
Catálogo de Personalização 
de Growlers

apresenta:



Apresentação
A MondoCeram desenvolve Growlers em cerâmica de forma inovadora e exclusiva. São diversos modelos, cores 

e decorações, decalques resistentes e de alta qualidade para surpreender o mercado de acordo com a 

necessidade de cada cliente. A qualidade e a tradição de nossa marca, aliadas à exclusividade de fabricação de 

cerâmicas com relevo, garantem a idealização de produtos funcionais para fidelizar e fazer parte do dia a dia dos 

mais exigentes consumidores.

Este catálogo foi desenvolvido, reunindo informações práticas para efetuar a personalização dos nossos 

Growlers; imagens, medidas e áreas de aplicação da arte, cores e dados técnicos. Com as medidas aqui 

encontradas você terá a base necessária para a aplicação perfeita de sua marca, tendo assim mais eficácia na 

sua estratégia de marketing.

Growlers MondoCeram
A MondoCeram conta com uma equipe de desenvolvimento para a criação e personalização de Growlers, 

produzindo o melhor projeto possível, valorizando ainda mais a sua marca.

Entre em contato conosco ou envie um e-mail para fazer seu orçamento:

promocional@certaceramica.com.br;
promocional1@certaceramica.com.br
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Instruções para decalque
- Arquivos de templates dos decalques nas extenções .AI, .EPS e .CDR estão disponívieis entrando emcontato 
com equipe do promocional.
- Detalhes muito pequenos podem sofrer distorções e não ficarem legíveis.
- O custo será proporcional ao tamanho e à quantidade de cores da arte.
- Para a produção do decalque, enviar a arte em arquivo aberto como: .AI, .CDR, .EPS, .PSD, .PDF, caso não seja 
possível, imagem em alta resolução.

Cores
A Mondoceram possui uma grande variedade de cores para personalização de seu growler.

*As cores podem variar do monitor para amostra física.
*Possibilidade de outras opções de cores, a definir.

Outras opções de cores:

Cores Padrão:

PretoAreiaBranco
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45mm

Medidas do Growler
 Diâmetro da base: ±100mm
 Diâmetro total: 108mm
 Largura (com alça): 123mm
 Diâmetro da boca: 54mm
 Espessura da peça: ±4mm

Altura s/ tampa: 266mm 
Altura c/ tampa: 282mm
Capacidade de Pressão: 120lbs - 8bars
Peso aproximado: 1.214kg

Growler 1 Litro

Área para aplicação da arte:

Decalque externo Decalque da tampa

361mm
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área frontal

45mm

Medidas do Growler
 Diâmetro da base: ±127mm
 Diâmetro total: 145mm
 Largura (com alça): 145mm 
 Diâmetro da boca: 54mm
 Espessura da peça: ±4mm

Altura s/ tampa: 318mm 
Altura c/ tampa: 336mm
Capacidade de Pressão: 120lbs - 8bars
Peso aproximado: 1.830kg

Growler 2 Litros

Área para aplicação da arte:

Decalque externo Decalque da tampa
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área frontal
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Medidas do Growler
 Diâmetro da base: ±107mm
 Diâmetro total: 134mm
 Largura (com alça): 136mm 
 Diâmetro da boca: 54mm
 Espessura da peça: ±4mm

Altura s/ tampa: 208mm
Altura c/ tampa: 224mm
Capacidade de Pressão: 120lbs - 8bars
Peso aproximado: 1.152kg

Growler Vogel 1 Litro

Área para aplicação da arte:

Decalque externo Decalque da tampa

150mm
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m
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área frontal

45mm170mm
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Medidas do Growler
 Diâmetro da base: ±107mm
 Diâmetro total: 136mm
 Largura (com alça): 138mm 
 Diâmetro da boca: 54mm
 Espessura da peça: ±4mm

Altura s/ tampa: 294mm
Altura c/ tampa: 310mm
Capacidade de Pressão: 120lbs - 8bars
Peso aproximado: 1.462kg

Growler Vogel 2 Litros

Área para aplicação da arte:

Decalque externo Decalque da tampa

420mm
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área frontal

160mm
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Medidas do Growler
 Diâmetro da base: ± 110,5mm
 Diâmetro total: 150,5mm
 Largura (com alça): 160mm 
 Diâmetro da boca: 35mm
 Espessura da peça: ±4mm

Altura s/ tampa: 260mm 
Altura c/ tampa: 273mm
Capacidade de Pressão: 120lbs - 8bars
Peso aproximado: 1.268kg

Growler Classic 2 Litros

Área para aplicação da arte:

Decalque externo Tampa branca em Polietileno 
reciclado com borracha de 
vedação vermelha

470mm
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área frontal

Tampa branca em Polietileno 
reciclado com borracha de 
vedação vermelha

160mm

18
5m

m

Medidas do Growler
 Diâmetro da base: ±131mm
 Diâmetro total: 150,5mm
 Largura (com alça): 162mm  
 Diâmetro da boca: 35mm
 Espessura da peça: ±4mm

Altura s/ tampa: 332mm
Altura c/ tampa: 349mm 
Capacidade de Pressão: 120lbs - 8bars
Peso aproximado: 1.916kg

Growler Classic 3 Litros

Área para aplicação da arte:

Decalque externo

470mm

18
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área frontal
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Medidas do Growler
 Diâmetro da base: ±147 mm
 Diâmetro total: 152mm
 Largura (com alça): 158mm
 Diâmetro da boca: 35mm
 Espessura da peça: ±4mm

Altura s/ tampa: 247mm
Altura c/ tampa: 263mm
Capacidade de Pressão: 120lbs - 8bars
Peso aproximado: 1.474kg

Growler Baviera 2 Litros

Área para aplicação da arte:

Decalque externo Tampa branca em Polietileno 
reciclado com borracha de 
vedação vermelha

470mm
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área frontal

Medidas do Growler
 Diâmetro da base: ±135mm
 Diâmetro total: 143mm
 Largura (com alça): 143mm
 Diâmetro da boca: 35mm
 Espessura da peça: ±4mm

Altura s/ tampa: 318mm 
Altura c/ tampa: 336mm
Capacidade de Pressão: 120lbs - 8bars
Peso aproximado: 1.830kg

Growler Babilônia 2 Litros

Área para aplicação da arte:

Decalque externo

13
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425,68mm

θ: 14,88°
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Tampa branca em Polietileno 
reciclado com borracha de 
vedação vermelha
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Cuidados com o Growler
 
O Growler pode ser utilizado para levar cerveja ou chopp para casa ou para viagem, sem 
perder a qualidade do líquido. Apesar de ser um produto de fácil utilização, é preciso tomar 
alguns cuidados para garantir que a cerveja esteja boa na hora de beber.

 
Enchimento:
O Growler cerâmico suporta até 120 libras ou 8 bar de pressão para o enchimento.

O ideal para encher o growler é evitar ao máximo a formação de espuma, pois além de perder 
parte do gás, fica difícil dimensionar se o growler foi cheio corretamente.

 
Consumo:
O growler deve ser armazenado na geladeira, dessa forma, a bebida se mantém em boas 
condições por alguns dias. O prazo de armazenamento da bebida pode variar, portanto, é 
aconselhável segiuir as instruções do fabricante. Não é recomendado guardar por mais do que 
14 dias para o consumo.

Caso queira deixar a cerveja guardada por mais tempo, o ideal é sanitizar o growler com ácido 
peracético ou iodo, logo antes do envase, o que garante que nenhum microrganismo se 
desenvolva dentro do growler.

Não aconselhamos a utilização de outros ácidos, pois podem comprometer a integridade do 
esmalte.

 
Limpeza:
É preciso lavar o growler logo após o consumo com água corrente. Se optar por algum 
detergente ou ácido peracético, certifique-se de que todo o produto tenha sido removido, para 
não influenciar na qualidade da cerveja.

Para guarda-lo, é recomendado estar seco e mantê-lo aberto, evitando assim o 
desenvolvimento de bolores e mofos no seu interior.



Certa Produtos Cerâmicos Ltda.
Rua Adolfo Konder, 35 – Rio Negrinho - SC – CEP 89295-000 – Brasil

Fone: 47 3203 5000 SACC: 0800 644 6444
CNPJ: 00.396.498/0001-53 I.E: 255.253.990

www.certaceramica.com.br


