
O TOQUE DE MAGIA EM SEUS
PRODUTOS COM A STALDEN DECOR!
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HISTÓRIA DE SUCESSO
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Fábrica da Stalden Decor

PRINCíPIOS

Stalden Chocolataria, Indaiatuba/SP

A Stalden foi fundada em 1978 e, desde o início, dedicou-se à 
fabricação de bombons e produtos de chocolate, além de salgados, 
tortas, bolos e doces. Atenta às tendências e necessidades do 
mercado nacional, em 1999 desenvolveu a linha de produtos de 
chocolates impressos – Chocodecor – voltada para decoração 
e personalização de tortas, bolos, sorvetes e outros produtos de 
confeitaria.
Em 2004, criou a Stalden Decor, um departamento responsável 
pelo desenvolvimento de novos recursos para decoração e 
personalização de produtos tais como transfers, blisters impressos, 
formas imantadas para transfers e cartões laminados para uso 
em chocolates, doces, bolos, etc., além de finas embalagens para 
bombons e assim sendo, pioneira neste ramo e líder no Brasil.

Qualidade em todas as nossas ações; Encantar o cliente é 
nosso ponto de honra; Zelo pela imagem da empresa; Ética 
nos relacionamentos; Valorização do indivíduo; Estilo gerencial 
empreendedor, inovador e participativo; Estimular a criatividade.

staldendecor.com.br
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Transfers para chocolates sendo produzidos

staldendecor.com.br
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MISSãO

VISãOVALORES

Transfers embaladosProdutos embalados Área de embalagemÀrea de expedição

A Stalden Decor tem por missão desenvolver, produzir e comercializar produtos destinados à decoração de chocolates e doces com 
qualidade superior e respeito ao meio ambiente, assegurando a satisfação de clientes e colaboradores, a criação de valor e a sustentabilidade 
do negócio.

Satisfação do Cliente; Sigilo no tratamento das informações da empresa; 
Valorização das pessoas; Resultados; Respeito ao meio ambiente; 
Relacionamento com clientes e colaboradores deve ser transparente e 
baseado na responsabilidade e confiança entre as partes;

Estar entre as principais empresas do ramo de decoração de 
chocolates em todo o mundo. Ser reconhecida como referência de 
qualidade, variedade e excelência em produtos tanto para o mercado 
interno, quanto para exportação. 
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Folhas de transfers para chocolate prontos para serem embalados
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Feito de folha de acetato na medida de 30x40cm com desenhos feitos em manteiga de cacau, 
os transfers da Stalden Decor possuem desenhos únicos, versatilidade de aplicação em qualquer 
doce coberto com chocolate e que transmite o que há de mais bonito de forma comestível.

TRANSFER PARA CHOCOLATE
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Com tamanhos para comportar de 4 a 36 doces, o leque de caixas para chocolate da 
Stalden Decor é abrangente e versátil. Investir também na caixa é garantia da melhor 
apresentação para seus produtos.

CAIXA PARA CHOCOLATE
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TEXTURAS PARA 
CHOCOLATE

Se a superfície do chocolate está simples, a textura feita 
de folha de PVC com relevo, na medida de 30x40cm, 
e com mais de 6 modelos é ideal para valorizar o 
acabamento e soltar a sua imaginação.
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BASES LAMINADAS

Valorizar o que está por cima é essencial, mas investir 
na base para seus doces é um detalhe que faz toda a 
diferença. Agora com 2 linhas – Classic e Premium.
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BLISTERS

Solte sua criatividade com os blisters. Formatos 
como colheres, corações, joaninhas, bolas e palitos 
impressionam pelos desenhos e brilho, feito em sua 
maioria em formas de PVC. É de fácil utilização e inova em 
cada produção.
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FORMAS IMANTADAS

Crie lindos bombons com desenhos que acompanham 
qualquer ideia: são mais de 200 opções. Para isso utilize as 
formas imantadas que são feitas em policarbonato vazada 
com uma placa de inox e com imãs que se prendem ao 
fundo. Podem ser reutilizadas com os transfers ou texturas 
de sua preferência.
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PERSONALIZE

Fazer o cliente sentir sua marca com cheiros, sabores e 
imagens é primordial para ser sempre lembrado.

Pensando nessa possibilidade, a Stalden Decor possui 
um departamento especializado e voltado exclusivamente 
para a personalização de transfers, blisters e caixas para 
chocolate. Deixe bem claro para seu cliente quem é você. 
É a decisão certeira para o sucesso.

Entre agora em contato conosco, faça um orçamento e 
garanta essa experiência para seus clientes.
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LOJISTA STALDEN DECOR

Os produtos da Stalden Decor são excelentes para você que  
possui loja física e/ou e-commerce. Este  é  um segmento que 
cresce de forma constante e a cada ano ganha mais destaque 
e procura.

Conte com uma empresa que é pioneira nesse setor e que a 
cada ano lança mais produtos para acompanhar as tendências 
e o que está na moda. A Stalden Decor é capacitada para 
lhe auxiliar a ter sucesso no seu negócio. São mais de 200 
revendas parceiras no território brasileiro.

Entre em contato conosco. Seja um lojista Stalden Decor.



55 19 3894-3338 | comercial@staldendecor.com.br
Rua Joaquim Pupo, 501 | Centro Empresarial de Indaiatuba | Indaiatuba | SP | Brasil

www.staldendecor.com.br


