalização, customização ou 
envelopamento automotivo com 
qualidade e segurança, designers 
de interiores, arquiteturas e 
amantes da decoração podem 
desfrutar do melhor produto com 
garantia Imprimax, Personalize 
e repagine ambientes, móveis, 
paredes, portas e eletrodomésticos 
com imprimax.
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VINIL AUTO ADESIVO 
INFLEX
INFLEX Vinil auto adesivo premium, 
para propaganda interna, externa 
e envelopamento, com alta 
qualidade. 
Visão unilateral perfeita para 
publicidade em vidro e outras 
superfícies transparentes. 
Película de proteção para 
aplicações de impressão digital 
inclui gráfico de parede e gráfico 
de piso para trabalhos com mais 
resolução e texturas.

Excelente capacidade de impressão
Alta durabilidade externa
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VINIL AUTO ADESIVO 
INFLEX

IV2000 High Performance Clear Adhesive Vinyl PVC Film  90 micron Glossy Clear permanent Liner - 140

IV2001 High Performance Clear Adhesive Vinyl PVC Film 90 micron Matte Clear permanent Liner - 140

IV2002 High Performance Vinyl with CCK Liner PVC Film  90 micron Glossy Clear permanent Liner - 120

IV2200 High Performance Grey Adhesive Vinyl PVC Film  90 micron Glossy Gray permanent Liner - 140

IV3200 Polymeric Grey Adhesive Bubble Free Vinyl PVC Film  60 micron Glossy Grey removable Liner - 140
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TUDO PARA SEU VINIL
AUXILIARES

Álcool Isopropílico IPA1.SOLV 
é indicado para desengraxar diversos tipos 
substratos utilizados em impressões serigráficas 
e digitais, tais como: vinil, lonas, acrílico, PS, PE, 
PP, PETG, Vidro, Metais em geral, etc.

Removedor de Cola Saturno 
foi desenvolvido para facilitar o trabalho na difícil 
remoção de resíduos de cola que ficam impregnados 
nos substratos após a remoção do adesivo,e também 
pode ser utilizado como desengraxante. Também auxilia 
na remoção do próprio adesivo.

Máscaras de transferência Unitrama 
São próprias para quem necessita transferir 

letras recortadas em plotter, pois os adesivos 
proporcionam excelente removibilidade.

Laca Protetora Top Coat  Saturno 
Indicada para aplicação pós impressão em 

mídias resistentes à água (lonas vinílicas, vinil 
adesivo, chapas de compensado, fibra de vidro, 
entre outros), protege contra chuva, poluentes, 
raios UV e outros intempéries, podendo dobrar 
a durabilidade das impressões com tintas base 

solvente.
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MANTA MAGNÉTICA
A manta magnética é um produto 
laminado, composto basicamente 
de ferrita magnética, plásticos 
de engenharia e borrachas 
especiais. Destinado à produção 
de materiais de publicidade 
em serigrafia e off-set. É 
comercializada na forma natural, 
adesivada e vinílica, com 
espessuras de 0,3 mm; 0,4 mm 
e 0,8 mm. A metragem pode 
ser variada, de acordo com a 
necessidade do cliente. Tem 
como característica a atração 
magnética, flexibilidade e 
aparência visual.



31

TECIDO FLAG
Tecido Flag Unitrama feito para 
impressão digital, o produto certo 
para comunicação em aplicações 
em locais que nescessitam 
de projetos que trasmitem 
transparência.
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MIMAKI
A Mimaki é uma multinacional 
japonesa, atuando no Brasil 
desde 2009. Especializada 
em máquinas de impressão 
digital e recorte, desenvolvem 
soluções criativas e inovadoras 
para atender às necessidades e 
expectativas de nossos clientes. 
Conhecida por inovar os 
mercados de Comunicação 
Visual, Industrial e Têxtil, tem 
como objetivo o crescimento 
sustentável no mercado de 
impressão industrial de alto 
potencial e crescimento.

Impressora Textil 
Crie o seu próprio tecido de 
design, impressão de alta 
qualidade em uma ampla 
variedade de tecidos. 

Rolo a rolo 
Projetado para qualidade ao 
melhor preço, revolucionária 
impressora solvente de 3,2m. 
metros de largura. 

Mesa plana 
Velocidade máxima 60m 2 / 
h. Combinação poderosa de 

velocidade e qualidade. 

Impressão e Corte 
Liderando o futuro dos gráficos 
de sinais por meio da inovação 
UV, função combinada de 
impressão e corte
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ESTILETES

Estilete Esfak 
Cortador de Acrílico profissional, 
corta chapas em geral.

Estilete Esfak 
Emborrachado profissional Com 
Trava 18mm

Estilete Esfak 
Estreito Guia Metalico

Estilete Esfak 
Cortador de Acrílico profissional, 
corta chapas em geral.

Estiletes de alta qualidade, 
desenvolvidos com materiais 
resistentes que garantem 
segurança e conforto no 
menuseio, a maior variedade 
de Estiletes, juntamente com a 
confiabilidade Exfak.
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PRODUTO SATURNO

Saturno Tintas 
Com fábrica no Brasil, a Saturno produz 
as melhores tintas e auxiliares para os 
ramos de serigrafia, comunicação visual, 
impressão digital e tintas especiais 
para indústrias. Há mais de 75 anos no 
mercado, a Saturno é uma empresa 
ética que preza sobretudo seus clientes, 
parceiros e o meio ambiente. Por isso, 
oferece ao mercado tintas de produção 
nacional, sem falta de estoque ou variação 
entre lotes, além do desenvolvimento de 
produtos personalizados.

Laca Protetora 
Indicada para aplicação pós impressão em 
mídias resistentes à água (lonas vinílicas, vinil 
adesivo, chapas de compensado, fibra de vidro, 
entre outros), a Laca Protetora Top Coat protege 
contra chuva, poluentes, raios UV e outros 
intempéries,

Promotor de Aderência 1400.SPA 
O Promotor de Aderência SPA 1400 é um produto 
de alto poder de aderência. 
É indicado para aplicação sobre substratos e 
superfícies de difícil aderência na pintura ou na 
impressão serigráfica,
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A UNITRAMA
O mundo está mudando. A sua empresa está acompanhando esse processo?  

 

A inovação e a responsabilidade socioambiental estão entre os pilares da Unitrama. Em meio ao atual 

cenário em que nos encontramos de expansão e transformação tecnológica, a comunicação visual entra 

como um item essencial. Queremos colaborar para que a sua empresa não só acompanhe, mas alcance 

os melhores resultados nesse processo.

Tudo isso através da melhor entrega dos produtos, atendimento qualificado, bem-estar dos nossos 

colaboradores e cuidados ecológicos e ambientais.

O nosso objetivo é oferecer as melhores soluções e uma experiência única na comunicação visual. 

Descubra a chave do sucesso conosco! 

 

Quem somos

Somos uma empresa residente na cidade de Maringá-PR, há quase uma década. A nossa maior missão 

é a de oferecer a melhor solução a todas as empresas de comunicação visual com as quais trabalhamos 

de forma a lhes garantir o melhor resultado, pautada na satisfação e no brilho do olhar de cada cliente. 

Qualidade, versatilidade e agilidade em nosso atendimento são alguns adjetivos que aderimos, para 

oferecer aos nossos clientes sempre o melhor! Além disso, mantemos uma política de renovação, a qual 

se baseia nas mais novas soluções surgidas nesse mercado e que tragam realmente bons frutos.

Afinal, prezamos pela sustentação e sucesso de nossa empresa e de todas as outras que buscam nossos 

serviços.

Atualmente, contamos ainda com mais 3 unidades de atendimento, que foram estrategicamente 

projetadas para atender às mais diversas demandas, sendo elas em:

· Ribeirão Preto, localizada no estado de São Paulo

· Cuiabá, localizada no estado de Mato Grosso

· Itajaí, localizada no estado de Santa Catarina
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