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EXPOSA i DECORA amb: SISTEMES DE TENSIÓ PER A IMPRESSIONS DE GRAN FORMAT
DISPLAY IN-FRAME
MARCS AMB SISTEMA DE CANTONADES:  Aquest sistema proporciona tensió horitzontal i vertical. Sistema modular ampliable i il.limitat en tamany.
                           Els suports d’impressió  poden ser de tela de polièster o lones sintètiques, aplicables per a interiors i exteriors. 

DISPLAY CIRCULAR
Càrrega des d’un sol punt
d’anclatge: màx. 50 kg. 
Radi mínim 250 m/m.

PRESENTACIÓ D’IMATGES
AMB MARCS INVISIBLES

POSSIBILITAT DE 1 i 2 CARES
IL.LUMINACIÓ INTERIOR

DISPLAY 
IN-FRAME 

PARET 
AUTO 

PORTÀTIL

Utilitzi grans parets
per a fires, events o

per a decoració d’interiors.
Dissenyats i projectats

individualment per a
 mòduls a una i dues cares.

Arcs corbats a mida.
Substitució d’impressió

en minuts.

També poden consultar en el nostre web:
Displays i sistemes d’exposició



NOVA TECNOLOGIA D’IMPRESSIÓ DE GRAN FORMAT 
amb tintes làtex que ajuden a reduir l’impacte mediambiental
amb la màxima qualitat i velocitat d’impressió.
BACKLIGHT
Material translúcid per a caixes de  llum,
tótems, aparadors, etc. Vinil adhesiu o 
polièster amb o sense adhesiu (duratrans). 
Màxima densitat i saturació del negre i 
dels colors, amb llum o sense. 

VINIL GLAÇAT
Vinil utilitzat per crear l’efecte de vidre
a l’àcid. Es pot combinar amb impressió
i plòter de tall. Admet diferents densitats 
de color, per aconseguir diferents opacitats.
Decoració d’aparadors comercials i per a 
interiorisme.

POLIÈSTER
Material transparent adhesiu permanent o
removible, per a solucions decoratives;
vitrines, mostradors, aparadors, caixes
de llum, etc. Un exclusiu resultat 
d’impressió amb material transparent.

TÈXTIL
Diferents Teles de polièster per
crear noves solucions decoratives,
amb una bona definició i solidesa
del color. Displays, banderoles, estands,
interiorisme, etc. Apte per a  exteriors i
interiors, amb cosits de reforç.

Obtingui en les seves impressions un gran rendiment, en treballs per a exterior i interior. 
Li imprimim els seus dissenys i projectes tenint en compte el medi ambient, 
sense deixar de banda la qualitat, solidesa i saturació dels seus colors.
IMPRIMEIXI TAMBÉ AMB ELS SUPORTS HABITUALS
( Paper fotogrà�c | Lones de pvc | vinils blancs, transparents, removibles, microperforats | banderoles mesh | etc.)

Les impressions per a exteriors tenen una  duració  a la decoloració superior a 5 anys amb laminat o vernissat de protecció i de 3 anys sense.

tintes + suport + impressió + manipulats + entrega + recollida + reciclatge
làtex
(a l’aigua)
totalment
reciclables

amb lones
o amb teixits
totalment
reciclables

de gran format
per a exteriors i 
interiors amb 
alta qualitat

de materials
al lloc i amb 
termini establert 
amb el client

dels materials
impresos
en centres
especialitzats

del material imprès 
i trasllat a un centre 
especialitzat de 
reciclatge
 

cosits, ullals, beines
o diferents sistemes 
d’exposició: banners,
displays, marcs, etc.

BANNER RECICLABLE
UNA ALTERNATIVA RECICLABLE 
A LA LONA DE PVC PER PANCARTES 
Banner amb reforç HDPE, compost de
polietilè d’alta densitat. 
RECICLA A UN PREU COMPETITIU! 
És una bona alternativa a la tradicional  
lona  de PVC.
Aquest banner és apropiat per a exteriors, 
suporta una molt bona saturació de colors, 
és un material d’alta durabilitat i gran 
resistència a la intempèrie.

TÈXTIL RECICLABLE
UNA ALTERNATIVA RECICLABLE ALS 

SISTEMES D’EXPOSICIÓ HABITUALS 
Diferents Teles de polièster per crear

noves solucions decoratives, amb una 
bona definició i solidesa del color. 
RECICLA A UN PREU COMPETITIU!

Displays, banderoles, estands, decoració 
d’interiors, etc. Materials aptes per a  

exteriors i interiors. Servei de manipulats 
i acabats (cosits, ullals, beines, etc.) o 

 sistemes d’exposició (displays, marcs, etc.).
 

BANNER BIOFLEX
UNA ALTERNATIVA RECICLABLE 
A LA LONA DE PVC PER PANCARTES 
Bioflex és un material en acabat mate, resistent, aplicable
tant en interiors com a l’aire lliure, a una cara d’impressió, 
Banner biodegradable i resistent a la flama (B1).
Bioflex té una diferència important, en condicions d'abocador 
(foscor, altes temperatures, la humitat i la manca d'oxigen), 
que atrau els microbis que descomponen el material de 3 a 5 anys. 
CUIDA EL MEDIAMBIENT A UN PREU COMPETITIU!
Bioflex no conté materials tòxics i és resistent als fongs. 
Disponible en amples que van des de 137 a 260 cm.

ULTRA TEX ORGÀNIC
UNA ALTERNATIVA BIODEGRADABLE ALS

SISTEMES D’EXPOSICIÓ HABITUALS
Ultra Tex Orgànic és 100% teixit de fibres
vegetals orgàniques, amb un revestiment

a base d'aigua en una de les cares.
Aquest producte és l’únic que és biodegradable,

reciclable i resistent a la flama (B1). 
CUIDA EL MEDIAMBIENT A UN PREU COMPETITIU!

Pot ser utilitzat en caixes de llum o en diferents
aplicacions tant en interiors com a l'aire lliure.

Disponible en amples que van des de 155 a 250 cm.
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amb tintes i suports reciclables
impressió ecològica

amb tintes i suports biodegradables
impressió biodegradable
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