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CORDÃO PARA CRACHÁ  >> ESCOLHENDO O TIPO DE IMPRESSÃO IDEAL 

 

CORDÕES PERSONALIZADOS PARA CRACHÁS 

PROCESSO SERIFLEX 

O processo SERIFLEX é um dos primeiros utilizados no Brasil, desde o segundo semestre de 2002, para 

personalização de etiquetas e fitas com qualidade fotográfica através de técnicas conhecidas mundialmente porém 

adaptadas para obtenção de um resultado com o mais alto padrão de qualidade. Atualmente os cordões SERIFLEX 

são considerados como “Cordão com impressão digital PROFISSIONAL”. Ao contrário da maioria dos cordões 

digitais convencionais, o processo SERIFLEX ORIGINAL tem como principal garantia a utilização de suprimentos 

originais e certificados, principalmente a tinta totalmente isenta de componentes cancerígenos. Os cordões ORIGINAIS 

utilizando o verdadeiro processo SERIFLEX conta com apenas duas fábricas homologadas no Brasil. Tudo isso pelo 

mesmo preço dos cordões digitais convencionais ou apenas por alguns centavos a mais! 

CASOS DE SUCESSO 

REDE GLOBO DE TELEVISÃO       CLARO – TROPA DE ELITE 
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ESCOLHENDO O ACESSÓRIO IDEAL 

 

São vários os modelos de acessórios que podem ser utilizados nos cordões. O modelo “Presilha Jacaré” é um dos 

mais antigos e até hoje um dos mais utilizados, porém, por possuir partes cortantes e ser um dos que mais sofrem 

com ação da ferrugem, vem sendo substituido pelo Mosquete Metálico, o qual cumpre a mesma função do jacaré e, 

melhor, sem elevar o preço do produto acabado. 
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MODELO MOSQUETE METÁLICO C/ ARGOLA 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns dos modelos disponíveis: 

MOSQUETE 
METÁLICO 
G2 

 
O Mosquete Metálico vem 
substituindo aos poucos a 
antiga presilha jacaré por ser 
mais resistente à ação da 
ferrugem e, também, por 
possuir melhor acabamento. A 
argola de 15mm que faz parte 
do Mosquete Metálico deixa-o 
compatível com cordões de 
até 2,5cm de largura. 

JACARÉ 
G3 

 
Tradicional modelo 
Presilha Jacaré, hoje um 
dos acessórios menos 
recomendado por possuir 
áreas cortantes e é um dos 
que mais sofrem com ação 
da ferrugem. Com a argola 
de 15mm, o Jacaré fica 
compatível com cordões 
de até 2,5cm de largura. 

MOSQUETINHO 
G4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O mosquetinho é fabricado 
com metal e banho de alta 
qualidade. Giratório, é 
recomendado para cordões 
com largura de até 2 cm. 

MOSQUETÃO EM NYLON 
G4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Mosquetão em Nylon , 
com base giratória, não 
possui partes metálicas. É 
um acessório leve e 
resistente. Disponível nas 
cores branca e preta. 
Outras cores 
personalizadas sob 
encomenda e mediante 
análise. Compativel com 
cordões de até 2 cm de 
largura. 

MOSQUETÃO 008 
G5 

 
 
Mosquetão fabricado com 
metal e banho de alta 
qualidade. O modelo 008 
também é giratório e é 
compatível com cordão nas 
larguras de até 1,2 cm. 

MOSQUETÃO 015 
G5 

 
Esse mosquetão possui as 
mesmas características do 
modelo 008. A diferença é 
a abertura por onde passa 
o cordão, a qual é maior, 
deixando-o compatível 
com cordões de 1 a 2,5 cm 
de largura. 
 

       MODELOS MAIS APROVADOS PELOS USUÁRIOS 


