


Quem é a pensecole ?

Somos uma empresa de comunicação visual com 10 anos de trajetória. 
Em todos esses anos temos o orgulho e a missão de transportar a idéia e 
necessidade de nosso cliente ao mundo, adaptando ao seu publico alvo. 
 Após mais de 8000 projetos finalizados e entregues, temos a certeza de que,
temos know-how necessário  para participar do seu  sucesso como parceiro.
 



O que fazemos ? 

Um dos nossos lideres de vendas é sem dúvidas 
os produtos derivados da impressão digital, são:
banner e adesivo. Com um numero infinito de 

diversificações esses produtos caem muito bem
em diversos projetos.

Além claro que ele possibilita mudança de ambientes,
criação decorativas de stands em feiras presenciais

e muito mais.
 

Impressão Digital 



O que fazemos ? 
Material Gráfico 

Trabalhamos na produção e criação de todo o material gráfico disponível 
no mercado hoje, como por exemplo cartões de visita, flyers, folders, 

pastas personalizadas, tags, envelopes de todos os tamanhos entre outros 
produtos disponiveis em nossa linha de produção.



O que fazemos ? 
Sublimação

Trabalhamos na produção e criação de todo o material gráfico disponível 
no mercado hoje, como por exemplo cartões de visita, flyers, folders, 

pastas personalizadas, tags, envelopes de todos os tamanhos entre outros 
produtos disponiveis em nossa linha de produção.



O que fazemos ? 
Sublimação

Você quer exposição imediata da sua marca? 
Nada melhor do que ter o seu próprio uniforme

 ou ter camisetas personalizadas
em posse dos teus cliente. 

Além disso trabalhamos também com sublimação 
em azulejo, relógios, porta controles, bandeiras, 

copos, brindes únicos.



O que fazemos ? 
Sinalização

Sinalização (Interna e Externa)
Linha Acessibilidade

Em nossa linha de Acessibilidade, temos disponível:

Piso Tátil
Placas de Sinalização

Adesivos de Sinalização
Símbolos PCD

Linha Condomínio
Em nossa linha de Condomínio, temos disponível:

Piso Tátil
Placas de Sinalização em PVC
Placas de Sinalização em vidro

Adesivos ou Placas Fotoluminescente para escadas
Sinalização Rota de Fuga e Equipamentos.

Linha Empresarial
Em nossa linha Empresarial, temos disponível:

Placas para Comércio
Placas CIPA
Placa EPI’s

Sinalização interna completa
Adesivos de Setores



Suporte ao Cliente 

Nosso atendimento presencial e ou via telefone trabalha de 
segunda à sexta-feira, das 8:00 às 17:00

(11) 2015-9390
(11) 99460-3488
(11) 99493-0309

Atendimento Direto

www.pensecole.com
contato@pensecole.com

pensecole
pensecole

Av. Sapopemba, 13542 - Jardim adutora - São Paulo
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