


Alguém um dia já disse que para reconhecermos os verdadeiros parceiros devemos passar por  
momentos bons e outros difíceis. Nos bons verificaremos a quantidade e nos momentos difíceis, 
reconheceremos a verdadeira qualidade.  

O Brasil passa por um desses momentos difíceis, de crise econômica, e que para piorar se agrava 
com a crise política. Portanto, nada mais sensato do que buscar alianças confiáveis, de qualidade 
e com experiência, para juntos encontrarmos um caminho que nos leve ao crescimento.

Ter um fornecedor preocupado com o seu sucesso e que lhe ofereça os melhores produtos pelo 
menor custo possível é primordial para tornar o mercado de comunicação visual mais profissional 
e rentável para todos. A SID, desde 1989, superou diversas crises e aprendemos que saber escolher 
seus parceiros é de fundamental importância.

Nesse momento, buscar o produto de menor qualidade para assim reduzir o custo é o caminho que 
muitos estão fazendo. Mas será esse o caminho ideal? Será que diante de uma crise como esta, 
simplesmente ofertar produtos de baixa qualidade com preço menor fará sua empresa prosperar 
ou até mesmo sobreviver? Vale a sua reflexão.

Acreditando que sempre depois de uma tempestade vem um belo amanhecer, a SID continua 
investindo em novos produtos diferenciados, de alta tecnologia e mundialmente inovadores.

Agora somos DISTRIBUIDOR PREMIUM AVERY DENNISON e com exclusividade oferecemos as 
linhas de adesivos SUPREME WRAPPING FILM, HP 700 e MPI 3000 em todas as lojas SID.

Na linha de equipamentos, temos o lançamento mundial da SID APOLLO UV 2512 FLATBED e a 
SID ATHÍNA UV, com seu avançado sistema de tracionamento por esteira, ideal para impressão de 
materiais flexíveis e complexos. A série SID TRITON está mais completa com a SID TRITON S 320.  
Velocidade, alta resolução e o máximo em área de impressão, juntos em um único equipamento.

Tudo isso para espantar a crise e provar que as oportunidades não somente devem ser 
aproveitadas, mas como muitas vezes criadas.  Xô Crise!! Eu      Sign!

Sidney Santos



Xtreme Colors IJ-800

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.

Xtreme Colors IJ-1000 Premium

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. 

Xtreme Colors IJ-3000 High Definition

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.

Xtreme Colors IJ-2000 Eco-Solvente

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.

Xtreme Colors IJ-4000 UV

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.



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

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!



Sistema de Alimentação

Cabeças de Impressão

Roletes Reforçados

Cabeças de Impressão SII • 508 nozzles • 12 picolitros

No. Cabeças de Impressão 6

Resolução Até 1440 DPI

Tipo de Tinta Solvente ou Eco-Solvente | CMYKLCLM  | 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                360 dpi  • 91m²/h
Standard 1 540 dpi   • 61m²/h
Standard 2 720 dpi   • 46m²/h
Quality                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 Photo Print SID Cloud

Voltagem AC 220 V • 50 / 60 Hz

Dimensões do equipamento 4786 x 930 x 1350 mm

Dimensões da embalagem 4980 x 1140 x 1620 mm

Peso do equipamento Líquido: 724 kg • Bruto: 1064 kg



AlTA QUAlIDADE E PRODUTIvIDADE SEMPRE!

A série SID TITAN é nossa campeã de vendas, alinhando velocidade e qualidade 
de impressão, a SID TITAN é o equipamento ideal para colocar a sua empresa em 
outro nível, fazendo com que possa atender as múltiplas demandas do mercado. A 
versatilidade da SID TITAN Series que imprime em uma resolução de até 720 DPI, 
permite que você atenda clientes que necessitam de qualidade de impressão muito 
superior a maioria das impressoras concorrentes.

A nova versão SID TITAN 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 mais.

Reconhecendo a qualidade dos componentes utilizados em sua fabricação, a SID oferece  

garantia de até 3 anos na série SID TITAN. Tranquilidade e segurança para sua empresa.



Cabeças de Impressão SII • 510 nozzles • 35 pl SII • 1020 nozzles • 35 pl SII • 510 nozzles  50 pl SII 508 nozzles • 12 pl

No. Cabeças de Impressão 4 ou 6

Resolução Até 720 DPI Até 720 DPI Até 720 DPI Até 1440 DPI

Tipo de Tinta Solvente ou Eco-Solvente | CMYK | 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 1

Standard
Quality  

360 dpi   • 76m²/h
720 dpi   • 39m²/h
1080 dpi • 18m²/h

360 dpi   • 75m²/h
720 dpi   • 58m²/h
1080 dpi • 29m²/h

360 dpi  • 85m²/h
720 dpi  • 57m²/h
1080 dpi • 38m²/h

360 dpi  • 91m²/h
720 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 Photo Print SID Cloud

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

Sistema de Alimentação

Cabeças de Impressão

Roletes Reforçados

SID TITAN 320           SID TITAN S 320    SID TITAN GT 320   SID TITAN GS 320



A série SID Triton está mais completa. Além da SID TRITON 160 e S210 agora temos 
a SID TRITON S 320. Todas as demandas de impressão serão supridas ao entregar 
alta definição, cores mais do que vibrantes, altíssima velocidade e largura de até 3,20 
metros. Seu exclusivo sistema de impressão direto em materiais rígidos como poliestireno, 
simplifica seus trabalhos ao máximo e abre um novo leque de possibilidades. 

O sistema de tinta eco solvente de alta qualidade e custo acessível, sem chips, cartuchos  
ou controles,  torna sua empresa extremamente competitiva nos mais diversos projetos. 
SID TRITON Series, sua escolha definitiva!

Reservatórios de 1 litro Cabeças de Impressão



SID TRITON 160   |   SID TRITON S 210   |   SID TRITON S 320

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     • 27m²/h
Draft 2     720 dpi     • 15m²/h
Standard     1080 dpi   • 10m²/h
Quality     1440 dpi   • 8m² 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 Photo Print SID Cloud

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



A nova impressora SID ATHÍNA UV recebe seu nome emprestado da Deusa grega das 
artes e das habilidades. Não poderia existir nome melhor para expressar o que este 
novo equipamento pode fazer em sua empresa. 

Seu sistema de tracionamento da mídia por esteira é capaz de imprimir os mais 
complexos materiais, tais como couro, plásticos, tecidos e muito mais. A sua tinta UV 
de alta flexibilidade e alto rendimento, fará de seus trabalhos de impressão digital uma 
verdadeira obra de arte.  

Sua facilidade operacional, seu baixo custo de aquisição, instalação e simples 
manutenção, permitirão o retorno do seu investimento em curto prazo de tempo. A 
SID ATHÍNA vem equipada com duas cabeças japonesas e está disponível com duplo 
CMYK ou CMYK + White.



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

No. Cabeças de Impressão 2

Resolução Até 2880 dpi

Tipo de Tinta Eco-Solvente ou UV| CMYK ou CMYK+W | 1 litro por cor

Largura máxima de impressão 1800 mm

Sistema de alimentação de mídia Tracionamento por esteira - desenrolador e enrolador automático

Tipos de mídia Vinil, papel, lona, tecido, couro, PS, PVC, acrílico e etc

Velocidade de impressão

Draft                360 dpi   • 38m²/h
Standard   1080 dpi • 28m²/h
Quality                    1440 dpi   • 19m²/h
High Quality            2160 dpi • 14m² h

Sistema de limpeza Limpeza automática

Altura da cabeça de impressão Até 6mm

RIP Software Photo Print SID Cloud

Voltagem AC 220 V • 50 / 60 Hz

Dimensões do equipamento 3180 x 930 x 1340 mm

Dimensões da embalagem 3280 x 1140 x 1640 mm

Peso do equipamento Líquido: 404 kg • Bruto: 485 kg

Sistema duplo de 
alimentação

Esteira de Tracionamento



A SID APOLLO UV foi projetada para atender todas as suas demandas de impressão 
em materiais rígidos. Disponível em dois modelos: SID APOLLO 1312 com área de 
impressão de 1300 x 1260 mm e a SID APOLLO 2512 com área de 2500 x 1260 mm. 

Capaz de imprimir materiais com até 40 mm de espessura com precisão assegurada 
por nove ou dezoito áreas de vácuo individuais. Um equipamento acessível e com 
retorno do investimento muito mais rápido que qualquer concorrente. 

Equipada com lâmpadas UV de LED de alta qualidade com durabilidade de até 20.000 
horas. Cabeças de impressão e tinta fabricadas no Japão, proporcionam alta qualidade 
de impressão e durabilidade externa superior para os seus trabalhos.



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

No. Cabeças de Impressão 2

Resolução Até 2880 DPI 

Tipo de Tinta UV | CMYK, CMYK + W

Largura máxima de impressão 1300 x 1260 mm | 2500 x 1260 mm

Sistema de alimentação de mídia Mesa de vácuo com 9 ou 18 áreas

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

Velocidade de impressão

CMYK x 2
Draft                360 dpi     • 13m²/h 
Standard         1080 dpi   • 10m²/h
Quality            1440 dpi   • 7m²/h
High Quality    2160 dpi   • 5m² h

CMYK + W
360 dpi     • 7m²/h 
1080 dpi   • 5,5m²/h
1440 dpi   • 4m²/h
2160 dpi   • 3m² h

CMYK x 2
Draft                360 dpi       • 20m²/h 
Standard         1080 dpi     • 15m²/h
Quality            1440 dpi     • 10m²/h
High Quality    2160 dpi     • 7m² h

Sistema de limpeza Limpeza automática

RIP Software Photo Print SID Cloud

Voltagem AC 220 V • 50 / 60 Hz

Dimensões do equipamento 2645 x 1865 x 1150 mm | 3871 x 2165 x 1190 mm

Dimensões da embalagem 2950 x 2050 x 1500 mm | 4140 x 2400 x 1520 mm

Peso do equipamento Líquido: 371 kg • Bruto: 616 kg | Líquido: 525 kg • Bruto: 780 kg

SID APOllO 1312 | SID APOllO 2512



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 e qualidade de impressão!

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

Sistema de AlimentaçãoCabeças de ImpressãoRoletes Reforçados



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 Photo Print SID Cloud

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



Potência do Laser 100 W

Área de trabalho 1300 x 900 mm

Velocidade de corte | gravação 300 mm/s | 400 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

A Laser SID XL 1390 é um equipamento de qualidade e custo imbatíveis que o ajudará 
a fazer parte deste mundo criativo. Você poderá fazer trabalhos de corte ou gravação 
em diferentes materiais, como acrílico, madeira, tecido, papel, etc.

Equipada com mesa de elevação automatizada e com acessório para gravação  
cilíndrica, tais como garrafas, copos e muito mais.



SID THOR 2513 é um Router CNC 3D destinado a aplicações de corte, gravação de diversos 
materiais tais como, acrílico, plástico, madeira, alumínio e aço.

Fabricada em ferro fundido e alumínio, proporcionando excelente robustez, baixo índice de 
vibrações e precisão nos trabalhos executados. Motores tipo Servo, sistema fuso de esferas 
e alta velocidade de deslocamento, que garantem uma performance profissional. Sua mesa 
de vácuo com quatro áreas individuais, tornam a SID THOR 2513 o equipamento ideal para 
empresas que buscam agregar tecnologia e alta qualidade em seus trabalhos.

Precisão +/- 0.03 mm

Spindle Italiano 2200 W

Profundidade máxima 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

Voltagem AC 220 V

Peso do equipamento 1200 kg

Consumo de energia 3 kW



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 produto final, a Oneplastic, trabalha 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.

Através do processo de Co-Extrusão, a Oneplastic realiza sobre chapas a Aplicação de 
Camada de Material Acrílico, Acabamentos Metalizados, Aplicação Decorativas em 
Padrões de Madeira, Fibra de Carbono e Aço Escovado dentre outros, proporcionando 
aos clientes condições de desenvolverem os mais variados tipos de produtos, sempre 
agregando valor a seu produto final.

A OnePlastic, supera as expectativas do mercado de laminados, seja quanto a 
tecnologia empregada na fabricação, na variedade de acabamentos disponíveis, 
nos custos de fornecimento e na performance atingida. Proporcionando aos clientes 
vantagens competitivas únicas, com a utilização de materiais criativos e diferenciados 
na forma de chapas de Poliestireno e ABS. 

A Oneplastic através de sua equipe técnica, está preparada para atender os mais 
variados mercado e projetos nas industrias de Termo Formagem (vaccum forming), 
Automobilística, Equipamentos Hospitalares/Odontológicos, Comunicação Visual, 
Impressão Digital, Displays, Moveleira, Eletroeletrônica, dentre outras. 



OnePlastic Ultra
Placas e filmes de poliestireno indicados para o uso em vácuo formagem, pois possuem excelente alongamento, sendo 
utilizados em sua composição resinas e aditivos desenvolvidos para se obter elevada performance nas mais variadas 
aplicações industriais: automobilística, eletrodomésticos, descartáveis, brinquedos, equipamentos odontológicos, 
hospitalares, móveis e outros.

OnePlastic Premium
Placas de poliestireno formuladas com resinas e compostos especiais para se obter alto brilho com acabamento 
superficial único, efeitos de metalização, madeira, aço escovado e etc. A linha Premium se destina a fabricação de 
produtos que necessitam uma aparência marcante, valorizando assim o produto final no qual a Placa Oneplastic 
Premium é utilizada como matéria prima. As Placas OnePlastic Premium podem ser utilizadas nos processos de corte, 
dobra ou termo formagem, em peças para indústria de cosméticos, indústria automobilística, displays dentre outras.

OnePlastic Lux
A Linha de placas Oneplastic LUX , são placas onde sua utilização está relacionada com o fator luminosidade. 
Utilizada na fabricação de produtos onde possa haver a necessidade de efeito fotoluminescente, por exemplo, placas 
de sinalização de emergência ou onde seja necessário um efeito de transmissão de luz, como luminosos tipo Back-
light. Aplicações: Placas de sinalização de segurança, luminárias, caixa de luz para verificação de Raio-X, dentre 
outros.

OnePlastic High Glossy 
Placas de poliestireno com camada superficial de acrílico, com alto brilho, elevada durabilidade externa e com 
resistência a incidência de raios UV. OnePlastic High-Glossy possui resistência superior a riscos, comparado ao 
poliestireno convencional. Ideal para aplicações decorativas onde se requer um produto com alto acabamento 
superficial ou em substituição ao uso do acrílico convencional.

OnePlastic OutDoor
Placas com aditivos especiais para utilização em ambiente externo por períodos de até um ano, pois possui alta 
resistência aos raios UV. Utilizadas para aplicações em sinalização arquitetônica, fachadas, luminosos, totens e 
displays de uso externo.

OnePlastic Special
Placas e filmes de poliestireno especialmente formulados com resinas dispostas em camadas, para obtenção de 
materiais com alta qualidade por um custo econômico. OnePlastic Special é indicado para aplicações que requerem 
redução de preço sem perda da qualidade. Amplamente utilizado na indústria de embalagens, displays, sinalização 
interna, brindes, utensílios domésticos, etc.

OnePlastic Oxi-Bio
Placas e filmes de poliestireno ideais para aplicações onde a questão ecológica é predominante. OnePlastic Oxi-
Bio tem incorporado uma exclusiva característica de oxidação que faz com que seu tempo de degradação no meio 
ambiente passe de 400 para apenas 2 anos, causando mínimo impacto. Desta forma, é um produto ecologicamente 
mais correto que outras resinas plásticas. Indicado para utilização em placas de sinalização, banners, brindes, 
embalagens e materiais promocionais de uso geral.

oneplastic.com.br



OneSign Front 280 Strong

Lona front-light para impressão digital, serigrafia convencional ou UV, com avesso preto, com trama reforçada ideal 
para confecção de banners promocionais e especialmente para painéis do tipo “outdoor lonado” com até 70m².
Aplicações: Banners promocionais, painéis e outdoors.
Larguras: 1,52m | 2,20m | 2,50m | 3,20m 

OneSign Front 340

Lona front-light para impressão digital, serigrafia convencional ou UV, com avesso cinza, ideal para confecção de 
banners e painéis.
Aplicações: Banners promocionais e painéis.
Larguras: 1,52m | 2,03m | 2,50m | 3,20m 

OneSign Front 440 (Fundo cinza, acabamento brilhante ou fosco)

Lona para impressão digital, serigrafia convencional ou UV. Possui tratamento superficial na face de impressão 
proporcionando melhores resultados de cores e definição. 
Aplicações: Painéis tipo Front Light/Back light e banners.
Larguras: 1,10m | 1,52m | 2,03m | 2,20m | 2,50m | 3,20m 

OneSign Premium Front ou Back 440 (Fundo cinza ou branco, acabamento brilhante ou fosco)

A sua melhor escolha para projetos especiais. Lona para impressão digital, serigrafia convencional ou UV. Possui 
tratamento superficial na face de impressão proporcionando melhores resultados de cores e definição. Trama de fios 
mais fechadas oferecendo melhor resistência e aparência final.
Aplicações: Painéis tipo Front Light/Back light e banners.
Larguras: 1,10m |1,52m | 2,03m | 2,20m | 2,50m | 3,20m

OneSign BO 510 (Blockout, acabamento semi-brilho)

Lona para impressão digital, serigrafia convencional ou UV. Possui filme blockout que impede a passagem da luz 
podendo ser impressa dos dois lados.
Aplicações: Painéis e banners.
Larguras: 1,52m | 2,03m 

OneSign Mesh (Lona Perfurada)

Lona para impressão digital, serigrafia convencional ou UV. Possui perfurações que permitem a passagem do vento 
e som.
Aplicações: Tela ortofônica, eventos, shows, envelopamentos de prédios.
Larguras: 2,20m | 3,20m

Filme Pet Front | Back

Filme para impressão digital, serigrafia convencional ou UV. Filme de poliéster 100% reciclável, alta resistência a 
rasgo, excelente absorção de tinta, secagem rápida, não encanoa e possui acabamento fosco.
Aplicações: Painéis front ou retro-iluminados (Caixa de luz, display, PDV) e banners.
Larguras: 1,52m| 2,03m

Os produtos OneSign são frutos de anos de investimento a fim de se obter a formulação 
ideal que garanta ótimos resultados de definição de cores, brilho, acabamento e 
resistência mecânica. São definitivamente reconhecidos por possuírem a melhor relação 
custo-benefício por metro quadrado.



OneSign G 510   Filme Branco de 0.08 mm | Brilho | Liner de 120g | Cola solvente clear

Aplicações: Indicado para aplicações promocionais | Impressão digital solvente, eco-solvente, UV e serigrafia 
Garantia: 6 meses
Larguras: 1,06m | 1,22m | 1,37m | 1,52m

OneSign G 1010 Filme Branco ou Clear de 0.08 mm | Alto Brilho | Liner de 120g  | Cola solvente clear

Aplicações: Indicado para aplicações promocionais em superfícies planas e materiais flexíveis | Impressão digital 
solvente, eco-solvente, UV e serigrafia | Garantia: 1 ano
Larguras: 1,06m | 1,22m | 1,37m | 1,52m

OneSign  M 1010  Filme Branco de 0.08 mm | Fosco | Liner de 120g | Cola solvente clear

Aplicações: Indicado para aplicações promocionais em superfícies planas e materiais flexíveis | Impressão digital 
solvente, eco-solvente, UV e serigrafia | Garantia: 1 ano
Larguras: 1,06m | 1,22m | 1,37m | 1,52m

OneSign G 3000    Filme Branco de 0.08 mm | Alto Brilho | Liner de 145 g | Cola solvente cinza

Aplicações: Indicado para aplicações promocionais em superfícies planas ou levemente curvas e materiais flexíveis  
Impressão digital solvente, eco-solvente, UV e serigrafia  | Garantia: 3 anos
Larguras: 1,06m | 1,22m | 1,37m | 1,52m 

OneSign M 3000    Filme Branco de 0.08 mm | Fosco | Liner de 145 g | Cola solvente cinza

Aplicações: Indicado para aplicações promocionais em superfícies planas ou levemente curvas e materiais flexíveis  
Impressão digital solvente, eco-solvente, UV e serigrafia  | Garantia: 3 anos
Larguras: 1,06m | 1,22m | 1,37m | 1,52m 

OneSign GO 1000  (Vinil Perfurado)   Filme de 0,12mm | Brilho | Liner de 120g | Cola solvente preta

Aplicações:  Indicado para aplicações promocionais tais como vitrines, vidros de veículos e etc | Impressão digital 
solvente, eco-solvente e Serigrafia  | Garantia: 6 meses
Larguras: 1,37m

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.

Embalagem Perfeita Estoque Garantido Qualidade e Durabilidade Tecnologia de Aplicação



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.  
 
Hoje a mundialmente reconhecida Avery Dennison produz os melhores materiais do 
mercado e no Brasil, tem a SID como seu Distribuidor Premium.

Com exclusividade                em todo o Brasil a SID distribui as linhas de vinis para 
impressão digital MPI 3000, vinil para recorte HP 700 e a linha Supreme Wrapping e 
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. Este conjunto 
proporciona um acabamento com alto brilho idêntico 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 60 cores e mais 5 cromadas (Conform 
Chrome.

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



• Espessura: 0,05mm
• Liner: 146g, revestido PE
• Cola Cinza, Permanente e removível a longo prazo. 
• Durabilidade: 9 anos
• Disponíveis em rolos de 45,72 metros nas larguras 
1,22 e 1,37m
• Aplicação em todos tipos superfície como corrugadas, 
rebites, curvas acentuadas e etc.
• Desenvolvido para aplicações duráveis corporativas na 
identificação de frotas e veículos.

• Espessura: 0,08mm
• Liner: 146g/m²
• Cola acrílica, permanente, removível a longo prazo
• Durabilidade: 6 anos
• Disponíveis em rolos de 45,72 metros na largura 1,37m
• Aplicação de curto a médio prazo, em superfícies 
planas, curvas leves / simples.

O vinil MPI 1005 Super cast proporciona uma  
fácil aplicação e remoção a longo prazo. Você 
vai obter uma melhor printabilidade e cores 
vivas. A linha MPI 1005 possui as tecnologias 
Easy Apply RS™, Easy Apply™ e Gloss 
Opaque LTR, que atendem as necessidades 
de aplicação em frotas ou aplicações 
arquitetônicas.

O MPI 2105 é um substrato de ótima qualidade 
para imagens vivas e atraentes, com uma 
durabilidade de 7 anos. Este é um filme 
versátil que pode ser aplicado em diversos 
tipos de superfícies, desde planas até aquelas 
com curvas simples. Disponível também com 
a com a tecnologia Easy Apply™ e Easy Apply 
RS™



A SID agora é distribuidora no Brasil de toda a linha de fitas para recorte Knifeless. 

Os produtos Knifeless proporcionam um melhor acabamento, maior velocidade, precisão na 
instalação e além de tudo zero riscos na pintura. Seus clientes irão adorar e com certeza, você 
irá aposentar o estilete!

Finish Line Tape
• Utilizada na maioria das aplicações 

de envelopamento. 

• Conformável ao redor de 
parachoques, maçanetas, espelhos 
e etc.

• Possibilita corte de múltiplas camadas 
de vinil ao mesmo tempo.

• Disponível em rolos de  50 metros na 
largura de 3.5 mm 

Designline Tape
• Possibilita o alongamento, 

acompanha os contornos e curvas 
facilmente em qualquer direção. 

• Excelente para criar designs e tiras 
(stripes) diretamente no veículo 
sem a necessidade de cortar o vinil 
previamente.

• Disponível em rolos de  50 metros 
na largura de 3.5 mm 





ONESIGN Promotional Banner - Superfície tratada, 
fundo branco e trama reforçada.

ONESIGN Economic Banner - Superfície tratada, fundo  
cinza, trama e PVC reforçados.

ONEPLASTIC Special - Placas e filmes de poliestireno formulados 
com resinas dispostas em camadas, com alta qualidade por um 
custo econômico. OnePlastic Special é indicado para aplicações 
que requerem redução de preço sem perda da qualidade.

ONESIGN G 510 - Vinil branco 0,08mm 
com cola solvente e liner de 120g.

ONESIGN GO 1000 - Vinil perfurado 
0,12mm com cola solvente e liner de 120g.

Os produtos ONESIGN tem um tratamento especial na superfície 
que resultam em maior velocidade de impressão. Com menos 
passadas, você atinge resultados excelentes, economizando tinta 
e principalmente tempo.

Os produtos ONEPLASTIC especialmente fabricados para 
campanha política, com qualidade e custos competitivos, 
são certamente a escolha definitiva para sua empresa.

PRINTABIlIDADE GARANTIDA

CHAPAS E FIlMES DE POlIESTIRENO




