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Exposa 
diverses 
classes de 
producte

Rodes giratòries. 
Magatzem i panell 
decoratiu lateral 

Suporta 
productes 
pesats

Sócol decoratiu 
i adhesius en les 
prestatgeries 

Cos 
decoratiu 
que envolta 
l’expositor
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Model 52

Dimensions prestatges 
52  Exterior 435x520 mm 
 Interior 376x460 mm
Separació prestatges: 250, 300, 350 i 400 mm 

Fabricació prestatges: Poliestirè injectat
Fabriació tubs: Policarbonat injectat

Color prestatges: a escollir (segons comanda)
Color tubs: transparent o color (segons comanda)

Accesoris decoració: veure imatges pàgina 1

Model 42
Dimensions prestatges
42  Exterior 340x428 mm
 Interior 285x380 mm
Separació prestatges: segons necessitat

Fabricació prestatges: Poliestirè injectat
Fabricació tubs: Poliestirè extrusionat

Color prestatges: a escollir (segons comanda)
Color tubs: transparent o color  (segons comanda)

Accesoris decoració: veure imatges pàgina 1
Decoració tubs: aquest model permet col·locar en 
el interior dels tubs papers decoratius

Expositors amb estanteries de peu
Destaquen per la seva modularitat, alta resistència i una gran capacitat de càrrega
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Model 61
Dimensions prestatges
61  Exterior 408x613 mm
 Interior 404x610 mm
Separació prestatges: 290 i 390 mm 

Fabricació prestatges: Poliestirè injectat
Fabricació tubs: Policarbonat injectat

Color prestatges: a escollir (segons comanda)
Color tubs: transparent o color (segons comanda)

Accesoris decoració: veure imatges pàgina 1

Model 58
Dimensions prestatges
58 Exterior 387x587 mm
 Interior 358x558 mm
Separació prestatges: segons necessitat

Fabricació prestatges: Poliestirè injectat
Fabricació tubs: Poliestirè extrusionat

Color prestatges: a escollir (segons comanda)
Color tubs: transparent o color (segons comanda)

Accesoris decoració: veure imatges pàgina 1
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Model 75

Dimensiones prestatges
75  Exterior 680x750 mm
 Interior 675x745 mm
Separació prestatges: segons necessitat

Fabricació prestatges: Poliestirè injectat
Fabricació tubs: Poliestirè extrusionat

Color prestatges: a escollir (segons comanda)
Color tubs: transparent o color (segons comanda)

Accesoris decoració: veure imatges pàgina 1

Model 66

Dimensions prestatges
66  Exterior 410x660 mm
 Interior 375x630 mm
Separació prestatges: segons necessitat 

Fabricació prestatges: Poliestirè injectat
Fabricació tubs: Poliestirè extrusionat

Color prestatges: a escollir (segons comanda)
Color tubs: transparent o color (segons comanda)

Accesoris decoració: veure imatges pàgina 1
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Model 44

Dimensions prestatges
44  Exterior 320x436 mm
 Interior 310x420 mm

Fabricació prestatges: Poliestirè injectat
Fabricació tubs: Policarbonat extrusionat

Color prestatges: a escollir (segons comanda)
Color tubs: transparent o color (segons comanda)

Accesoris decoració: veure imatges pàgina 1-6
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Suporta
productes
pesats

Muntatge
sistema
modular

Fàcil muntatge i
desmuntatge del
cos decoratiu

Cos 
decoratiu 
que envolta 
l’expositor


