RESINADOS

A Raizler tem 30 anos de história no segmento promocional. Nos anos 90, com olhos no futuro,
trouxe para o Brasil os imãs de geladeira, que já eram tendência no mercado internacional. A
partir daí, conquistou a liderança brasileira no setor e ampliou as possibilidades. Hoje a
Raizler tem a linha completa de brindes e materiais para comunicação visual, que incluem
impressos, resinados, buttons, banners, além das linhas ofce e kids.
Somos uma indústria gráca promocional completa, construída ao longo dos anos com
credibilidade, qualidade e compromisso com o melhor. Estamos preparados para trazer a você
uma experiência única no atendimento das suas necessidades com soluções completas para
a promoção de produtos e serviços. Na Raizler, você encontra experiência e qualidade,
excelência no prazo e na logística de entrega para todo o país.
Nossa equipe especializada tem o foco em trazer sempre uma solução que alia tecnologia –
através de nossos equipamentos de ponta – e comunicação visual alinhada com as últimas
tendências do design corporativo.
Desenvolvemos produtos promocionais na medida de cada cliente, de microempresas a
grandes grupos multinacionais. Seja qual for a necessidade ou o tamanho da sua empresa, nós
da Raizler temos sempre uma solução personalizada. Anal, os brindes promocionais
estreitam o relacionamento da sua empresa com seu cliente. Contribuem para manter a
lembrança da sua marca sempre ativa, e de forma útil e positiva na memória do seu público.
Chega de procurar um fornecedor para cada categoria de brindes! A Raizler é imã e
muito mais. Conheça nossa linha de produtos, fale com nossa equipe de vendas e
surpreenda seu cliente com as mais diversas e criativas possibilidades em artigos
promocionais.

ideias que ﬁxam

SEJA
BRILHANTE
E SAIA NA
FRENTE DA
CONCORRÊNCIA
5 MOTIVOS
PARA INVESTIR
EM RESINADOS:
Acabamento diferenciado
Visual soﬁsticado
Longa vida útil
Qualidade e utilidade no mesmo brinde
Criatividade e personalização

ADESIVO RESINADO
DECORATIVO

ADESIVO RESINADO
DECORATIVO

Clique no nome do brinde
e solicite seu orçamento

Adesivo Resinado Decorativo são etiquetas auto colantes com acabamento em resina PU. Os
adesivos resinados decorativos são super bonitos, exíveis, duradouros e resistentes. Adesivos resinados
decorativos podem ser utilizados para a decoração em um modo geral, podendo serem aplicados em
móveis, paredes, agendas, cadernos e também nos setores automotivo e náutico. Use a criatividade e solicite
seu orçamento com a Raizler!

Cartela de Adesivo Resinado Decorativo
• 45x25 cm

Adesivo Resinado Decorativo
•20x15 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

ADESIVO RESINADO
PROMOCIONAL

ADESIVO RESINADO
PROMOCIONAL

Clique no nome do brinde
e solicite seu orçamento

Adesivo Resinado Promocional são etiquetas auto colantes com acabamento em resina PU. Os
adesivos resinados decorativos são super exíveis, duradouros e resistentes. Adesivos resinados
decorativos podem ser utilizados para personalização de brindes promocionais, uso automotivo e náutico, e
também para divulgação da sua marca e sinalização em geral. Use a criatividade e solicite seu orçamento
com a Raizler!

Adesivo Resinado Promocional
•10x6 cm

Adesivo Resinado Promocional
•7x7 cm

Adesivo Resinado Promocional
•10x10 cm

Adesivo Resinado Promocional
•5x7 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

CARTELA DE
ADESIVO RESINADO

CARTELA DE
ADESIVO RESINADO

Clique no nome do brinde
e solicite seu orçamento

Cartela de Adesivo Resinado ou cartela etiquetas resinadas. São adesivos que valorizam qualquer
produto e dão volume à sua identidade visual. Podem ser personalizados, aplicados em diversas situações e
são uma forma sosticada de promover sua marca. Indicados para uso interno e externo, aplicações em
automóveis, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, comunicação visual e etc. A cartela de adesivo resinado
possui alta resistência e durabilidade, tornando-se uma ótima opção promocional de divulgação de marca.
Entre em contato com a Raizler e solicite o orçamento das cartelas de adesivos resinados.

Cartela de Adesivo Resinado
• 14x14 cm + adesivos 5,7 cm de diâmetro

Cartela de Adesivo Resinado
• 15x10 cm + adesivos diversos

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

CHAVEIRO
RESINADO COM PS

CHAVEIRO
RESINADO COM PS

Clique no nome do brinde
e solicite seu orçamento

Chaveiro Resinado com PS da Raizler é produzido com materiais de alta qualidade. Este chaveiro é
feito em resina, tem acabamento impecável e acompanha corda para pendurar as chaves. Você pode
personalizar conforme a sua necessidade, sendo uma ótima opção de brinde para seus clientes. O chaveiro é
um brinde de qualidade e com uma ótima utilidade para que sua marca seja lembrada! Solicite seu
orçamento.

Chaveiro Resinado com PS
•5,7 cm de diâmetro

Chaveiro Resinado com PS
•4,8x4,8 cm

Chaveiro Resinado com PS

Chaveiro Resinado com PS

•4,8x4,8 cm

•5x5 cm

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

IMÃ
RESINADO

IMÃ
RESINADO

Clique no nome do brinde
e solicite seu orçamento

Ímã resinado ou ímã de geladeira resinado. Trata-se de um ímã com alto-relevo e dome. Se você procura
um brinde magnético com acabamento diferenciado, o Ímã Resinado é o que você precisa. Além do visual
sosticado, a resina presente neste brinde prolonga ainda mais sua vida útil. Já imaginou a sua marca xada
por muito tempo na geladeira do seu cliente? Personalize agora mesmo seu ímã resinado e deixe a
concorrência para trás. Solicite orçamento!

Ímã resinado
•8,8x4,8 cm

Ímã resinado
•5x4 cm

Ímã resinado
•5,7 cm de diâmetro

Clique aqui e assista o vídeo
de demonstração do brinde

EQUIPAMENTOS
IMPRESSORAS OFFSET, DIGITAIS, TECNOLOGIA UV PLANA, LÁTEX E ECOSOLVENTE

EMBALADORAS
FLOW PACK

EQUIPAMENTOS DE CORTE E VINCO
DE ÚLTIMA GERAÇÃO

