
 

 

 

 

 

CARTÕES/CRACHÁS EM PVC COM IMPRESSÃO PREMIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material para impressão (dados variáveis e fotografias quando houver): Logo após confirmar o pedido, 

desenvolveremos sua amostra virtual para aprovar ou solicitar todos ajustes necessários. Após aprovar a 

amostra virtual, a produção desenvolverá a matriz do seu crachá no sistema específico para impressão e 

enviará para você o modelo simples de uma planilha que deverá ser preenchida com os dados a serem 

impressos. 

 

 

 

 

A IMPRESSÃO PREMIUM é o processo mais moderno da 

atualidade, realizada com os mesmos equipamentos 

profissionais, homologados por instituições financeiras e 

pela INFRAERO, que necessitam da impressão nos cartões 

com a maior qualidade/durabilidade possível. 

A impressão é realizada diretamente no Cartão de PVC 

devidamente tratado podendo conter fotos ou não, com ou 

sem código de barras. As medidas do cartão seguem as 

normas técnicas: 54mm X 86mm e 0,75mm de espessura, ou 

seja, as mesmas características de um cartão de crédito. 

 

A posição do crachá pode ser tanto na vertical quanto na 

horizontal e a impressão pode ser apenas na frente ou 

frente e verso. 

Ao contrário dos crachás produzidos com polaseal, 

processo de laminação entre outros “artesanais”, com a 

IMPRESSÃO PREMIUM, direta no PVC, o cartão/crachá 

não solta camadas com o decorrer do uso. 



CARTÕES/CRACHÁS EM PVC COM IMPRESSÃO PREMIUM 

CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO 

 

Valor mínimo por pedido de crachás: R$ 90,00 

O valor unitário (não importa o que será impresso ou a quantidade de cores): 

- Impressão apenas frente: R$ 8,70/unidade 

- Impressão frente e verso: R$ 9,50/unidade 

Obs.: Os cordões personalizados para crachás e outros acessórios são vendidos a parte. 

 

Caso a quantidade desejada não atinja o valor mínimo, você tem algumas opções. Dentre elas: 

1 – Solicitar a impressão de mais de 1 crachá para cada colaborador 

2 – Ficar com crédito para solicitações futuras em casos de novas contratações, perdas e ou danificação de 

crachá, etc. 

3 – Adicionar bolsinhas protetoras para crachás em PVC flexível ou outros acessórios disponíveis. 

 

Produção dos crachás: o prazo médio é de 5 a 7 dias úteis após a solicitação ou mediante consulta. 

Entrega: em breve teremos pontos de retirada nas principais Cidades do Brasil. No momento, o valor da 

entrega para qualquer localidade do Brasil, que se dará via carta registrada, é de R$ 15,00 por lote de até 

20 crachás. Caso a remessa seja acompanhada de cordões ou outros produtos, o valor da entrega deverá 

ser consultado. Caso precise dos crachás com muita urgência, verificaremos as alternativas com os devidos 

custos. 

Clientes da Grande São Paulo: os pedidos podem ser retirados na Zona Sul da Capital, próximo ao 

Aeroporto de Congonhas. 

 

 

As condições apresentadas nesse documento tem validade até o dia 

31/05/2017 

 

 

 

www.crachafacil.com.br 


