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A empresa

A sinergia atua desde 2006. Nosso prossionalismo juntamente 
com a dedicação e a seriedade nos permite oferecer soluções
inteligentes e criativas; 

Trabalhamos e investimos continuamente no treinamento de nossos 
colaboradores e na atualização de nossos equipamentos, acreditamos
que assim podemos oferecer aos parceiros e clientes o equilíbrio entre
a qualidade e a produção.

Transparência, responsabilidade e organização, são
valores que fundamentam as ações e relações de todos
os prossionais da Sinergia.

Produção e Gestão de Projetos



Gráca e Comunicação Visual 
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TECNOLOGIA MÁQUINAS

Equipamentos modernos e com grande
capacidade de produção que nos permitem

produzir nos mais variados substratos
com diversicados tipos de acabamentos. 
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SERVIÇOS

B - DISPLAY / TOTEM / MÓBILE / PLACAS
Impressões em diferentes substratos
rígidos que atendem as mais diversas
necessidades dos pontos de vendas

C - VITRINES E ENVELOPAMENTOS
Os mais diversos lmes adesivos coloridos
e/ou impressos que conferem sosticação
e conformidade

D - TECIDOS DE POLIESTER
Com cores vibrantes e toque ‘zero’,
são ideais Para projetos que demandam
acabamentos Renados e sosticados.
 

E - FAIXAS E BANNERS
Impressos de uso cotidiano e/ou
promocional com proporcionam impacto
visual direto e objeto.

A - GRANDES FORMATOS 
Impressões gigantes com alta
resistência para outdoors,
painéis e cenograas

F - ENOBRECIMENTO
Filmes e vernizes que proporcionam
o aumento da resistência dos 
impressos, além de realçar o
acabamento seja ele fosco ou brilhante.



MATERIAIS

Dispomos de uma grande gama de
materiais dos mais diferentes formatos,
afim de atender com excelência os mais

variados tipos de projetos.
 

Papel Couchê, Papel Glossy e 
Matte, Vinil Adesivo, Lona
Tecido de Poliester,Canvas Tela

FLEXÍVEIS:

RIGIDOS:

PS, PVC, MDF, Polionda,Board,
Foam Board, Duplex, Triplex, ACM.

IMPRESSÃO E ACABAMENTOS:

Impressão Ecosolvente, Impressão 
Sublimática, Impressão Médio Solvente,
Impressão Uv (até 60mm De Espessura)

INSTALAÇÃO
Fazemos visitas técnica pré-instalação,
além de contarmos com equipe própria
de instalação em todo o território
nascional
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www.sinergiabureau.com.br

@sinergiabureau  @sinergiabureau 

atendimento@sinergiabureau.com.br

Rua Lavínio Salles Arcuri, 35
Casa Verde Alta / São Paulo - Sp

Cep: 02564-000

Contato11 2579-2602 /      11 99493-5527


