Orçamento / Cotação
Documentação completa
Máquina de Carimbos com 4 lâmpadas
R$ 599,90
frete grátis pelos correios ( PAC ) e NF
1 ano de garantia total ( novidade )
Tempo de exposição rápido na faixa de 5s a 1 minuto.
Lâmpadas potentes com reatores independentes um para cada lâmpada.
260 modelos / moldes editáveis de carimbos prontos em Word e Corel.
Faz todos tipos de carimbos ( a máquina faz a borracha, depois é só
pegar a borracha em colar em qualquer superfície como carimbo de
madeira, automático, metal, plástico etc )
kit completo grátis ( acompanha a máquina )
1 pote de polímero com + – 150 g ( para uns 50 carimbos )
4 carimbos automáticos tamanho 10, 20, 30 e 15 ( 1 de cada )
40 carimbos de madeira de diferentes tamanhos
10 folhas de transparência, 1 rolo guarnição, 2 folhas de substrato.
1 base para carimbos de tinta ( almofada )
1 dvd com 20 min de vídeo aula com 260 moldes prontos no corel e word
*Enviamos o software Corel Draw para instalação.
1 manual de 10 páginas completo colorido e ilustrado.
1 cronômetro com hora, minuto e segundo.
2 vidros com área de 11 x 30 cm
2 presilhas / prendedor para segurar os vidros.
1 escova

A máquina de 4 e 6 lâmpdas
possuem a mesma estrutura, o
que muda é quantidade de
lâmpadas internas e a de 6 é um
pouco mais rápida e faz mais
carimbos por vez.

Dados técnicos da máquina:
Altura 13 cm, largura 16 cm, comprimento 50 cm ( máquina 4 e 6 lâmpadas ).
O vidro faz carimbos de 2 e 3 mm de espessura ( altura das letras ).
2 interruptores, controle independente das lâmpadas de cima e de baixo. ( não precisa virar vidro ).
4 lâmpadas especiais de 45 cm com 4 reatores independentes, 20 w cada, total 80 w
Temos em 110 v e 220 v.
Peso da máquina 4 kg, pacote completo 8 kg .
Essa máquina não desliga sozinha, o operador deverá desligar pelos interruptores em média de 25s a 60s depois de ligar,
olhando o cronõmetro
Produção:
Elas não tem limite diário de produção.
4 lâmpadas = Vidro 10 x 30 cm, área útil 6 x 20 cm, cabe uns 5 carimbos grandes ou 10 pequenos.
Indicação:
4 lampadas = Pequenas cidades e pequenos comércios, fazer poucos carimbos por dia.



Esse documento pode ser mudado sem prévio aviso, qualquer informação divergente aqui e no site, leve em consideração o site, na dúvida faça contato .
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Orçamento / Cotação
Documentação completa
Máquina de Carimbos com 6 lâmpadas
R$ 749,90
frete grátis pelos correios ( PAC ) e NF
1 ano de garantia total ( novidade )
Tempo de exposição rápido na faixa de 5s a 1 minuto.
Lâmpadas potentes com reatores independentes um para cada lâmpada.
260 modelos / moldes editáveis de carimbos prontos em Word e Corel.
Faz todos tipos de carimbos ( a máquina faz a borracha, depois é só
pegar a borracha em colar em qualquer superfície como carimbo de
madeira, automático, metal, plástico etc )
kit completo grátis ( acompanha a máquina )
1 pote de polímero com + – 150 g ( para uns 50 carimbos )
4 carimbos automáticos tamanho 10, 20, 30 e 15 ( 1 de cada )
40 carimbos de madeira de diferentes tamanhos
10 folhas de transparência, 1 rolo guarnição, 2 folhas de substrato.
1 base para carimbos de tinta ( almofada )
1 dvd com 20 min de vídeo aula com 260 moldes prontos no corel e word
*Enviamos o software Corel Draw para instalação.
1 manual de 10 páginas completo colorido e ilustrado.
1 cronômetro com hora, minuto e segundo.
2 vidros com área de 11 x 30 cm
2 presilhas / prendedor para segurar os vidros.
1 escova

A máquina de 4 e 6 lâmpdas
possuem a mesma estrutura, o
que muda é quantidade de
lâmpadas internas e a de 6 é um
pouco mais rápida e faz mais
carimbos por vez.

Dados técnicos da máquina:
Altura 13 cm, largura 16 cm, comprimento 50 cm ( máquina 4 e 6 lâmpadas ).
O vidro faz carimbos de 2 e 3 mm de espessura ( altura das letras ).
2 interruptores, controle independente das lâmpadas de cima e de baixo.
( não precisa virar vidro ).
6 lâmpadas especiais de 45 cm com 4 reatores independentes, 20 w cada, total 80 w
Temos em 110 v e 220 v.
Peso da máquina 4 kg, pacote completo 8 kg .

Produção:
Elas não tem limite diário de produção.
6 lâmpadas = Vidro 10 x 30 cm, área útil 8 x 20 cm, cabe uns 10 carimbos grandes ou 20 pequenos.
Indicação:
6 lampadas = Comércios maiores, com freguesia pedindo carimbos e com ponto comercial consolidado.
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Orçamento / Cotação
Documentação completa
Máquina de Carimbos com 6 lâmpadas com
2 timers controladores
R$ 999,90
frete grátis pelos correios ( PAC ) e NF
1 ano de garantia total ( novidade )
Tempo de exposição rápido na faixa de 5s a 1 minuto.
Lâmpadas potentes com reatores independentes um para
cada lâmpada.
260 modelos / moldes editáveis de carimbos prontos em
Word e Corel. Faz todos tipos de carimbos ( a máquina faz a
borracha, depois é só pegar a borracha em colar em qualquer
superfície como carimbo de madeira, automático, metal,
plástico etc )
kit completo grátis ( acompanha a máquina )
1 pote de polímero com + – 150 g ( para uns 50 carimbos )
4 carimbos automáticos taman. 10, 20, 30 e 15 ( 1 de cada )
40 carimbos de madeira de diferentes tamanhos
10 folhas de transparência, 1 rolo guarnição, 2 folhas de
substrato.
1 base para carimbos de tinta ( almofada )
1 dvd com 20 min de vídeo aula com 260 moldes prontos no corel e word
*Enviamos o software Corel Draw para instalação.
1 manual de 10 páginas completo colorido e ilustrado.
1 cronômetro com hora, minuto e segundo.
2 vidros com área de 11 x 30 cm
2 presilhas / prendedor para segurar os vidros.
1 escova

A máquina de 6 lâmpadas com 2
timers independentes desliga
sozinha as lâmpadas de cima e
desliga sozinha as lampadas de
baixo, com tempos
independêntes, é a única do país
com essa facilidade.

Dados técnicos da máquina:
Altura 13 cm, largura 16 cm, comprimento 50 cm ( máquina 4 e 6 lâmpadas ).
O vidro faz carimbos de 2 e 3 mm de espessura ( altura das letras ). ( não precisa virar vidro ).
6 lâmpadas especiais de 45 cm com 4 reatores independentes, 20 w cada, total 80 w
Temos em 110 v e 220 v. Peso da máquina 5 kg, pacote completo 9 kg .
Sem limite diário de produção.
6 lâmpadas = Vidro 10 x 30 cm, área útil 8 x 20 cm, cabe uns 10 carimbos grandes ou 20 pequenos.
Indicação: 6 lampadas = Comércios maiores, com freguesia pedindo carimbos e com ponto comercial consolidado.
Considerações importantes sobre a máquina com 2 timers.
 Não precisar virar chave para fazer exposição em cima e em baixo, são controladores independentes, é um
controlador para cima e um para baixo.
 O tempo de exposição não se apaga quando se desliga a máquina, fica sempre gravado.
 Dificilmente um controlador/timer dá defeito, pois a configuração dele fica gravado e não precisa configurar toda
hora.
 Só de não ter que configurar toda hora vai ganhar tempo e tempo é dinheiro.
 Se for comprar para funcionário trabalhar é a melhor máquina, esse povo gosta de uma grande facilidade.
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Perguntas e Respostas
Se eu fizer um ou cinco carimbos eu perco material ?
Se gasta a quantidade proporcional ao tamanho e quantidade de carimbos, se for fazer um carimbo, vai gastar material
para um carimbo, se for fazer 5, vai material para 5.
Posso fazer carimbos de artesanato ?
Sim, já vendemos várias máquinas para isso, geralmente os compradores(as) fazem bichos, desenhos, carros, folhas,
galhos etc. Esse site abaixo a compradora comprou conosco a máquina. É necessário que a compradora entenda um
mínimo de coreldraw para editar a imagem ( aumentar, diminuir, transformar em negativo ), com algumas horas mexendo
no corel se aprende. A Sra Viviane comprou nossa máquina, veja no link abaixo a produção.
http://artesdivivianegarcia.blogspot.com.br/2011/03/arte-de-criar-um-carimbo.html
Em quanto tempo sua máquina faz um carimbo ?
O tempo de exposição dentro da máquina é na faixa de 5 segundos na parte de cima e 1 minuto na parte de baixo.
Devemos levar em consideração o tempo para digitar o negativo no word ou corel, imprimir e fazer a montagem no vidro,
porem com experiência isso fica bastante rápido.
É difícil fazer carimbos ?
Enviamos manual com 11 páginas e dvd com 25 minutos de video aula e ficamos no suporte até as 22h. Pela quantidade
de máquinas que vendemos e pela quantidade de pessoas que voltam relatando dúvidas é mínimo e quando tem dúvidas
são super rápidas.
Nossa máquina é muito vendida para :
LAN HOUSE, CONTABILIDADES, PAPELARIA, GRÁFICA, LOJAS DE RECARGAS DE CARTUCHOS,
CHAVEIROS etc.
O material que vem na máquina dá para quantos carimbos ?
Envio material para trabalhar durante algumas semanas, polímero dá para em média de 20 a 40 carimbos, carimbo de
madeira envio 50. Envio essa grande quantidade para a pessoa aprender com tranquilidade e ter conhecimento dos
materiais que vai gastar e começar a ganhar dinheiro.
O que é preciso para fazer carimbo.
Computador, e uma impressora jato de tinta ( que usa cartucho de tinta ) ou impressora a laser (toner) e força de vontade .
Qual a segurança que tenho que vou receber a máquina ?
Ligue para para a agência dos correios onde envio minhas encomendas, AGF LIDER – RUA TELIO BARRETOMACAÉ – RJ e pergunte a qualquer funcionário se o Prof. Éder despacha encomendas quase todos dias, pegue o tel no
site dos correios.
Compre pelo PagSeguro ( só libera o valor depois que receber a máquina em casa e testar)
Somos empresa com registro na Receita Federal com CNPJ.
Custos e lucros dos carimbos :
O carimbo de madeira o custo dele é de 1,00 se vende entre 8,00 a 35,00
O carimbo grande / médio automático custa 6 e vende-se entre 25 a 30 reais.
O carimbo pequeno automático custa 5 e vende-se a 20 a 25 reais .
O carimbo CNPJ custa 15 reais e se vende a 50 a 80 reais.
O preço do litro do polímero para carimbo é 49 reais, se faz pelo entre 100 a 250 borrachinhas.
Para fazer um carimbo você gasta 1 real de materiais básicos ( transparência, polímero etc )
* O preço depende da concorrência, mas em 90% dos casos os preços são esses acima.
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Política de segurança, privacidade, envio e assistência
Segurança na compra :
Quando fazer compras na internet use esses critérios:
Pesquise sobre o domínio no sistema de cadastro de site whois , digite o domínio e veja quando foi criado, nome do dono,
se é site novo etc.
Consulte o cnpj da empresa no site da Receita Federal.
Conta Corrente em nome da Empresa.
Veja as datas das postagens dos vídeos no youtube da empresa.
Verifique se tem suporte técnico por celular e fixo em horário estendido e velocidade das respostas em email.
Verifique opiniões de outros compradores reais.
Verifique se o vendedor possui todo o vídeo de produção demonstrando todo passo a passo sem nenhum tipo de corte.
Política de envio :
Todo envio é feito pelos correios são feitos na AGF Lider de Macaé – Rj
A promoção “Frete Grátis” é válida apenas para compradores de máquinas de carimbos.
O tipo de envio é por PAC.
É muito importante que seu endereço de entrega esteja completo, com número da rua e o complemento como bloco, apto,
casa, etc.O sedex dos correios é um método 100% seguro, por isso no local de entrega o carteiro pedirá para a pessoa que
recebeu assinar um recibo que comprova a entrega.
O Correio faz a entrega em horário comercial, fazendo de 2 a 3 tentativas em caso de destinatário ausente, por isso a
importância de ter uma pessoa para receber a encomenda.
Nos casos de envio via PAC pode acontecer da mercadoria ter de ser retirada nos correios próximo a sua casa, neste caso
é enviado um aviso em sua residência para retirada, isso acontece quando não é entregue mercadorias no endereço da
pessoa.
É muito importante o comprador rastrear no site dos correios sua encomenda, pois se por algum motivo o carteiro detectar
que o destinatário é desconhecido ou rua inexistente a encomenda volta no mesmo dia.
Prazos de Entrega
Os prazos de entrega variam em dias úteis de acordo com as localidades de origem e destino. A Encomenda PAC/SEDEX
possui entrega domiciliar, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, em mais de 4.800 cidades. A entrega da encomenda em
localidades sem viabilidade operacional ou em área rural ou área de risco será realizada exclusivamente na agência mais
próxima do endereço do destinatário.
Prazo máximo para PAC: de 7 a 20 dias úteis.
Prazo máximo para SEDEX: De 2 a 5 dias úteis.
Estamos vendendo na internet a muito tempo e na prática os prazos são esses para locais bem servido pelos correios na
modalidade PAC.
Rio de Janeiro: de 1 a 3 dias úteis.
MG e SP: de 3 a 5 dias úteis.
Restante do País: de 4 a 6 dias úteis, sendo o normal é 5 dias úteis.
Prazos acima ocorre em 90% dos casos e se começa a contar um dia depois da entrega da encomenda nos correios.
Todos os pedidos enviados e que retornarem para nós, por ENDEREÇO INSUFICIENTE, DESTINÁRIO AUSENTE,
DESTINATÁRIO DESCONHECIDO e outros erros ocasionados pelo COMPRADOR serão reenviados mediante ao
pagamento de uma nova taxa de frete do mesmo valor pago.
Somente será isento desta taxa quando o erro for ocasionado pelos correios ou por nossa equipe.
Para evitar problemas na entrega, colocamos na etiqueta um telefone de contato do comprador, porem é prudente colocar
2. Nesse caso, favor nos enviar os números de telefone depois da compra.
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Politica de Privacidade:
Nós só temos acesso a suas informações depois da sua compra no site do PagSeguro.
Não temos acesso a qualquer tipo de informação quando se esta navegando no site, o acesso no site é livre.
Toda compra por cartão, boleto é intermediada pelo PagSeguro, sistema totalmente consagrado e seguro no País.
Não compartilhamos seus dados que foram registrados no PagSeguro com nenhuma outra empresa.
Não enviamos em hipótese alguma propaganda para seu email, salvo alguma promoção em espaço de tempo considerável.
Nosso site não tem sistema de se registrar, o único registro é no momento da compra dentro da plataforma do PagSeguro,
em ambiente totalmente seguro.
O Pagseguro não passa o número de CPF ou CNPJ da empresa para retirarmos a nota fiscal, solicitamos que depois da
compra nos passe esse número com nome completo.
Política de Troca e Garantia.
A máquina possui garantia nas peças de 1 ano.
Temos vídeo aula que ensina a trocar as principais peças, basta tem apenas uma chave Philips.
O comprador ter direito de testar a máquina durante 14 dias, caso por algum motivo não agrade pode devolver , sendo as
custas do envio para nós por conta do comprador, nosso índice de satisfação é de 99% .
Pedimos a gentileza do comprador somente comprar se realmente ter condições e querer realmente fazer carimbos, não se
esqueça que é necessário ter PC e impressora.
Se por algum motivo precisar de assistência e precisar de comprar alguma peça no comércio local se for da vontade do
comprador depositaremos o valor da peça na conta do comprador.

Comprar
A compra pelo cartão de crédito ou boleto para pagamento único é feito direto no site www.maquinadecarimbos.com.br ,
acitamos todos cartões, ou para depósito em conta ou transferência em qualquer conta abaixo.





Bradesco Ag 0576 Conta Poupança 0600106-8 Éder Ângelo
Itaú Ag 1469 Conta Poupança 39039-5 Éder Ângelo
CEF / Lotéricas Ag 0184 Op 003 Conta Corrente 3833-0 E A Soares Máquinas
Banco do Brasil Ag 4691-4 Conta Corrente 9229-0 E A Soares Máquinas

Todas Máquinas com Kit completo, Frete grátis pelo PAC e Nota Fiscal.
As operadoras de cartões de crédito cancelam a compra caso o endereço de entrega seja diferente do endereço de entrega
da fatura, caso queira que enviamos para endereço diferente nos comunique posteriormente.
máquina de 4 lâmpadas
à vista R$ 599,90
2x R$ 308,93
3x R$ 207,98
4x R$ 157,51
5x R$ 127,24
6x R$ 107,06
7x R$ 92,66
8x R$ 81,86
9x R$ 73,46
10x R$ 66,75
11x R$ 61,26
12x R$ 56,69

Máquina de 6 lâmpadas
1x à vista R$ 749,90
2x R$ 390,02
3x R$ 265,19
4x R$ 202,85
5x R$ 165,51
6x R$ 140,67
7x R$ 122,97
8x R$ 109,74
9x R$ 99,49
10x R$ 91,32
11x R$ 84,67
12x R$ 79,16

Máquina de 6 lâmpadas com 2
timers
1x R$ 999,90
2x R$ 514,92
3x R$ 346,65
4x R$ 262,53
5x R$ 212,08
6x R$ 178,45
7x R$ 154,44
8x R$ 136,44
9x R$ 122,44
10x R$ 111,26
11x R$ 102,11
12x R$ 94,49

*O financiamento no cartão tem juros da operadora de 1,99%
*O valor que sobe de juros não é repassado para nós.
*Para toda compra que fazemos é discontato uma porcentagem para o cartão.
*Os juros cobrados podem variar de cartão para cartão.
* Toda compra no cartão demanda de análise de segurança pela operadora, geralmente é 2h a 72h.
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Todos insumos são comprados no site
www.maquinadecarimbos.com.br
Carimbo 10 5,00
10x26

Carimbo 20 6,00
14x38

Carimbo 30 6,00
18x47

Carimbo 15 10,00
14x69

Carimbo 60 15,00
40x60

Polímero 900g 50,00

Substrato 15m 4,00
Folha grande

Dupla face 3,00
Folha a4

Transparencia Jato 50f 55,00

Transparencia Laser 50f
40,00

Transparencia Laser 100f
75,00

Preços dos insumos pode ser mudado sem aviso prévio.
Edição desse documento : 02 / 10 / 2014
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