
  
 
 
 
 

 

Comunicado à imprensa             

 

A Trelleborg divulga loja online francesa de blanquetas e materiais químicos para 

impressão 

 

Estampadores de toda a França agora têm a oportunidade de adquirir blanquetas de impressão 

offset das marcas líderes de mercado Vulcan, Rollin e Printec, bem como uma variedade de 

produtos químicos para impressão, diretamente por uma operação de soluções de impressão da 

Trelleborg que seguirá a criação de uma opção de e-shop para o mercado francês.  

 

Matthias Horn, Diretor Regional de Vendas do setor EMEA (Europa, Oriente Médio e África) da 

Trelleborg Printing Solutions, afirma: “Na França, a maior parte de nossas vendas é feita 

diretamente para os usuários finais, a partir de nossas instalações de fabricação e conversão. Por 

isso, a criação de uma opção de venda online para os clientes era uma rota certa para oferecer 

um serviço ainda melhor. Os estampadores têm a conveniência de poder fazer pedidos a qualquer 

hora e isso nos permitirá processar os trabalhos de forma mais rápida, e ainda tratar da questão 

administrativa da transação com mais eficiência”. 

 

“Os estampadores em toda a França poderão fazer um simples log in usando uma senha e 

poderão aproveitar de forma mais eficiente uma variedade de serviços digitais, tais como o nosso 

software de configuração de produto. Isso realmente dinamiza a forma de fazer negócio, 

oferecendo um meio simples e rápido de concluir quais são as blanquetas de impressão offset 

mais adequadas para a impressão e o trabalho em questão. Será mais fácil para os clientes 

verificarem os preços de blanquetas de tamanho padrão e feitas sob medida, além de verificar o 

que foi pedido e em qual estágio do ciclo de entrega o pedido se encontra. Nós acreditamos que o 

novo sistema também será útil para nossos revendedores, enquanto que a possibilidade de 

comprar facilmente produtos químicos utilizados em salas de impressão é um bônus adicional 

para todos”.  

 

 

-FIM- 
 



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para obter mais informações ou imagens de alta resolução, entre em contato com: 
 
Alessandra Bungaro 
Diretora de Comunicações — Trelleborg Printing Solutions 
Telefone: +39 (0)371 406227 
E-mail: Alessandra.Bungaro@trelleborg.com 

Para ter acesso aos comunicados de imprensa do Grupo Trelleborg, visite o Trelleborg Media 
Center. A seção Products and Solutions (Produtos e Soluções) permite que você selecione as 
novidades por setor http://www.trelleborg.com/printing  

 
Perfil do Grupo Trelleborg e da operação de soluções de impressão da Trelleborg: 
 
As operações das soluções de impressão da Trelleborg, parte do Trelleborg Coated 
Systems, oferecem soluções de primeira linha para a indústria gráfica com marcas reconhecidas 
mundialmente, como Vulcan®, Rollin®, Printec®, Sava e Axcyl. Suas soluções estão na 
vanguarda dos mercados de impressão offset e flexográfica para uma variedade de aplicações, 
incluindo jornais, revistas, catálogos, formulários empresariais, etiquetas, metais decorativos e 
embalagens. www.trelleborg.com/printing 
 
A Trelleborg é líder mundial em soluções projetadas com polímeros que selam, amortecem e 
protegem aplicações importantes em ambientes exigentes. As suas soluções inovadoras 
aceleram o desempenho para os clientes de forma sustentável. O Grupo Trelleborg apresenta 
vendas anuais de aproximadamente 32 bilhões de coroas suecas (3,28 bilhões de euros, 3,69 
bilhões de dólares) em operações em cerca de 50 países. O Grupo abrange cinco áreas de 
negócio: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & 
Construction, Trelleborg Sealing Solutions e Trelleborg Wheel Systems. A Trelleborg está cotada 
na Bolsa de Valores desde 1964 e no Nasdaq Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com 
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