
Chapas Coloridas e Transparentes
Produtos para Impressão e Recorte
Acessórios para Acabamento
Acessórios para Montagem 
Ferramentas Manuais e Elétricas
Fitas Adesivas e Adesivos

TELEVENDAS: 
(11) 3871-7888
(19) 3772-7200

COMERCIAL@VICK.COM.BR

WWW.VICK.COM.BR

REPRESENTANTE

Comunicação  

Visual 

UNIDADE CARAPICUÍBA - SP

Rua Pedro de Oliveira, 106  -  Vila Sul Americana

06397-085  -  Carapicuíba   SP  -  Brasil

UNIDADE CAMPINAS - SP

Rua Ribeirão Branco, 423  -  Jd. do Trevo

13030-117  -  Campinas   SP  -  Brasil

Mais informações sobre propriedades, aplicações, 

características e manuais técnicos:
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PERFIL
 EMPRESARIAL

www.vick.com.br

Conheça também outros

guias de produtos com soluções

para os mais variados segmentos

A SOLUÇÃO NA
                MEDIDA CERTA!

Solicite já!

Unidade 
Carapicuíba

Aceitamos os cartões de crédito / débito:
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Centro de  

Distribuição

Fundada em 1985, a VICK se consolida e estabelece presença marcante no cenário nacional, 
oferecendo o que há de melhor e mais moderno no mercado.

Especializada em fornecer soluções completas, a VICK conquista a confiança de seus clientes pelo 
padrão de excelência no atendimento e pela qualidade dos seus produtos e serviços.

Seu departamento comercial conta com uma equipe de profissionais treinados para oferecer 
alternativas inovadoras para cada segmento.

A VICK dispõe do mais moderno Centro de Distribuição, uma unidade ampla e totalmente automa-
tizada, localizada próximo ao rodoanel, o que facilita o acesso, gera agilidade e atinge o mais alto 
padrão de excelência logística.

Venha nos fazer uma visita e descubra porque a VICK é líder e está cada dia mais presente no 
mercado.

VICK, sempre perto de você!
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MOLDADOS - PÉS DE BORRACHA

FECHOS REPOSICIONÁVEIS

15

          COMUNICAÇÃO        
VISUAL

Sem sujeira ou furo, substitui fixadores convencionais, 
como pregos, parafusos e grampos. Proporciona fixação 
rápida e segura em diversas aplicações, como em 
brinquedos, embalagens, eletroeletrônicos, entre outros. 
Além disso, possui a vantagem de ser fácil de aplicar. 

Utilizado como pés em bases de produtos, como 
amortecedores para portas, gavetas e tampas, como 
espaçadores em molduras de quadros, entre outras. 

Possui adesivo em sua base, o que torna as aplicações 
mais rápidas e fáceis.

02
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ROLETE DE BORRACHA

FITA DUPLA FACE - USO GERAL

FITA VHB

COMUNICAÇÃO
                         VISUAL

          COMUNICAÇÃO        
VISUAL

FITA DUPLA FACE SCOTCH MOUNT

Utilizada para fixação em madeiras, metais, vidros, 
espelhos, plásticos, entre outras superfícies, lisas ou 
porosas.

Possui alta resistência ao envelhecimento, pois é 
constituída de adesivo acrílico. Além disso, é de fácil 
aplicação devido ao liner de papel liso.

Indicada para diversas aplicações, como substituta de 
fixadores mecânicos convencionais.

Seu altíssimo poder de adesão possibilita a fixação 
permanente em aplicações críticas de montagem.

Ideal para proporcionar perfeita homogeneidade na 
aplicação de diversas fitas sensíveis à pressão, 
principalmente a VHB. 

O ótimo acabamento do cabo proporciona firmeza, 
ou seja, não escorrega das mãos na utilização.

Desenvolvida para o uso diário. Garante ótimos 
resultados em utilizações, como emendas de papéis, 
papelão, cartão, montagem de cartazes em ponto de 
venda, fixações diversas, fechamento de pequenas 
embalagens, entre outras inúmeras aplicações.

03

POLICARBONATO - PC

COMPACTO

Muito mais leve que o vidro, resistente ao impacto, possui proteção anti-UV, garantia de 10 anos contra 
amarelecimento e é o produto ideal para aplicações planas ou curvas, verticais ou horizontais, onde se 
deseja iluminação natural com máxima segurança.

Disponível em diversos formatos, espessuras e cores, nas versões compacto e alveolar.

Algumas aplicações: fachadas, divisórias, painéis, backlights, displays, stands, sinalizações, coberturas e 
toldos.

ALVEOLAR

comercial@vick.com.br

Produto de alto impacto visual que caracteriza-se por sua excelente transparência, versatilidade e 
durabilidade.  

Disponível nas formas de fabricação Cast ou Extrudado,  em cores opacas, translúcidas, fluorescentes, 
cristal, texturizados, pontilhados e espelhado; em diversas medidas nos formatos de chapa, tarugo ou 
tubo.

ACRÍLICO

Algumas aplicações: displays, backlights, frontlights, painéis, sinalização e comunicação visual em geral.
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ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

CITRUS LIMPANTE

POLIDOR PARA ACRÍLICO

13

ESTOPA, PANO e FLANELA

COMUNICAÇÃO
                         VISUAL

          COMUNICAÇÃO        
VISUAL

Excelentes para remoção de sujeiras, gorduras e graxas. 
Auxilia na limpeza de vidros, portas, janelas, chapas 
plásticas, etc. Simples, porém práticos e eficientes.

Garante brilho intenso, proteção total e limpeza 
máxima quando aplicado em superfícies de 
acrílico, cromados, aço inox e fórmica.

Para uma limpeza mais precisa, recomenda-se a 
utilização do disco de tecido em algodão.

Disponível na versão cera líquida ou massa 
sólida LP31.

O Álcool Isopropílico é um limpador de uso geral.

Ideal para limpeza de superfícies em plástico, vidro, metal, 
entre outras, principalmente em situações em que se faz 
necessário que a superfície esteja completamente limpa para 
receber algum tipo de tratamento, por exemplo, aplicação de 
fitas adesivas, vinil, etc.

Spray limpador e desengraxante usado para dissolver 
sujeira, graxa, fuligem e adesivos não curados. 

É ideal também para limpeza de superfícies antes de 
colagens.

POLIESTIRENO - PS / PSAI

ACRÍLICO

Algumas aplicações: displays, manequins, stands, 
expositores, prateleiras e caixas.

Produto transparente que possui grande 
versatilidade em suas aplicações, podendo ser 
furado, rebitado, cortado, serrado, dobrado a frio 
e a quente, termoformado a vácuo ou por 
prensagem, impresso ou pintado. 

Possui alta resistência ao impacto, boa resistência química, permite 
soldagem, é livre de odores e muito durável.

PETG - GLASSPEC

O Poliestireno é um termoplástico que se caracteriza por sua facilidade de processamento, baixo custo e 
alta resistência ao impacto.

Disponível nas versões: PS - Poliestireno nas cores cristal ou branca translúcida que é ideal para produção 
de peças para luminárias e backlights e PSAI - Poliestireno de Alto Impacto nas cores natural, branca ou 
colorida que é muito utilizada no processo de termoformagem, além de placas de sinalização, comuni-
cação visual, stands, painéis, entre outras aplicações. Somente para aplicações internas.
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COLA QUENTE e PISTOLA APLICADORA

COMUNICAÇÃO
                         VISUAL

          COMUNICAÇÃO        
VISUAL

PVC SEMI RÍGIDO

Ideal para vacuum forming, alia precisão técnica a 
baixo custo na produção de moldes e blisters. 
Disponível em chapas brancas (brilho ou fosca), cristal 
e em bobinas.

Algumas aplicações: cartões de crédito, cartões
comerciais, brindes e na confecção de embalagens.

COLA VINIL

Desenvolvida especialmente para trabalhos artesanais e em comunicação visual.

Ideal para colagens em isopor, papelão e alguns plásticos.

A pistola garante mais segurança e versatilidade nas aplicações. Possui gatilho acionador que 
dispensa a cola com mais facilidade e economia. 

Adesivo de contato para pequenos reparos de PVC 
flexível. Apresenta aderência rápida, tem boa 
flexibilidade, ótima resistência à água e intempéries.

Algumas aplicações: infláveis, lonas, bóias, piscinas, 
barracas de camping e malas.

PLASTIONDA

PVC FLEXÍVEL

PVC EXPANDIDO

A chapa de PVC Expandido é ideal para ser utilizada como 
matriz no processo de impressão serigráfica e silk-screen. Tem 
excelente acabamento superficial, resistência ao impacto e a 
riscos. Podendo ser utilizado em áreas internas e externas.

Algumas aplicações: placas de sinalização, montagem de 
stands, materiais para pontos de venda e comunicação visual 
em geral.

Pode ser colado, soldado ou costurado. É um material de fácil 
limpeza, atóxico e com ótimo isolamento térmico e acústico.

Algumas aplicações: confecção de brindes, divisórias de 
ambientes, bolsas e sapatos. 

Chapas disponíveis em diversas espessuras e cores. Permitem 
modelagem e curvatura a frio e possuem tratamento corona para 
impressão. 

Algumas aplicações: placas de sinalização, acabamentos de 
luminosos, displays para pontos de venda, embalagens 
retornáveis, pastas para escritório, etc.
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COMUNICAÇÃO
                         VISUAL

          COMUNICAÇÃO        
VISUAL

POLIPROPILENO CHAPA GRAVADA

As chapas de Polipropileno possuem em uma das faces 
gravação texturizada nos modelos: camurça, couro, liso ou line. 
São ideais para impressão em hot stamping, serigrafia e offset.

Algumas aplicações: brindes promocionais, embalagens, 
displays, capas para encadernações e materiais para escritório, 
como pastas, porta-lápis, etc.

VINIL ADESIVO

VINIL PARA IMPRESSÃO DIGITAL

Proporciona ótimo impacto visual em trabalhos que 
exigem qualidade, durabilidade e criatividade.  
A solução fundamental para elaboração de sua 
comunicação.

É um material de custo acessível, versátil e de alta 
qualidade, indicado para trabalhos que exigem 
precisões técnicas e resistência. 

Possui aderência sensível à pressão e não 
descasca, valorizando qualquer projeto.

Algumas aplicações: painéis, etiquetas, decorações, 
comunicação em vitrines, banners, fachadas, 
frontlights e backlights.

Vinil adesivo com ótimas propriedades que 
garantem uma perfeita impressão digital. Alia 
qualidade nos processos de aplicação a baixo custo.

Algumas aplicações: envelopamento de frota, 
frontlights, backlights, banners e muitas outras 
peças para comunicação visual.
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COMUNICAÇÃO
                         VISUAL

          COMUNICAÇÃO        
VISUAL

PISO MAX

Película autoadesiva antiderrapante para aplicação 
em pisos. Proporciona a valorização da comunicação,  
protegendo contra o desgaste, prolongando assim, a 
vida útil das imagens.

Ideal para sinalização e decoração de pisos. 

PERFIL ESTRUTURAL

A solução perfeita para montagens rápidas, planas ou 
tridimencionais com incomparável economia de tempo de 
mão-de-obra. Ideal para construção de estruturas leves para 
sustentação de placas. 

Algumas aplicações: caixas, fachadas, quiosques e expositores.

Ideal para utilização em trilhos e guias para chapas 
plásticas ou outros materiais similares, fixação de 
placas informativas em balcões e gôndolas, 
acabamentos de peças para comunicação visual, 
entre outras inúmeras possibilidades de aplicações.
 
Proporciona acabamento prático, moderno e 
resistente.

PERFIL PARA FIXAÇÃO e ACABAMENTO

TUBO DE PVC

CABO DE MADEIRA

Ideal para sustentação e fixação de banners e faixas para 
comunicação visual.

Disponível nos modelos quadrado, redondo ou retangular.
Indispensável na estrutura e no acabamento em peças de 
comunicação.

MOLDADOS - PÉS DE BORRACHA

FECHOS REPOSICIONÁVEIS

Sem sujeira ou furo, substitui fixadores convencionais, 
como pregos, parafusos e grampos. Proporciona fixação 
rápida e segura em diversas aplicações, como em 
brinquedos, embalagens, eletroeletrônicos, entre outros. 
Além disso, possui a vantagem de ser fácil de aplicar. 

Utilizado como pés em bases de produtos, como 
amortecedores para portas, gavetas e tampas, como 
espaçadores em molduras de quadros, entre outras. 

Possui adesivo em sua base, o que torna as aplicações 
mais rápidas e fáceis.
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COMUNICAÇÃO
                         VISUAL

          COMUNICAÇÃO        
VISUAL

MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA

PORTA BANNER

Filme de PVC transparente utilizado na transferência de 
grafismos recortados eletrônicamente e molde para 
gabarito de pinturas.

Ideal para exposição de banners em diferentes locais e circunstâncias.

É prático, leve, fácil de transportar, pois pode ser desmontado e 
montado com muita agilidade.

Disponível em diversos modelos e medidas para os mais variados tipos 
de exposições. 

ADESIVOS AEROSSÓIS

Para aplicações rápidas e seguras, obtendo um trabalho 
limpo e sem desperdício, o que proporciona aumento 
da produtividade e redução de custos.

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

CITRUS LIMPANTE

O Álcool Isopropílico é um limpador de uso geral.

Ideal para limpeza de superfícies em plástico, vidro, metal, 
entre outras, principalmente em situações em que se faz 
necessário que a superfície esteja completamente limpa para 
receber algum tipo de tratamento, por exemplo, aplicação de 
fitas adesivas, vinil, etc.

Spray limpador e desengraxante usado para dissolver 
sujeira, graxa, fuligem e adesivos não curados. 

É ideal também para limpeza de superfícies antes de 
colagens.

ROLETE DE BORRACHA

FITA DUPLA FACE - USO GERAL

FITA VHB

FITA DUPLA FACE SCOTCH MOUNT

Utilizada para fixação em madeiras, metais, vidros, 
espelhos, plásticos, entre outras superfícies, lisas ou 
porosas.

Possui alta resistência ao envelhecimento, pois é 
constituída de adesivo acrílico. Além disso, é de fácil 
aplicação devido ao liner de papel liso.

Indicada para diversas aplicações, como substituta de 
fixadores mecânicos convencionais.

Seu altíssimo poder de adesão possibilita a fixação 
permanente em aplicações críticas de montagem.

Ideal para proporcionar perfeita homogeneidade na 
aplicação de diversas fitas sensíveis à pressão, 
principalmente a VHB. 

O ótimo acabamento do cabo proporciona firmeza, 
ou seja, não escorrega das mãos na utilização.

Desenvolvida para o uso diário. Garante ótimos 
resultados em utilizações, como emendas de papéis, 
papelão, cartão, montagem de cartazes em ponto de 
venda, fixações diversas, fechamento de pequenas 
embalagens, entre outras inúmeras aplicações.
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          COMUNICAÇÃO        
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PISO MAX

Película autoadesiva antiderrapante para aplicação 
em pisos. Proporciona a valorização da comunicação,  
protegendo contra o desgaste, prolongando assim, a 
vida útil das imagens.

Ideal para sinalização e decoração de pisos. 

PERFIL ESTRUTURAL

A solução perfeita para montagens rápidas, planas ou 
tridimencionais com incomparável economia de tempo de 
mão-de-obra. Ideal para construção de estruturas leves para 
sustentação de placas. 

Algumas aplicações: caixas, fachadas, quiosques e expositores.

Ideal para utilização em trilhos e guias para chapas 
plásticas ou outros materiais similares, fixação de 
placas informativas em balcões e gôndolas, 
acabamentos de peças para comunicação visual, 
entre outras inúmeras possibilidades de aplicações.
 
Proporciona acabamento prático, moderno e 
resistente.
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brinquedos, embalagens, eletroeletrônicos, entre outros. 
Além disso, possui a vantagem de ser fácil de aplicar. 

Utilizado como pés em bases de produtos, como 
amortecedores para portas, gavetas e tampas, como 
espaçadores em molduras de quadros, entre outras. 

Possui adesivo em sua base, o que torna as aplicações 
mais rápidas e fáceis.



Chapas Coloridas e Transparentes
Produtos para Impressão e Recorte
Acessórios para Acabamento
Acessórios para Montagem 
Ferramentas Manuais e Elétricas
Fitas Adesivas e Adesivos

TELEVENDAS: 
(11) 3871-7888
(19) 3772-7200

COMERCIAL@VICK.COM.BR

WWW.VICK.COM.BR

REPRESENTANTE

Comunicação  

Visual 

UNIDADE CARAPICUÍBA - SP

Rua Pedro de Oliveira, 106  -  Vila Sul Americana

06397-085  -  Carapicuíba   SP  -  Brasil

UNIDADE CAMPINAS - SP

Rua Ribeirão Branco, 423  -  Jd. do Trevo

13030-117  -  Campinas   SP  -  Brasil

Mais informações sobre propriedades, aplicações, 

características e manuais técnicos:
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