


BalacãoBalcão de atendimento
Modelo A



Estrutura em MDF laminado, 

com proteção em acrílico e 

espaço no interior para arrumos.

Estrutura com rodas para fácil 

deslocação.

Publicidade da empresa na face 

frontal.

Dimensões: 1000mm(L) x 

1000mm(C) x 1100mm(A)
(dimensões adaptadas ao espaço e 
necessidades do cliente)



BalacãoBalcão de atendimento 
Modelo S  - Modular



Estrutura modular em MDF 
laminado. Possível juntar 2 ou mais
módulos com um único tampo.

Rodízios com travão.

Dimensões Balcão: 600mm (L) x 
600mm (C) x 1080mm (A)
Opção: 600mm (L) x 400mm (C) x 
1080mm (A)
Vitrina: : 400mm (L) x 400mm (C) x 
1500mm (A)

VITRINA



Interior

Estrutura modular em MDF 
laminado. Possível juntar 2 ou mais
módulos com um único tampo. 
Rodízios com travão.

Dimensões: 600mm (L) x 600mm (C) 
x 1080mm (A)
Opção: 600mm (L) x 400mm (C) x 
1080mm (A)



BalacãoSuporte para desifetante das 
mãos – Modelo A

Estrutura em MDF lacado, com espaço para colocação
de desinfetante de mãos e espaço no interior para arrumos.
Estrutura com rodas para fácil deslocação.
Sinalética e publicidade da empresa na face frontal.
Dimensões: 350mm(L) x 350mm(C) x 1200mm(A)



BalacãoSuporte para desifetante das 
mãos – Modelo A1

Estrutura em MDF lacado, 
com espaço para colocação
de desinfetante de mãos 
Estrutura com rodas para 
fácil deslocação.
Sinalética e publicidade da 
empresa na face frontal.
Dimensões: 300mm(L) x 
300mm(C) x 1200mm(A)



BalacãoSuportes para desifetante
das mãos – Modelo S

Estrutura modular em MDF laminado, 
com doseador de desinfetante e arrumação. 
Rodízios com travão.
Sinalética e publicidade da empresa na face frontal.
Dimensões: 400mm (L) x 400mm (C) x 1500mm (A)



BalacãoSuportes para Sinalética 
Modelo A

Sinalética de Chão e de Balcão
Estrutura em MDF laminado.
Sinalética e publicidade da empresa na face frontal.
Dimensões: 300mm(L) x 300mm(C) x 1200mm(A)
Dimensões: 250mm(L) x 250mm(C) x 500mm(A)

O suporte de sinalética de chão pode ser utilizado com suporte para desifetante das mãos 



BalacãoSuportes para Sinalética 
Modelo S

Estrutura em chapa de alumínio 
quinada e painel de MDF 
laminado.
Sinalética (dim. A3) e publicidade 
da empresa na face frontal.
Dimensões (sem base): 320mm 
(L) x 310mm (C) x 1300mm (A)
Pode ser adaptado a base 
400x400 com rodízios

Estrutura em chapa de 
alumínio quinada e painel
de PVC.
Sinalética (dim. A4) e 
publicidade da empresa na 
face frontal.
Dimensões: 125mm(L) x 
210mm(C) x 300mm(A)



BalacãoCenários para Webinars
Modelo A



Estrutura MDF laminado (opções de várias 
cores de fundo).
Grafismo ou publicidade da empresa em vinil.
LCD 42" com suporte de pé.
Dimensões: 2000mm(L) x 2000mm(A)

Mobiliário opcional

Estrutura MDF laminado (opções de várias cores de 
fundo).
Grafismo ou publicidade da empresa em vinil.
Quadro branco para apresentações.
Dimensões: 2000mm(L) x 2000mm(A)



BalacãoCenários para Webinars
Modelo s

Cenários para Webinars em regime de aluguer
Mobiliário em catálogo



Cenário para Webinars - com 
tela verde
Estrutura em sistema de alumínio 
com abas e travamento.
Grafismo e/ou publicidade da 
empresa personalizáveis.
Dimensões: 3000mm (L) x 
2500mm (A)
Dimensões abas: 1010mm (L) x 
2500mm (A)

Cenário para Webinars - com quadro branco
Estrutura em sistema de alumínio com abas e 
travamento.
Grafismo e/ou publicidade personalizáveis
Quadro branco (ex. dim. 1200x900mm) em 
suporte de parede
Dimensões: 3000mm (L) x 2500mm (A)
Dimensões abas: 1010mm (L) x 2500mm (A)

Cenário para Webinars - com LCD
Estrutura em sistema de alumínio com abas e travamento.

Grafismo e/ou publicidade da empresa personalizáveis.
LCD (ex. 55") em suporte de parede

Dimensões: 3000mm (L) x 2500mm (A)
Dimensões abas: 

1010mm (L) x 2500mm (A)
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