


Fornecer aos melhores clientes, os melhores produtos, pelo menor custo possível tornando o 
mercado mais profissional e rentável para todos. Essa é a nossa missão e desde 1989 buscamos 
incansávelmente cumprí-la.

Não queremos vender para todos, buscamos apenas os melhores. Não queremos os produtos 
mais baratos, buscamos a qualidade e o valor agregado que estes entregam. Queremos um 
mercado cada vez mais profissional, por isso buscamos clientes que se identifiquem conosco, que 
tenham a mesma vontade de crescer com excelência e valores éticos. Que busquem o aprendizado 
constante e que percebam que juntamente com um rolo de lona ou uma simples espátula, a SID 
oferece muito mais. Oferece um produto mágico, que quando entregamos, ainda continuamos 
com ele. Esse produto é o conhecimento.  Algo que nada mais é do que um amontoado de erros 
e acertos que acumulamos ao longo de nossa trajetória e hoje podemos e devemos dividir,  para 
assim, tornar o mercado mais rentável para todos. Venham fazer parte desta história de sucesso! 

Novidades 2017

Já reconhecida na Europa como um dos melhores produtos do mercado, a SID traz com exclusividade 
para o Brasil, toda a linha de adesivos da francesa Hexis. Um produto  que chega para valorizar 
a sua mão de obra com qualidade e grande variedade de cores e modelos. Descubra todas as 
vantagens e acrescente HEXIS na sua empresa. 

Na linha de equipamentos, temos o lançamento da impressora SID APOLLO UV 2512T com as 
novas cabeças de impressão Toshiba e na linha de impressora solvente, o lançamento mundial da  
SID MERCURY GSX 320, com sua incrível velocidade de 297m²/hora e resolução de 2880 dpi.
As impressoras eco solvente da série SID TRITON estão com novo sistema de limpeza de cabeças 
automatizado e maior velocidade de impressão.

E para completar, nossa loja virtual www.sidstore.com.br, cada vez com mais novidades em 
ferramentas e acessórios exclusivos para facilitar o seu dia a dia. 

Aproveitem nosso catálogo e usem sem moderação!

Sidney Santos - Fundador



Para uma performance 
superior use sempre as 
tintas originais Xtreme 
Colors em sua SID.

Xtreme Colors IJ-800

Xtreme Colors IJ-1000 Premium

Xtreme Colors IJ-3500 High Definition

Xtreme Colors IJ-2000 Eco-Solvente

Xtreme Colors IJ-4000 UV

Formuladas para oferecer um melhor custo benefício sem perder o desempenho. Desenvolvida para impressoras  
base solvente, a linha IJ-800 proporciona uma ampla gama de cores mais vivas e reais. Livre de ciclohexanona.

Livre de ciclohexanona, quase sem odor. Oferece alta resolução e maior gama de cores. Formuladas para 
prolongar ainda mais a vida útil das cabeças de impressão solvente.

Foram especialmente projetadas para obter imagens em alta definição e com padrão de fidelidade de cores acima 
de todas as outras tintas solvente. Sua formulação especial oferece grande estabilidade para o equipamento, 
especialmente em longas impressões. Quase sem odor, livre de ciclohexanona.

Quase sem odor, formuladas especialmente para alcançar a máxima performance nas impressoras da série SID 
TRITON. Proporciona cores vivas e excelente durabilidade externa. Livre de ciclohexanona.

Formulada especialmente para a série de impressoras SID UV, oferecem ampla gama de cores, alta aderência e 
flexibilidade para os mais diversos tipos de substratos. Livre de ciclohexanona.



SID TRITON Series
SuCeSSO abSOluTO De veNDaS agORa COm maIS 
ReCuRSOS e maIS velOCIDaDe. 

A SID TRITON  te proporciona velocidade de até 66m²/hora em alta resolução e o melhor, baixo 
custo de impressão. Tudo isso permitirá enfrentar a concorrência e atender os mais diversos tipos de 
trabalho de impressão digital. 

Seu exclusivo sistema de impressão direto em materiais rígidos como poliestireno vai além e 
simplifica seus trabalhos ao máximo, abrindo  um novo mundo de possibilidades para aumentar sua 
lucratividade. 

O sistema de tinta eco solvente, vendido por litro, com alta qualidade e custo acessível sem chips, 
cartuchos  ou controles,  torna sua empresa extremamente competitiva. 
SID TRITON Series, sua melhor escolha Eco Solvente!



Cabeças de Impressão 1440 nozzles • gotas variáveis • 7 / 14 / 21 picolitros

No. Cabeças de Impressão 1 ou 2

Resolução Até 2880 DPI

Tipo de Tinta Eco Solvente | CMYK | 1 litro por cor 

Largura máxima de impressão 1600 mm | 2100 mm | 3200 mm

Sistema de alimentação de mídia Desenrolador e enrolador automático

Tipos de mídia Lona, mesh, vinil, vinil perfurado, canvas, tecido, transfer, placas de MDF, PS e etc

Velocidade de impressão

Draft     360 dpi     • 46m²/h  
Draft 2     720 dpi     • 23m²/h  
Standard     1080 dpi   • 15m²/h 
Quality     1440 dpi   • 11m²/h    

360 dpi     • 57m²/h
720 dpi     • 34m²/h
1080 dpi   • 22m²/h
1440 dpi   • 17m²/h

360 dpi     • 66m²/h
720 dpi     • 44m²/h
1080 dpi   • 33m²/h
1440 dpi   • 22m²/h

Sistema de limpeza Automático

Sistema de secagem Pré-heater, heater central, pós-heaters e ventiladores

Altura da cabeça de impressão Até 6 mm

RIP Software FlexPrint SAI

Voltagem AC 220 V • 50 / 60 hz

Dimensões do equipamento 2820 x 990 x 1260 mm 3380 x 990 x 1260 mm 4500 x 905 x 1260 mm

Dimensões da embalagem 2921 x 1100 x 830 mm 3490 x 1100 x 845 mm 4590 x 1100 x 940 mm

Peso do equipamento 151 kg 255 kg 304 kg

SID Triton 160 SID Triton S 210 SID Triton S 320

SID Triton SeriesSID Triton Series



SID TITaN gS 
alTa QualIDaDe e PRODuTIvIDaDe SemPRe!

Nossa campeã de vendas em impressoras solvente, a SID TITAN GS, alia velocidade, durabilidade 
e qualidade de impressão. 

Um equipamento ideal para colocar a sua empresa em outro nível, fazendo com que possa atender 
as múltiplas demandas do mercado. Equipada com as cabeças Seiko GS, oferece resolução de até 
1440 DPI, gota de 12 picolitros e velocidade de até 91m²/hora, sendo assim a escolha perfeita para 
quem deseja ir além. 

Reconhecendo a qualidade dos componentes utilizados em sua fabricação, a SID oferece  garantia 
de até 3 anos na SID TITAN GS, o que se traduz em tranquilidade e segurança para sua empresa 
focar no que realmente importa... IMPRIMIR.



Cabeças de Impressão SII 508 nozzles • 12 pl 

No. Cabeças de Impressão 4 ou 6

Resolução Até 1440 DPI

Tipo de Tinta Solvente ou Eco Solvente | CMYK/LCLM | até 5 litros por cor

Largura máxima de impressão 3200 mm

Sistema de alimentação de mídia Desenrolador e enrolador automático

Tipos de mídia Lona, mesh, vinil, vinil perfurado, papel, canvas, tecido, etc

Velocidade de impressão
Draft
Standard
Quality

360 dpi  • 91m²/h
540 dpi  • 61 m²/h
1080 dpi • 31m²/h

Sistema de limpeza Sistema de pressão positiva com limpeza automática • Purge Individual

Sistema de secagem Pré-heater, heater central, pós heater e ventiladores

RIP Software FlexPrint SAI

Voltagem AC 220 V • 50 / 60 Hz

Dimensões do equipamento 4597 x 813 x 1321 mm

Dimensões da embalagem 4597 x 889 x 838 mm - 1372 - 635 - 838 mm

Peso do equipamento Líquido: 354 kg • Bruto: 574 kg

SID Titan GSSID Titan GS



SID meRCuRY gSX

Design inovador, robustez e a alta tecnologia dos componentes utilizados em sua construção, 
fazem da SID MERCURY GSX um equipamento à frente do seu tempo, porém disponível para 
você, hoje.

As novas e avançadas cabeças Seiko GSX com gotas de 12 picolitros se traduzem em alto 
desempenho, confiabilidade e robustez. 

Em um único equipamento você será capaz de executar os mais variados trabalhos, desde o 
pequeno formato com alta resolução até grandes painéis com alta velocidade. 
Definitivamente você não precisará de outro equipamento.

um eQuIPameNTO À FReNTe DO Seu TemPO. 
eSTuPIDameNTe velOZ!!! 297 m²/h.



Cabeças de Impressão SII • 508 nozzles • 12 picolitros

No. Cabeças de Impressão 8

Resolução Até 1440 DPI

Tipo de Tinta Solvente ou Eco Solvente | CMYK | até 5 litros por cor

Largura máxima de impressão 3200 mm

Sistema de alimentação de mídia Desenrolador e enrolador automático

Tipos de mídia Lona, mesh, vinil, vinil perfurado, papel, canvas, tecido, etc

Velocidade de impressão

Draft                360 dpi  • 297m²/h
Standard 1 540 dpi   • 214m²/h
Standard 2 720 dpi   • 148m²/h
Quality                1080 dpi • 74m² h

Sistema de limpeza Sistema de pressão positiva com limpeza automática • Purge Individual

Sistema de secagem Pré-heater, heater central, pós heater e ventiladores

RIP Software FlexPrint SAI

Voltagem AC 220 V • 50 / 60 Hz

Dimensões do equipamento 4845 x 1070 x 1585 mm

Dimensões da embalagem 5000 x 1200 x 1900 mm

Peso do equipamento Líquido: 650 kg • Bruto: 1037 kg

SID Mercury GSXSID Mercury GSX



SID XPReSS 320
A SID XPRESS rompeu as barreiras da alta produção industrial, sem abrir mão da qualidade de 
impressão. Pensada em cada detalhe, da alimentação da mídia ao  sistema exclusivo de secagem, 
a SID XPRESS entrega muito mais que qualquer equipamento da concorrência, por um preço muito 
mais do que justo. 

Desafiamos qualquer um a imprimir com a mesma velocidade, qualidade de impressão e custo. 

Aumente drasticamente sua capacidade de produção elevando sua lucratividade, sendo assim 
referência no mercado!

muITO maIS velOCIDaDe, RObuSTeZ e QualIDaDe.



 
 

 
 

Cabeças de Impressão SII • 510 nozzles • 50 picolitros

No. Cabeças de Impressão 8

Resolução Até 720 DPI

Tipo de Tinta Solvente ou Eco Solvente | CMYK | 5 litros por cor + solvente

Largura máxima de impressão 3200 mm

Sistema de alimentação de mídia Desenrolador e enrolador automático

Tipos de mídia Lona, mesh, vinil, vinil perfurado, papel, canvas, tecido, etc

Velocidade de impressão

Draft 1                180 dpi   • 262m²/h
Draft 2                360 dpi   • 157m²/h
Standard               540 dpi   • 109m²/h
Quality                720 dpi   • 70m² h

Sistema de limpeza Sistema de pressão positiva com limpeza automática • Purge Individual

Sistema de secagem Pré-heater, heater central, pós heater e ventiladores

RIP Software FlexPrint SAI

Voltagem AC 220 V • 50 / 60 Hz

Dimensões do equipamento 5080 x 1040 x 1670 mm

Dimensões da embalagem 5250 x 1210 x 1950 mm

Peso do equipamento Líquido: 913 kg • Bruto: 1300 kg

SID Xpress 320SID Xpress 320



SID aPOllO uv 2512T

A SID APOLLO UV foi projetada para atender todas as suas demandas de impressão em materiais 
rígidos. 

SID APOLLO 2512T com área de 2500 x 1260 mm. Equipada com as novas cabeças Toshiba com 
636 nozzles e gotas de 5 picolitros, se traduzem em uma resolução de 4800 DPI. Capaz de imprimir 
materiais com até 100mm de espessura com precisão assegurada por nove ou dezoito áreas de 
vácuo. Opção de tinta branca que permite imprimir nos mais diversos tipos de materiais.

Um equipamento acessível, com fácil operação e baixa manutenção, a SID APOLLO UV certamente 
se tornará uma nova fonte de lucratividade para você e com retorno do investimento muito mais 
rápido que qualquer concorrente. 

eNTRe NO muNDO Da ImPReSSÃO DIgITal em  
RÍgIDOS COm a SID aPOllO uv 2512T.



  

Cabeças de Impressão Toshiba • 636 nozzles • 5 picolitros

No. Cabeças de Impressão 6 ou 8

Resolução Até 4800 DPI 

Tipo de Tinta UV | CMYK, CMYK + W

Largura máxima de impressão 2500 x 1260 mm

Sistema de alimentação de mídia Mesa de vácuo com 18 áreas

Tipos de mídia PS, PVC, MDF, Foam Board, alumínio, acrílico, vidro e etc 

Velocidade de impressão

CMYK + White
Draft               1800 dpi   • 21m²/h 
Standard         2400 dpi   • 16m²/h
Quality            3600 dpi   • 10m²/h
High Quality   4800 dpi   • 08m²/h

CMYK x 2
Draft               1800 dpi   • 40m²/h 
Standard         2400 dpi   • 32m²/h
Quality            3600 dpi   • 20m²/h
High Quality   4800 dpi   • 16m²/h

Sistema de limpeza Limpeza automática

RIP Software FlexPrint SAI

Voltagem AC 220 V • 50 / 60 Hz

Dimensões do equipamento 3871 x 2165 x 1190 mm

Dimensões da embalagem 4140 x 2400 x 1520 mm

Peso do equipamento Líquido: 525 kg • Bruto: 780 kg

SID Apollo UVSID Apollo UV



SID THOR 2513 & SID Xl 1390
a ROuTeR COm PReCISÃO, 
RObuSTeZ e alTa PeRFORmaNCe.

a laSeR PaRa PaRa CORTe  
e gRavaÇÃO IDeal.

Precisão +/- 0.03 mm

Spindle Italiano 2200 W

Profundidade de corte 110 mm

Rotação máxima 24000 rpm

Velocidade lateral máxima 25000 mm/min

Dimensões da mesa 1360 x 3030 mm

Área de trabalho 1300 x 2500 x 110 mm

Dimensões externas 1820 x 3030 x 1465 mm

Peso do equipamento 1200 kg

Voltagem / Consumo AC 220 V / 3 kW

SID THOR 2513SID THOR 2513

Potência do Laser 100 W

Área de trabalho 1300 x 900 mm

Velocidade de corte 300 mm/s 

Menor tamanho de gravação Letra: 1 mm

Sistema de resfriamento Refrigeração à água

Motor Motor de passo

Dimensões do equipamento 2000 x 1080 x 1390 mm

Dimensões da embalagem 2200 x 1300 x 1850 mm

Peso do equipamento Líquido: 450 kg • Bruto 500 kg

Velocidade de gravação 400 mm/s

SID XL 1390SID XL 1390



POlIeSTIReNO  
e abS Tem maRCa

uma COmPleTa lINHa De CHaPaS De PS e abS  
PaRa aS maIS DIveRSaS aPlICaÇÕeS PRODuZIDOS  

COm alTO RIgOR De QualIDaDe.

Desde 2008 industrializando laminados na forma de Chapas de Poliestireno e ABS, a Oneplastic se 
consolidou como uma das melhores empresas em atendimento, qualidade dos produtos fabricados, 
pontualidade nas entregas e na busca continua de soluções em laminados que atendam as mais 
diversas necessidades do mercado. Com a missão de fornecer a nossos clientes, Chapas que 
contribuam para agregar valor ao seu produto final, trabalhando para aumentar a competitividade 
e rentabilidade de todos.

A Oneplastic utiliza equipamentos com alta tecnologia de laminação tipo Co-Ex (Co-Extrusão em 
múltiplas camadas), desta forma fabrica produtos laminados com ate 5 camadas, podendo utilizar 
três materiais distintos em seu processo, na prática isso significa, maior versatilidade de produtos 
com elevada gama de opções de acabamentos em chapas de Poliestireno e ABS, possibilitando 
reduções de custos e atendimento as mais diversas especificações técnicas de nossos clientes.



Sua melHOR RelaÇÃO 
CuSTO-beNeFÍCIO em 
lONaS e vINIS.

Os produtos OneSign são resultado de anos de investimento a fim de se obter a formulação ideal que 
garanta ótima definição, fidelidade de cores, acabamento e resistência mecânica. São definitivamente 
reconhecidos por possuírem a melhor relação custo-benefício por metro quadrado.  
Um produto extremamente honesto e rentável.

Lona front-light para impressão digital solvente, eco solvente, UV e serigrafia. | Avesso cinza | Tratamento especial na superfície 
para melhor printabilidade, fidelidade de cores e mais definição.

Aplicações: Banners, faixas, painéis promocionais, onde o custo seja essencial.
Larguras: 1,52m | 2,03m | 3,20m

Lona front-light para impressão digital solvente, eco solvente, UV e serigrafia | Avesso cinza | Tratamento especial na superfície 
para melhor printabilidade, fidelidade de cores e mais definição. Garantia de 1 ano.

Aplicações: Banners, grandes painéis, empenas, cenários, onde maior durabilidade e resistência sejam essenciais. 
Larguras: 1,10m | 1,52m | 2,20m | 2,50m | 3,20m

Lona OneSign 440 Front Premium Korea - Brilho ou Fosca | Fundo Cinza | Trama 12x18 - 300x500 fios

Lona front-light para impressão digital solvente, eco solvente, UV e serigrafia. | Avesso preto | Tratamento especial na superfície 
para melhor printabilidade, fidelidade de cores e mais definição. Garantia de 1 ano.

Aplicações: Banners, painéis, outdoors, onde maior durabilidade seja essencial.
Largura:  3,20m

Lona OneSign 380 Black Premium Korea - Brilho ou Fosca | Fundo Preto | Trama 12x18 - 200x500 fios

Lona front-light para impressão digital solvente, eco solvente, UV e serigrafia. | Avesso cinza | Tratamento especial na superfície 
para melhor printabilidade, fidelidade de cores e mais definição. Garantia de 1 ano.

Aplicações: Banners, painéis, outdoors, onde maior durabilidade seja essencial.
Larguras: 1,52m | 2,03m | 2,50m | 3,20m

Lona OneSign 380 Premium Korea - Brilho ou Fosca | Fundo Cinza | Trama 12x18 - 200x500 fios

Lona OneSign 280 - Brilho ou Fosca | Fundo Cinza | Trama 12x18 - 200x300 fios

Lona front-light para impressão digital solvente, eco solvente, UV e serigrafia. | Avesso grafite | Tratamento especial na superfície 
para melhor printabilidade, fidelidade de cores e mais definição. | Trama reforçada.

Aplicações: Banners, painéis e outdoors lonados, onde maior resistência seja essencial.
Larguras: 1,52m | 2,20m | 2,50m | 3,20m

Lona OneSign 280 Strong - Brilho ou Fosca | Fundo Grafite | Trama 9x9 - 500x500 fios

Lona para impressão digital solvente, eco solvente, UV e serigrafia | Filme blockout que impede a passagem da luz podendo ser 
impressa dos dois lados.

Aplicações: Painéis, banners dupla face, cenários e telas de projeção.
Larguras: 1,52m | 2,03m 

Lona OneSign BO 510 - Semi Brilho| Blockout | Trama 18x18 - 300x300 fios



A linha de Vinil para impressão OneSign foi desenvolvida atendendo os mais elevados níveis técnicos 
de qualidade, visando sempre obter um produto de melhor performance de impressão, instalação e 
durabilidade. Sua variedade de especificações certamente irão atender todas as suas necessidades.

Estoque GarantidoEmbalagem Perfeita Qualidade e Durabilidade Tecnologia X Bubble

Vinil Calandrado OneSign G 500   Filme 0.08 mm | Transparente | Brilho | Liner de 120g | Cola permanente clear

Vinil calandrado para impressão digital solvente, eco-solvente, UV e serigrafia.  
Durabilidade: 1 ano | Garantia: 6 meses
Aplicações de curta duração em displays, ponto de venda, vidros, vitrines, portas e janelas.
Larguras: 1,06m | 1,22m | 1,52m em rolos de 50m

Vinil Calandrado OneSign G 510   Filme 0.08 mm | Branco | Brilho | Liner de 120g | Cola permanente clear

Vinil calandrado para impressão digital solvente, eco-solvente, UV e serigrafia.  
Durabilidade: 1 ano | Garantia: 6 meses
Aplicações de curta duração em displays, ponto de venda, tapumes, feiras e eventos.
Larguras: 1,06m | 1,22m | 1,37m | 1,52m em rolos de 50m

Vinil Calandrado OneSign G/M 2000 Filme 0.08 mm | Branco | Brilho ou Fosco| Liner de 120g| Cola removível cinza

Vinil calandrado para impressão digital solvente, eco-solvente, UV e serigrafia.  
Garantia: 2 anos
Aplicações de média duração em displays, materiais flexíveis, placas de sinalização, ponto de venda, busdoor e etc. 
Larguras: 1,06m |1,22m | 1,37m | 1,52m em rolos de 50m

Vinil Calandrado OneSign G/M 2010  Filme 0.08 mm | Branco | Brilho ou Fosco | Liner de 120g | Cola removível clear

Vinil calandrado para impressão digital solvente, eco-solvente, UV e serigrafia.  
Garantia: 2 anos
Aplicações de média duração em displays, materiais flexíveis, placas de sinalização, ponto de venda, busdoor e etc.
Larguras: 1,06m |1,22m | 1,37m | 1,52m em rolos de 50m

Vinil Calandrado OneSign  G 2110  Filme 0.10 mm | Branco | Brilho| Liner de 120g | Cola removível clear

Vinil calandrado para impressão digital solvente, eco-solvente, UV e serigrafia.  
Garantia: 2 anos
Aplicações de média duração em displays, materiais flexíveis, placas de sinalização, ponto de venda, busdoor e etc. 
Larguras: 1,06m | 1,22m |1,52m em rolos de 50m

Vinil Calandrado OneSign GPX 3000  Filme 0.08 mm | Branco | Brilho | Liner  X Bubble de 140 g | Cola removível cinza

Vinil calandrado para impressão digital solvente, eco-solvente, UV e serigrafia.  
Garantia: 3 anos
Aplicações de média duração em superfícies planas ou levemente curvas, materiais flexíveis, veículos, displays e sinalização em geral. 
Larguras: 1,06m | 1,22m | 1,52m em rolos de 50m

Vinil Calandrado OneSign GO 1020  (Perfurado)  Filme 0.12 mm | Branco | Semi Brilho | Liner de 120g | Cola solvente clear

Vinil calandrado para impressão digital solvente, eco-solvente, UV e serigrafia.  
Durabilidade: 1 ano | Garantia: 6 meses
Aplicações de curta duração em vidros, vitrines, portas e janelas, onde se deseja o efeito de visão em sentido único.  
Larguras: 1,37m - 1,52m em rolos de 50m



R. Stanton Avery, foi o inventor da etiqueta auto-adesiva e fundador do que é agora a Avery Dennison 
Corporation. Em 1935, Stan Avery, como era conhecido, inventou uma máquina para fazer etiquetas 
auto-adesivas com um investimento de 100 dólares cedidos por sua futura esposa. Ele usou um 
motor de máquina de lavar, peças de máquina de costura e uma serra sabre. 

Com operações em mais de 50 países e 25.000 funcionários ao redor do mundo, a Avery Dennison 
oferece a seus clientes produtos inovadores que ajudam a tornar cada marca mais inspiradora e o 
mundo mais inteligente.
 
No Brasil a Avery Dennison elegeu a SID como seu Distribuidor Exclusivo para toda linha Supreme 
Wrapping Film e Conform Chrome.



a evOluÇÃO DO vINIl aDeSIvO!

lINHa SuPReme  
WRaPPINg FIlm &
CONFORm CHROme

Para envelopamentos que exigem alta performance, não existe nada além do que a linha Supreme 
Wrapping da Avery Dennison. 

Este adesivo é produzido com dupla camada de filmes cast, uma para a cor e outra transparente para 
a proteção e acabamento. Este conjunto proporciona aparência final idêntica à pintura e durabilidade 
de até 12 anos. Sua  patenteada tecnologia EZRS permite a reposição e o deslizamento do vinil 
tornando assim seu trabalho muito mais fácil, rápido e profissional e sem nenhum risco de bolhas. Sua 
conformabilidade permite instalação nas curvas mais complexas. 

A linha Supreme Wrapping conta com mais de 80 cores e mais 5 cromadas (Conform Chrome). 

Se você estiver preparado, evolua para a linha Avery Denisson Supreme Wrapping Film!

CONFORM CHROME RED
SW 100-474-S

CONFORM CHROME GOLD
SW 100-604-S

CONFORM CHROME BLUE
SW 100-256-S

CONFORM CHROME SILVER
SW 100-843-S

CONFORM CHROME BLACK
SW 100-196-S

BRUSHED TITANIUM
SW 900-802-X

BRUSHED BLACK
SW 900-193-X

METALLIC DARK BLUE 
SW 900-653-M

METALLIC BLACK
SW 900-192-M

PEARL GOLD ORANGE
SW 900-326-S

CARBON FIBER BLACK
SW 900-194-X

MATT METALLIC NIGHT BLUE
SW 900-623-M

PEARL BAHAMA BLUE
SW-900-624-S

PEARL WHITE
SW-900-109-S

CARMINE RED
SW-900-436-O

RED
SW-900-415-O

ORANGE
SW-900-370-O

WHITE
SW-900-101-O

BLACK
SW-900-190-O

BLACK SATIN
SW-900-197-O

WHITE SATIN
SW-900-117-S



Empresa fundada em 1989 na França, sendo hoje uma referência na fabricação de filmes adesivos 
para o mercado de comunicação visual, rotulação, sinalização, envelopamento e decoração. 
 
Na Hexis o “Made in France” é levado à sério. Um rigoroso sistema de controle de qualidade que vai 
desde a produção dos filmes, até o sistema de embalagem totalmente automatizado. A HEXIS conta 
hoje com duas unidades fabris, empregando mais de 400 pessoas. Especializada na fabricação de 
filmes cast, poliuretano, látex e outros produtos inovadores para as mais diversas aplicações.
 
Da França para o mundo!

Através da diversificação e da alta qualidade de seus produtos, a HEXIS assumiu o desafio da 
globalização e hoje exporta mais da metade da sua produção para mais de 85 países através de sua 
rede de distribuição altamente qualificada. No Brasil escolheu a SID como seu distribuidor exclusivo.

Fábrica Hexis II • Mont’Pellier - França

Fábrica Hexis I • Landes - França



SÉRIe HX30000

O vinil Hexis Série HX30000 é um material cast (fundido) produzido com multicamadas para 
proporcionar um acabamento perfeito e maior durabilidade. A Série HX 30000 é composta por 
materiais com cores, texturas, efeitos e acabamentos especiais. 

O liner HEX’Press é uma inovação da Hexis especialmente desenvolvido para envelopamento total e 
curvas complexas. Graças ao sistema de saída de ar o filme mantém a reposicionabilidade durante 
a aplicação e as bolhas podem ser eliminadas com facilidade. Economizando tempo e permitindo 
uma aplicação perfeita. Os produtos que utilizam a tecnologia Hex’Press são identificados pelo 
código inicial HX. 

Disponível em rolos de 1,52 x 25 m = 38m² 
Super Chrome disponível em rolos de 1,37 x 25 m = 34,25m²

BOREAL WHITE GLOSS
HX30BBOB

PEARL WHITE GLOSS
HX30BPEB

SCARAB GLOSS
HX30VVSB

LAPIS BLUE GLOSS
HX30BLAB

CHAMELEON GREY GLOSS
HX30G446B

PAPAYA ORANGE GLOSS
HX30OPAB

REDCURRENT RED GLOSS
HX30RGOB

BOSTON GREEN GLOSS
HX30VBOB

NEON BLUE GLOSS
HX30BNEB

IMPERIAL YELLOW MATT
HX30JIMM

CHROME SILVER GLOSS
HX30SCH01B

CHROME ORANGE GLOSS
HX30SCH08B

HX30RGOB - Redcurrent Red



SÉRIe HX20000

METEORITE GREY GLOSS
HX20990B

PEARL WHITE SATIN
HX20BNCS

FROZEN GREY MATT
HX20GGIM

MARRAKESH BROWN MATT
HX20MMAM

METEORITE GREY MATT
HX20990M

GREY METALLIC SATIN
HX20G03S

WHITE SPARKLE GLOSS
HX20BLPB

DARK GREY GLOSS
HX20445B

DEEP BLACK GLOSS
HX20890B

PITCH BLUE METALLIC
HX20905B

LIGHT NAVY BLUE GLOSS
HX20281B

TI BLUE GLOSS
HX20BTIB

KIWI GREEN GLOSS
HX20375B

O vinil Hexis Série HX20000 é um material cast (fundido) produzido com multicamadas para proporcionar 
um acabamento perfeito e maior durabilidade. Cores brilhantes, foscas, acetinadas e metálicas.

O liner HEX’Press é uma inovação da Hexis especialmente desenvolvida para envelopamento total e 
curvas complexas. Graças ao sistema de saída de ar o filme mantém a reposicionabilidade durante a 
aplicação e as bolhas podem ser eliminadas com facilidade. Economizando tempo e permitindo uma 
aplicação perfeita. 

Disponível em rolos de 1,52 x 25 m = 38m² 

HX20BTIB - TI Blue Gloss



SÉRIe SuPTaC S 5000
Vinil Calandrado Polimérico de Alta Performance com cola solvente permanente. Especialmente projetado 
para aplicações que demandam durabilidade e qualidade extremas. Com a largura de 1,52m você tem 
melhor  aproveitamento do que todos os vinis concorrentes. Economizando tempo e dinheiro!

Sua flexibilidade permite a aplicação em superfícies planas e ligeiramente curvas. Com alta estabilidade 
dimensional, resistente à variações de temperatura e produtos químicos. Durabilidade de até 10 anos.

BUTTERCUP GLOSS
S5109B

ORANGE GLOSS
S5165B

TOMATO GLOSS
S5485B

BRIGHT CARDINAL RED
S5200B

OLYMPIC BLUE GLOSS
S5299B

SAPPHIRE GLOSS
S5280B

TRAFFIC GREY GLOSS
S5446B

CHARCOAL GREY GLOSS
S5433B

SILVER GLOSS
S5877B

POLAR WHITE GLOSS
S5001B

BLACK GLOSS
S5889B 

POLAR WHITE MATT
S5001M

BLACK MATT
S5889M

CLEAR GLOSS
S5899B

Rolo P    1,52x12m = 18,24m²
Rolo M    1,52x15m = 22,80m²
Rolo G   1,52x18m = 27,36m²
Rolo Full   1,52x30m = 45,60m²

Aproveitamento total para os seus projetos

RUBY GLOSS
S5186B



vINIl CaST

vINIl CalaNDRaDO

HX190Wg2
Filme Cast de alta durabilidade, multicamada especialmente desenvolvido 
para curvas complexas e envelopamento total. Disponível em rolos de 1,37m  
Liner com tecnologia HEX’PRESS

PC190g2
Laminação PC190G2, aumenta ainda mais a resistência e durabilidade do seu projeto.
Disponível em rolos de 1,37m.

aDeSIvOS PaRa ImPReSSÃO DIgITal

V3100WGHX240WG2

HX190WG2 com laminação PC190G2 HX190WG2 com laminação PC190G2

HeXIS HX240Wg2 Calandrado Polimérico Liner HEX’PRESS, gloss, cola permanente cinza.

HeXIS v 3100Wg Calandrado 0,10mm white, gloss, cola removível black.

HeXIS v 3101Wm Calandrado 0,10mm white, matte, cola removível clear.

HeXIS v 3001Wg Calandrado 0,10mm white, gloss, cola permanente clear.

HeXIS v402Cg Calandrado 0,08mm transparente, gloss, cola permanente clear.

HeXIS v402Cm Calandrado 0,08mm transparente, matte, cola permanente clear.



Um verdadeiro clássico! O vinil adesivo tipo quadro 
negro pode ser usado com giz para decorações 
originais, como lousa na escola. Pode ser cortado 
utilizando uma plotter para criar formas originais.

O filme de laminação foi projetado para  laminação à 
frio de impressão digital ou serigrafia para proteção 
de kits de moto, jet ski e outros brinquedos. 
Sua alta transparência confere um acabamento 
perfeito e sua espessura de 0,30mm te entrega a 
máxima proteção.

Vinil calandrado para impressão digital, com cola 
cinza super reforçada. Acabamento brilhante ou 
fosco. Especialmente projetado para adesivação 
de paredes que tanto causavam transtornos 
quando aplicado os materiais comuns.

Escreva e apague, sem danificar. O vinil tipo 
quadro de avisos permite a sua utilização por 
muito tempo! Material produzido com um 
revestimento de verniz especial em sua superfície. 

QuaDRO NegRO

lamINaÇÃO eSPeCIal COla SuPeR ReFORÇaDa

QuaDRO De avISOS

vINIS eSPeCIaIS



GLOSS

MATT

Desenvolvido com tecnologia de ponta pela francesa Hexis, o filme de Poliuretano para proteção de 
pintura Bodyfence protege os veículos contra agressões externas como: pedriscos, abrasão, raios UV e 
muito mais.

Fabricado em PU de alta qualidade, está disponível nas versões Gloss com espessura de 0,155mm e Matt 
com 0,160mm. 

Extremamente conformável, fácil de aplicar e o melhor, extremamente lucrativo para sua empresa!
 
Disponível em rolo de 1,52 x 20 m = 30,40m².

a NOva geRaÇÃO De FIlme De PROTeÇÃO.



AUTO REGENERATIVO
Graças ao sistema auto-regenerativo do BodyFence, o veículo sempre estará com aparência de novo, 
pois seu filme de PU resiste à pequenos arranhões e aos demais danos do dia a dia.

Para que o BodyFence se regenere, basta deixar o veículo exposto ao sol ou aplicar calor com 
soprador térmico na área afetada.

ULTRA CLEAR
O Filme de Proteção BodyFence é altamente transparente, protege a pintura original do carro 
sem alterar sua aparência. 

O BodyFence oferece um acabamento brilhante até mesmo superior à pintura original. Na sua 
versão fosca, além de proporcionar toda a proteção, ainda resulta em uma aparência final única, 
deixando o veiculo personalizado.

RESISTENTE À DETRITOS
Há milhões de causadores de danos à pintura tais como pedriscos da estrada, chuva ácida, 
poluição, insetos e muito mais.

O filme de proteção de pintura BodyFence cria uma barreira e resiste à tudo isso.

FÁCIL APLICAÇÃO

O BodyFence é um filme altamente conformável e fácil de aplicar. Sua tecnologia "Easy-to-Apply" 
desenvolvida pela Hexis, permite economia em torno de 30% do tempo de aplicação.

DURABILIDADE

O BodyFence preserva o brilho original da pintura graças a sua proteção UV reforçada e tem 
garantia de 7 anos contra amarelamento ou ressecamento.

AUTO LIMPANTE

O BodyFence possuí uma camada anti aderente. Graças à essa tecnologia, água, lama, poeira e 
sujeira em geral não aderem em sua superfície, tornando sua limpeza muito mais fácil.



SIDSTORe.COm.bR
uma COmPleTa lINHa De PRODuTOS, aCeSSÓRIOS e 
FeRRameNTaS PeNSaDOS em CaDa DeTalHe PaRa 

FaCIlITaR OS SeuS PROJeTOS.



SIDSTORe.COm.bR

Buscamos no mundo inteiro produtos inovadores, criativos e exclusivos. Se antes você precisava esperar 
meses para uma novidade chegar ao Brasil, isso mudou e cada vez mais aumentaremos o nosso 
portifólio de ofertas.

Uma plataforma moderna, fácil e rápida onde você compra com 
segurança e total conforto. Todo seu histórico de compras 
está salvo em nossa base de dados e a sua disposição para 
análise, novos pedidos e controle. Aceitamos todas as formas de 
pagamento e sempre apresentamos promoções e vantagens mais 
que exclusivas para você.

uma COmPleTa lINHa De PRODuTOS, aCeSSÓRIOS e 
FeRRameNTaS PeNSaDOS em CaDa DeTalHe PaRa 

FaCIlITaR OS SeuS PROJeTOS.



FITa De ReFIle
WRaP CuT

a SOluÇÃO IDeal PaRa eNvelOPameNTO 
 COm aCabameNTO PROFISSIONal.

A SID trás com exclusividade para o Brasil as fitas para refile WrapCut. 

Produzidas com linha de Kevlar e materiais de alta qualidade, as fitas de refile WrapCut proporcionam um acabamento 
rápido, veloz e preciso na instalação de vinis e filmes de proteção de pintura. Seus clientes irão adorar e com certeza, 
você irá aposentar o estilete na hora da aplicação!

1- Posicione a WrapCut no local desejado. Deixe uma 
sobra de fita em ambos os lados do corte, para que o 

filamento possa ser localizado.

2 - Aplique o vinil como de costume, pressionando bem a 
parte em que a fita está aplicada. Faça um corte no final 

da fita para liberar o filamento.

3 - Puxe o filamento da WrapCut à 45º em toda a 
extensão do vinil, realizando um corte rápido e limpo.



CeNTRO TÉCNICO De 
TReINameNTO SID

Centro de Treinamento SID - Barueri - SP

SID Matriz - Barueri - SP




