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A Trelleborg alcançou o reconhecimento de melhor blanqueta  

para impressão offset no Brasil 

 

A Trelleborg printing solutions operation conquistou um novo prêmio para a sua coleção - “Melhor 

Blanqueta para Impressão Offset– 2015” no Brasil, dado pela Graphprint, uma das mais importantes 

revistas da área gráfica. 

 

O prêmio Graphprint reconhece os fornecedores gráficos capaz de promover excelência e alta 

performance no mercado de impressão, como revistas, livros, embalagens, anúncios, entre muitos 

outros. 

 

A Trelleborg recebeu este prêmio pelo desempenho mostrado em sua ampla oferta de blanquetas 

para impressão, atingindo com sucesso todas as aplicações do mercado de impressão offset. A 15º 

edição da Graphprint aconteceu no dia 25 de agosto em São Paulo. Renato Santos, Gerente de 

Operações no Brasil e Ernesto Rukopf, Diretor Comercial do Brasil estavam presentes no dia do 

evento para receber o prêmio.  

 

Rukopf, comenta: “Estamos honrados e satisfeitos por esta nova conquista. Ganhar este prêmio 

mostra todo o compromisso do time brasileiro em atingir os valores e conceitos corporativos. O foco 

da equipe permanece em manter o sucesso do negócio pela alta qualidade, confiabilidade e 

sustentabilidade das blanquetas e por último e não mesmo importante, mantendo o cliente no centro 

dos nossos esforços”   

 

A Trelleborg printing solutions operation possui uma Fábrica em Barueri, São Paulo, Brasil, onde 

são produzidas blanquetas de impressão para aplicações em planas e embalagens metálicas.  A 

fábrica conta com o suporte da equipe local de vendas gerenciada por Ernesto Rukopf e parte da 

manufatura global. Para mais detalhes, acesse www.trelleborg.com/printing. 

 

-ENDS- 

 

http://www.trelleborg.com/printing


  
 
 
 
 
 
 
Para mais imagens de informação ou de alta resolução, favor contatar: 
 

Alessandra Bungaro 

Communications Manager - Trelleborg Printing Solutions 

Telephone: +39 (0)371 406227 

Email: Alessandra.Bungaro@trelleborg.com 

Para comunicados de imprensa do Grupo Trelleborg visitar o Trelleborg Media Center, 

http://www.trelleborg.com/printing  

 

Perfil dos grupos: 

 
A Trelleborg printing solutions operations faz parte da Trelleborg Coated Systems e oferece 

soluções de primeira linha para a indústria de impressão com marcas mundialmente reconhecidas, 

como Vulcan®, Rollin®, Printec® e Axcyl. Proporcionando soluções líderes no mercado de 

impressão offset e flexografia para as variáveis aplicações incluindo jornais, revistas, catálogos, 

formulários, etiquetas e metalgrafia. www.trelleborg.com/printing 

 
A Trelleborg é líder mundial em soluções de engenharia de polímeros que vedam, amortecem e 
protegem aplicações essenciais em ambientes rigorosos. Suas soluções inovadoras aceleram o 
desempenho dos clientes de forma sustentável. O Grupo Trelleborg apresentou vendas anuais de 
25 bilhões de coroas suecas (EUR 2,65 bilhões, USD 2,94 bilhões), em mais de 40 países. O 
Grupo abrange cinco áreas de negócios: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial 
Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions e Trelleborg Wheel 
Systems. Além disso, a Trelleborg é detentora de 50% da Vibracoustic, líder global em soluções 
de antivibração para veículos leves e pesados, com vendas anuais de 18 bilhões de coroas suecas 
(EUR 1,94 bilhões, USD 2,15 bilhões) em cerca de 20 países. As ações da Trelleborg são 
negociadas na Bolsa de Valores de Estocolmo desde 1964 e referenciadas na Nasdaq Stockholm, 
Large Cap. www.trelleborg.com 

mailto:Alessandra.Bungaro@trelleborg.com
http://www.trelleborg.com/printing

