


Sobre a Free Way

Nossos produtos

Fundada em 1998, a Gráfica
Free Way vem se destacando
no mercado devido a qualida-
de e atendimento em seus
serviços, sendo motivo de
r e f e r ê n c i a n o s e t o r d e
Impressão Offset. Investindo
constantemente em atualiza-
ções tecnológicas, tanto pelo
desenvolvimento de seus
profissionais, quanto através

da aquisição de novos equipa-
mentos.

Localizada em Pouso
Redondo – Santa Catarina,
atendemos com excelência
toda a região do Alto Vale do
Itajaí. Trabalhamos com 4
m todos de impressão paraé
melhor atender nossoos s
cliente : Impressão Offset,s
Impressão Flexográfica ,

Impressão Digital e Impressão
de pequenas tiragens.

Em 2018, mudamos para
um novo parque gráfico,
buscando uma infraestrutura
maior para atender a todos
com um complexo e mais
estruturado parque gráfico, de
forma que nos permita tam-
bém aumentar nosso mix de
produtos.

O caminho
certo de sua
impressão!

● Adesivos

Agendas●

● Banners

● Blocos em geral

Brindes em geral●

anetas● C

● Cartões de Visita

Carimbos●

● Calendários

● Pastas

Papéis●

● Revistas

● Rótulos

● Sacolas

● Talões

● Tablóides

● Tags

● Xerox

● Embalagens

● E�quetas

Fachadas●

● Folhas Timbre

● Folders / Flyers

rro de bandeja● Fo

● Filipetas

● Informa�vos

Ingressos●

● Catálogos

● Cartazes

Cardápios●

Carnês●

● Comandas

● Convites

haveiros● C

Design●

● Envelopes



nstalad no município deI a
Pouso Redondo umpossuímos
parque gráfico de 250m² Com.
atuação em 4 métodos de
impressão, conseguimos
atender a um grande leque de
clientes com muita rapidez e
máxima qualidade.

Venha nos conhecer ou
solicite a visita de nossos
representantes e tenha o
melhor para sua empresa!

Nossa
Estrutura

Administração

Pré ImpressãoSala de Reunião

Comercial

Recepção



mosConta com todos os
equipamentos e processos
desde o desenvolvimento de
arte até a finalização de sua
embalagem.

umaCom impressora 4
cores offset, impressora 7uma
cores flexo r fi a,g á c plotter de

impressão digital Roland,
impressora laser de grande
formato, guilhotina, corte e
vinco, dobradeira, numerador,
grampeadores, laminadoras e
coladeiras, podemos assim
garantir um melhor prazo de
entrega, qualidade absoluta e

preços muito competitivos aos
nossos produtos.

Nós possuimos todas as
ferramentas para atender os
nossos clientes da melhor
forma e assim garantir total
satisfação na entrega do
produto!

Offset

Plotter digital

Flexografica

Impressora laser

Nossos
Equipamentos



Portfolio IMPRESSOS
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Portfolio DESIGN




