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Roll-up
Expositor retráctil de alumínio 
e plástico que se monta em 
segundos sem necessidade 
de recorrer a ferramentas. 
Imagem fácil de mudar e 
disponível em duas faces.
Utilização interior ou exterior.

Medidas:
85 x 205 cm

100 x 205 cm
120 x 205 cm
200 x 205 cm
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LCD Poster
Banner Baeza

Display elegante e funcional
para a colocação de  impressões. 
Ajustável em altura e fabricado 
em alumínio, aço e pinças 
plásticas. O display inclui um 
ecrã LCD de 15”, ideal para 
comunicar e realçar a sua 
imagem.

Medida:
60 x 180 cm
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Poster Banner
Linares

Display elegante e funcional 
de altura ajustável para a 
colocação de impressões com 
suporte para porta-folhetos e
divisória de acrílico incluída.

Medida:
60 x 180 cm
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Poster Banner
Alcocer

Display elegante e funcional 
de altura ajustável para a 
colocação de impressões.
Inclui mesa de promoção de
madeira, regulável em altura
e um porta-folhetos.

Medida:
60 x 180 cm
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Yuste
Bandeirola para exterior, para
duas imagens promocionais
Fabricado em alumínio e com
base de plástico. Impressão 
visível a grande distância

Medida:
60 x 150 a 450 cm
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Cross Banner
Tormes

Expositor de dupla face
fabricado e alumínio e plástico,
com um pé metálico em cruz.

Medida:
60 x 170 cm
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Flag System
Suporte para colocação de
material de impressão em
candeeiros, mastros, postes
entre outros.

Cada kit inclui:
- Uma peça de alumínio para
fixação ao poste;
- Um passador com anilha;
- Duas abraçadeiras de aço;
- Um poste de fibra de vidro
de 100 cm
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Brest
Bandeira para exterior com
base de plástico que se pode
encher com água.
Expositor telescópico de fácil
montagem com 410 cm

Medida:
80 x 280 cm
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Alcolea
Expositor de metal ajustável
em altura e largura. Inclui uma 
base metálica, poste, oito 
barras e pinças.
Fabricado em aço e plástico

Medida:
200 cm (altura max.)
50 cm (largura max.)
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Leinster
Tótem de dupla face com
sistema de abertura ‘click’.
Inc lu i  pos te  de  a lumín io
com base de aço.

Medida:
50 x 70 cm

50 x 100 cm
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Mota
Coluna de alumínio com 
marcos de uma face para 
colocar impressão.
Adequado para interior ou 
exterior.

Medida:
A3
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Tolouse
Cavalete de dupla face para
impressão. Fabricado em 
alumínio. Possui um marco 
‘click’ de 50 x 70 cm e outro 
superior de 50 x 20 cm. Inclui 
suporte metálico para folhetos

Medida:
50 x 70 cm
50 x 20 cm
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Delta
Expositor para uso
interior ou exterior

Medida:
55 x 70 cm
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Charleroi
Sinal de chão com dupla face
estável e pesado com 120 cm.
Adequado para colocar em
entradas de lojas, estradas
pavimentadas, jardins, ...
Base com reservatório de
água ou areia

Medida:
38,2 x 33 cm
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Miravalles
Atril extensível para catálogos.
Altura regulável entre 60 e 
90 cm, ângulo regulável entre
0 e 90 graus. Fabricado em 
plástico e alumínio.

Medida:
90cm  (altura)
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Menu Book
Menu book de mesa ou chão.
Inclui 10 micas em plástico.

Medida:
A4
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Siglo
Atril em tamanho A4 + A4 em
alumínio com suporte de 
acrilico ou metálico. Permite 
a colocação de catálogos, 
publicidade, entre outros.
De fácil colocação devido ao
seu sistema de argolas.

Medida:
A4 + A4

Disponível em:

acrilico metálico
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Zafra
Atril de uma face fabricado
em alumínio sobre base de
plástico

Medida:
A4 e A3
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Porta
Catálogos

Porta catálogos em alumínio.
É desdobrável o que facilita
a montagem, a desmontagem,
a arrumação e o transporte.
Saco incluído.
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Nelas
Porta-catálogos com varetas
metálicas e rodas.
Tamanho A4.

Medida:
140cm (altura)
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Promo Ball
Expositor desmontável para a
exibição de artigos 
promocionais. Dispõe de cinco 
semi-bolas em acrílico de 
cerca de 38 cm de diâmetro, 
que se podem coloca em 
diferentes alturas na estrutura
de aço do display. Possibilidade 
de colocar uma impressão 
na parte superior. Inclui uma 
marco superior em cor cinza.

Medida:
40x180cm
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Manchester
Balcão promocional branco, 
fácil de montar.
Decoração personalizada em 
vinil autocolante.

Medida:
sob consulta
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Promotor
Balcão promocional branco,
fácil de montar, com imagem
alterável e com saco
de transporte.

Medida:
sob consulta
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Finesse
Balcão promocional branco
fácil de montar e desmontar,
com imagem alterável,
e com prateleira interior.
Saco incluído.

Medida:
sob consulta

Tampo disponível em:

branco preto madeira
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Cintra
Balcão promocional branco,
fácil de montar e desmontar,
com prateleiras interiores
para mais arrumação.
Ideal para degustações.

Medida:
sob consulta

Tampo disponível em:

preto madeira
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Track
Balcão promocional branco,
fácil de montar e desmontar.
Com prateleiras interiores
para maior arrumação.
Saco de transporte incluído.

Medida:
sob consulta

Tampo disponível em:

preto madeira
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Easy
Expositor fabricado em plástico 
injetado para promoção e 
implantação de produtos. 
Composto por quatro prateleiras 
com os respetivos suportes 
laterais. Inclui uma base 
plástica com rodas para colocar 
o cartaz inferior. Inclui suporte 
para impressão superior.

Medida:
sob consulta
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“K” Clip
Porta preços em plástico 
incolor. Formados por ventosa 
inferior de 40 mm de diâmetro 
e um acessório superior.
Vendido em packs de 25.

Medida:
3 cm (altura)
5 cm (altura)
9 cm (altura)
11 cm (altura)

16,5 cm (altura)
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Pota Preços
Porta preços em plástico 
incolor. Possui uma base de 
90mm de diâmetro e um
acessório superior.
Vendido em packs de 25.

Medida:
14 cm (altura)
15 cm (altura)
16 cm (altura)
18 cm (altura
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Cristal Profile
T Profile

Suporte plástico para
colocação de etiquetas.
Vendido em packs de 50.
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Hanging Grip
S grip

Suporte plástico para
colocação de etiquetas.
Vendido em packs de 50.
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Porta Impressões
com pinça

Porta-impressões com pinça 
superior. Fabricado em 
acrílico de 2mm.
Base de íman.
Vendido em packs de 10.

Medida:
A4 e A5
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Suporte
Portagráfica

Suporte para impressões.
Fabicado em poliestireno
injetado.
Vendido em packs de 10.

Medida:
A5
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Texfix Frame
Perfil simples para a
elaboração de marcos 
têxteis
mediante impressão digital. 

Medida:
21 x 29,7 cm
29,7 x 42 cm
42 x 59,4 cm

59,4 x 84,1 cm
50 x 70 cm

70 x 100 cm
50 x 100 cm
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Texfix Light 
Box (LED)

Perfil de alumínio desenhado
para a realização de caixas
de luz com têxtil mediante
impressão digital

Medida:
29,7 x 210 cm
42 x 29,7 cm
59,4 x 42 cm

84,1 x 59,4 cm
118,9 x 84,1 cm
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Viso
Sistema de fixação de 
imagens através de 
ventosas que se fixam ao 
vidro, e adesivo que fixa a 
impressão. Vende-se em 
packs de 4 unidades.
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Estremoz
Display que pode ser 
colocado na vertical ou 
na horizontal, rotativo e 
luminoso com 3 faces.
Possui um suporte que 
facilita a sua colocação em
vitrinas, mesas, ...
Liga-se diretamente à 
eletricidade. Disponível em 
3 tamanhos.

Medida:
21,5 x 29,6 cm
21,5 x 60 cm
21,5 x 75 cm
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Sistema de 
Sinalética

Sistema de sinalização com 
LED para fixar na parede 
através de duas peças de 
alumínio.

É composto por:
- Afastador com 6 LED’S;
- Cabeça;
- Transformador de corrente;
- Cabo elétrico;
- Cor: alumínio satinado
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Poste
Separador

Poste separador em aço 
com fita extensível retrátil e 
base esculpida. Inclui dois 
metros de fita extensível e 
dispositivo de segurança 
para que a fita não saia do 
encaixe do poste
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Poste
Separador 2

Poste separador com fita
extensível e retrátil.
Inclui roda na parte inferior
para fácil deslocação.
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Warta
Banner elétrico de uma face
para colocar imagens.
É ideal para cartão 
compacto.

Medida:
140 cm (altura)
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Marin
Banner móvel com base de
plástico que se pode encher
com água. Ideal para a 
fixação de cartão compacto.
Possibilidade de utilização 
de uma ou duas faces.

Medida:
60 a 90 x 120 cm
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Soluções
Exteriores

Conector
Esquina
Suporte de parede
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Tenda
Tenda com estrutura de aço, 
própria para eventos ao ar 
livre.

Medida:
A5

Disponível em:

vermelho azul branco
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Pop-up em 
Tecido

Muro promocional reto para 
imagem. A imagem pode ser 
substituída de forma rapida 
devido ao sistema de velcro.
Fabricado em alumínio com
acabamentos de cor prata.
Disponível em 1 ou 2 faces.
Os muros de uma face
permitem colocar a imagem
até às laterais.

Medida:
226,5 x 226,5 cm
300,5 x 226,5 cm
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Pop-up
Direito

Painel promocional recto
para impressão.
Estrutura em alumínio.
Conteúdo:
- Mala tipo Trolley;
- 2 Focos de iluminação.

Medida:
sob consulta
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Pop-up Curvo
Painel promocional curvo
para impressão.
Estrutura em alumínio.
Conteúdo:
- Mala tipo Trolley-Balcão;
- 2 Focos de iluminação.

Medida:
sob consulta




