Posem colors a les teves idees

A Popart realitzem tot tipus de projectes d’impressió.
Dissenyem, produïm i instal·lem.
Oferim servei d’assessorament, disseny, producció
i muntatge, combinant un equip humà de gran
experiència i l’última tecnologia d’impressió i
acabats, per tal de poder crear tota mena d’elements de
comunicació visual.
Fem impressions d’altíssima qualitat sobre tota mena
de materials, tant flexibles com rígids: lones, banderes
i pancartes tèxtils, vinils, cartelleria, expositors, anuncis
emergents, senyalitzacions...
Les nostres impressions són ecològiques, impreses amb
tintes a base d'aigua lliures de VOC. I disposem d’un
gran ventall de suports ecològics i lliures de PVC.

imprimim tot el que
et puguis imaginar!

Índex
Els nostres projectes

04

Materials
Adhesius
Laminats
Lones
Suports Rígids
Tèxtils

08
08
09
09
10
10

Roll Up
Roll Up Reinforced
Roll Up Budget
Roll Up Prèmium

11
13
14
14

Bàner de tensió
L-Bàner Quick
L-Bàner Telescòpic
X-Bàner Budget
X-Bàner Prèmium
Caixes Perfil Silicona
ZipperWall
Peanya Wedge

15
17
17
18
18
19
21
21

Banderes
Beachflag Wind
Beachflag Drop
Beachflag Square
Beachflag Crest
Bases Beachflag
Zomm+ Arch
Shimmer
Wind Dancer
Mistral

22
24
24
25
25
26
27
28
28
28

Exterior
Blizzard
Thunder 2
Horizon
Economy Cafè
A-sign Board
Whirlwind
Monson
Wall Monson
Zoom Tent
Stowaway

29
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35

Mostradors
Mostrador Pop-up
Mostrador Hop-up
Mostrador SEG
Mostrador Formulate Magnètic
Mostrador Recte Vector
Mostrador Corb Vector
Mostrador Corb linear
Mostrador Gear amb vitrina
Columna Linear
Mostrador Bàsic Rond
Mostrador Bàsic Corb
Tornado
Counta

36
35
38
39
39
40
40
41
41
42
42
42
43
43

Photocalls
Budget
Budget Corb
Prèmium Recte
Prèmium Corb
Embrace Eco
Quick+ Tower
Pegasus
Pegasus 3mm

44
46
46
47
47
48
48
49
49

Lloguer d’estructures
Torre 3 cares
Torre 4 cares
Banderoles
Banderes d’aigua

50
52
52
53
53

Ecològic

54

Els nostres projectes

1

1

Projecte: Final de
la Copa del Rei

Projecte: La Sala
d’exposicions

1. Vinil monomèric + pegasus de 19mm

1. Vinil monomèric suprimible + Laminat monomèric.

1

2

Projecte: Jocs
d’Hivern

1. Policanvas + Bastiment de fusta per a imatges de fons.
2. Policanvas + Bastiment de fusta per a frontals de
taula.

1

2
2
1

Projecte:
Generalitat

1. Policanvas + bastiment de fusta per a faldó escenari.
2. Vinil monomèric + forex 3mm per al faristol.

Projecte: Festival
de música Cruïlla
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1. Policanvas + bastiment de fusta.
2. Vinil monomèric mat + forex 3mm

Els nostres projectes

1

2

1. Lona frontlit + ullets cada 50cm.
2. Lona frontlit + ullets superior + baina i vareta inferior.

Projecte: Fira
Aldea

1

1

Projecte: Festival
de Cinema de
Sitges

1. Lona frontlit + ullets cada 50cm.

1

2
Projecte: Vidrieres Avinent

1. Vinil transparent pintat mat + tallat en forma.
2. Vinil tall gris + tall forma.

Projecte: Festival
de Cinema de
Sitges
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1. Lona frontlit + ullets cada 50cm.

Els nostres projectes

2
3

1

1
Projecte: REC.0

2
Projecte: 50 anys
d’handbol Barça

1. Vinil tall blanc.
2. Vinil traslúcid vermell interior.

1.Tèxtil speedy + caixa de llum.
2.Estructura de porexpan de 20cm forrada de
pegasus de 19mm + vinil monomèric mat.
3. Vinil monomèric mat + pegasus fresat.

1

1

2

2
Projecte: FCF
Assemblea General Extraordinària

1. Policanvas + bastiment de fusta.
2. Vinil monomèric mat + forex 3mm

Projecte: Fira
Automercat

1. Lona frontlit + ullets superiors i laterals.
2. Vinil monoèric + polipropilè 3 mm

1
Projecte:
FC Barcelona
femení

1. Porexpan de 10 cm talla en forma + lacat + peu de vinil monomèric mat + pegasus 19 mm.
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Els nostres projectes

3

1

1

2

Projecte:
Orgullosa

1. Vinil suprimible opac.
2. Vinil monomèric + pegasus de 10mm
3. Lona frontlit + baina superior.

Projecte: Festival
de Cinema de
Sitges

1. Lona frontlit + ullets cada 50cm.

1

Projecte:
Furgoneta 100%
Elèctrica

1. Vinil fundició mat + Lam fundició mat.

2
1

Projecte: Nadal
Igualada

1. Porexpan 5cm talla en forma + leds

3

1

Projecte: La volta

7

catàleg

1. Vinil monomèric + pegasus + peanya wedge.
2. Vinil monomèric + pegasus fresat forma.
3. Tèxtil opac + confecció per a taulell.

Materials
Adhesius
La impressió en vinil consisteix a imprimir a través d’un plòter d’injecció de tinta, que un cop imprès pot ser
col·locat sobre una superfície plana o ondulada amb relativa facilitat, aconseguint grans extensions impreses
sense que afecti la qualitat del contingut.
Vinil monomèric: és el vinil més econòmic del mercat. Aquest
tipus de vinils no són del tot adequats per a la retolació de vehicles
o per a rètols comercials. L’estructura química dels vinils monomèrics
no està estabilitzada, per la qual cosa és gairebé segur que es
deformaran. Els vinils monomèrics pateixen una degradació molt
més severa que els vinils polimèrics o els de fundició. La pel·lícula
de vinil acaba corbant-se a les cantonades, esclofollant-se i
cristal·litzant com si fos pintura.
Ideal per a aplicacions d'interior i d’exterior de poca
duració.
Vinil polimèric: aquest vinil té polímers afegits per reduir la
deformació. Tot i que s'han obtingut millores significatives en els
darrers anys, no ofereixen l’estabilitat i la durabilitat que ofereixen
els vinils de fundició. El vinil polimèric es comporta molt millor en
exterior que el seu germà petit monomèric. El seu cost és inferior
al dels vinils de fundició, per això s’utilitza en muntatges menys
exigents on es busca un bon acabat a un preu més econòmic.
Ideal per a aplicacions a l’exterior de llarga duració i per
vinilar superfícies corbes i irregulars.
Vinil fundició: el vinil de fundició o fosa és la gamma de vinil de
més qualitat i duració. Aquest vinil ofereix un alt nivell d’acabats
que garanteix els millors resultats. Els vinils de fundició es fabriquen
mitjançant un procés diferent del que s’utilitza amb els vinils
monomèrics i polimèrics. Mentre que els monomèrics i els polimèrics
es fabriquen mitjançant la combinació i aplicació de calor a la
matèria prima, el vinil de fundició es fabrica amb una base líquida
que li dona una estabilitat i durabilitat que el fan superior als altres
dos tipus de vinils.
Ideal per a la retolació de vehicles.

Ideal per a aparadors, vidres i parets metàl·liques.
Aplicacions de llarga duració, tant en exterior com en
interior.
Vinil perforat (windows): aquest és un dels suports d’impressió
digital de gran format més utilitzats per a la retolació i decoració de
vidres, ja que la gràfica permet projectar la imatge cap a l’exterior
mantenint l’entrada de llum natural dins de l’establiment i la visibilitat
des de dins. Des de l’exterior, s’observa una superfície contínua
perfectament vinilada amb una gràfica d’alta definició que no
queda distorsionada pels petits forats que disposa el mateix vinil.
Ideal per a aplicacions d’exterior, aparadors, vidres de
vehicles, senyalització urbana, oficines...
Vinil glaçat (àcid): és un material ideal per generar espais íntims
i personalitzats. L’efecte difusor no ens permet veure a través d’ell,
però sí que deixa passar la llum solar o ambiental.
Ideal per a vidres d’oficines, aparadors, mampares de
dutxa...
Vinil transparent: la seva principal qualitat és que és transparent,
a diferència de tots els altres vinils, que acostumen a ser blancs.
El fet que el vinil sigui transparent afecta sensiblement als colors,
que es veuen esmorteïts perquè no tenen una base blanca. També
és molt utilitzat per no perdre la brillantor que ens proporciona el
vidre o el metacrilat, aleshores podem posar un vinil blanc de fons
perquè els colors tinguin la força habitual.
Ideal per a aparadors vinilats per l'interior, per acompanyar
qualsevol gràfica que s’hagi de col·locar sobre metacrilat.

Vinil removible: el vinil removible ens permet retirar-lo sense
restes d’adhesiu. Normalment els vinils amb molta força adhesiva
ens obliguen a realitzar una neteja després de la seva retirada, ja
que si tenim la intenció de substituir el cartell amb nous vinils, les
restes de l’adhesiu provocarien que es veiessin bombolles un cop
instal·lat el nou vinil.
Ideal per a campanyes publicitàries efímeres.
Vinil High Tack: el vinil High Tack és un vinil d’alta adherència que
ens permet aplicar-lo sobre parets rugoses o poroses.
Ideal per a exterior i interior.
Vinil de tall: és un vinil adhesiu que s’utilitza principalment com a
decoració d’aparadors, dorsals de samarreta, decoració de casa,
etc, tant en interior com en exterior. La forma que tenen aquests
productes és el resultat d’un tall automatitzat fet amb el plòter de tall
i que segueix la figura dels traços creada per programes d’edició
vectorial.
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Materials
Laminats
El laminat és una protecció afegida que es pot donar al vinil un cop imprès. Existeixen diferents tipus de laminats
i porten els mateixos noms que els vinils. Poden ser monomèrics, polimèrics i de fundició. A més, els laminats
poden tenir diferents qualitats, depenent de quina sigui la necessitat.
Laminat Brillant: protector que aporta brillantor al vinil imprès.
Laminat Mat: protector que aporta efecte mat al vinil imprès.
Laminat Vileda: protector que aporta brillantor al vinil imprès a més de poder-hi escriure amb retoladors Vileda.
Laminat Terra: protector que aporta un efecte mat al vinil imprès, de molt gramatge i tacte rugós, amb el qual s'aconsegueix un
vinil que es pot aplicar al terra, resistent a les trepitjades i anti lliscant.

Lones
Les lones són uns dels suports que agraden més a l’hora de publicitar els esdeveniments o campanyes a l’exterior. Existeixen diversos tipus de lones, cadascuna amb unes propietats determinades per a cada ús Tenim lones
frontlit, opaques, reixeta, backlight...
Lona frontlit: és una lona totalment blanca de PVC amb un
acabat brillant gairebé sense transparència. Està pensada per
a una il·luminació frontal, ja que no deixa passar la llum des de
darrere. Aquest tipus de lona és una de les més demanades del
mercat degut al seu preu més econòmic i la seva bona qualitat
d’impressió i resistència.
Ideal per a tanques publicitàries, bàners o displays. Apte
per a fires i esdeveniments, tant d’interior com d’exterior.
Lona opaca: és una lona totalment blanca de PVC que es
caracteritza per la utilització d’una làmina interna negra que no
deixa que les imatges traspassin. D’aquesta manera s’aconsegueix
un acabat totalment opac, molt més detallat i impactant als ulls de
l’espectador.
Ideal per a lones a doble cara i banderoles.

Lona policanvas: el policanvas és un dels materials més opacs
del mercat. Aconsegueix aquesta opacitat gràcies al seu darrere
negre. Ideal tant per a interiors com per a exteriors, amb uns
resultats impressionants, ja que elimina qualsevol brillantor que
pugui provocar la posició de la gràfica.
Ideal per a fons d’escenari o photocalls.
Lona tango: tèxtil 100 % polièster de gran resistència. La seva part
posterior és de color gris per garantir la seva opacitat i evitar que
es transparenti l’estructura que pugui tenir darrere. No marca en
doblegar-se, així que es munta amb facilitat i és de fàcil transport.
Ofereix una gran elasticitat per a gràfiques que cal que estiguin
ben tensades.
Ideal per a sistemes de Pop Up, bàners i aplicacions
d’imatges amb bastiments d’alumini.

Lona fosa: la lona fosa és la gamma alta de les lones de PVC, pot
ser frontlit i també opaca. És una lona d’alta qualitat i resistència,
que garanteix un tall perfecte.
Ideal per a exterior.
Lona reixeta: és un tipus de lona microperforada que està
especialment pensada per a exterior i per a zones amb ràfegues
molt fortes de vent. El seu teixit microperforat permet que passi l'aire,
evitant que la lona faci força i acabi trencant-se.
Ideal per a façanes d’edificis.
Lona backlight: és un tipus de lona translúcida, especialment
pensada per a una retroil·luminació, fent que es filtri la llum des de
darrere, ideal tant en interior com en exteriors. És la millor opció per
a publicitat nocturna.
Ideal per a caixes de llum.
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Materials
Suports rígids

Tèxtils

Els suports rígids són una solució versàtil i plena de
possibilitats que aconsegueixen la rigidesa del vinil
amb una gràfica impresa sobre aquest material. A
més, amb una màquina de fresar pots obtenir figures
fresades neutres (sense imatge) o impreses.

La sublimació és un tipus d’impressió totalment
ecològic que utilitza temperatura per transferir la tinta
al substrat. Aquest sistema permet traspassar imatges i
dissenys de gran varietat sense importar la forma. Les
impressions fetes amb sublimació aguanten molt més
temps i és gairebé impossible esborrar-les, ja que la
Foam: també conegut com a cartró ploma. És un dels suports més tinta penetra profundament en el tèxtil.
econòmics. Aquest material s’utilitza per oferir una superfície rígida
sobre la qual s’aplica el vinil imprès. És molt lleuger, però ofereix
molt poca resistència als cops. No és un material per a exterior. El
seu gruix pot variar des de 5 mm a 10 mm.
Ideal per a cartel·les, peanyes de mostrador, senyalística
interior, com a base per a quadres...

Forex: el forex és un material plàstic de PVC, totalment llis, pensat
per aplicar-hi el vinil imprès. Molt lleuger, flexible i resistent,
aconsegueix un material molt fàcil d’instal·lar. És un material que
pot anar a l’exterior, i té molt bona resistència al pas de temps. El
seu gruix pot variar des de 3 mm a 5 mm.
Ideal per ser fresat, per a cartelleria, senyalística de
qualitat...
Pegasus: també conegut com a Sandwich. Material llis, pensat
per aplicar-hi el vinil imprès. És molt més resistent que el Foam i més
rígid que el forex, amb un gruix que pot arribar als 19 mm. És un
material resistent a la humitat i ofereix també un excel·lent aïllament
tèrmic i acústic.
Ideal per a aplicacions penjades i figures esbroquellades.
Polipropilè: el polipropilè és un material plàstic, molt més econòmic
que el forex. Resistent i lleuger. Es pot utilitzar tant per a interior com
per a exteriors. L'acabat no és tan fi com el del forex, pegasus o foam
a causa de les guies internes que té aquest material.
Ideal per a senyalística en exteriors.
Niu d’abella: és un material ecològic totalment llis en el qual
podem aplicar la gràfica a sobre amb vinil. Material molt resistent
als cops. No apte per a exterior.
Ideal per a exposicions, esdeveniments, creació de
displays...
Dibond: és un material format per dues làmines primes d’alumini
unides a un nucli de polietilè sòlid. Totalment llis per poder aplicar la
nostra gràfica amb vinil. És un material ideal per a exterior gràcies
a la seva resistència i durabilitat.
Ideal per ser fresat, per a rètols d’exterior de botigues i
aplicacions d’alta durabilitat.

Trevira: és un material econòmic, flexible i lleuger que, gràcies a
la seva porositat i baixa opacitat, ens permet obtenir una impressió
a doble cara. Perfecte per a qualsevol classe de bandera. Aguanta
bé el vent gràcies al fet que no li costa onejar.
Ideal per a flagbanners.
Opaca: tèxtil que ofereix una certa opacitat perquè té més gramatge
que els altres tipus de materials. De tacte suau i agradable. És més
resistent que la Trevira o el tèxtil Avió gràcies al seu gramatge.
Ideal per a photocalls i fons d’escenari.
Foradada: impressió tèxtil d’excel·lent qualitat, que permet que el
color es vegi a banda i banda. És un material suau, sense plecs,
antiestàtic i té una vora no esfilagarsada. És un tèxtil similar al Flag
Banner, però disposa de foradets que permeten que hi passi el
vent. Aquesta propietat el fa molt recomanable per a la impressió
de qualsevol tipus de pancarta molt exposada al vent. Té una alta
permeabilitat per facilitar el flux d’aire i és resistent al trencament.
Foradada és adequat per a la impressió per sublimació. La tinta
entra dins del teixit permetent que es vegi la impressió per ambdues
cares, tot i que de forma invertida.
Ideal per a bàners
Avió: aquest material és un dels més lleugers del mercat.
Ideal per fer publicitat aèria.
Speedy: material que deixa traspassar molt bé la llum filtrada per
darrere. Lleuger, resistent i flexible.
Ideal per a caixes de llum
Inflable: a diferència dels altres materials, aquest no és porós. Així
aconsegueix la flexibilitat i la lleugeresa d’un material tèxtil i també
l’efecte vela que ens dona qualsevol lona PVC. Es pot aprofitar
aquest material per a qualsevol aplicació que s’hagi d’inflar.
Ideal per a aplicacions com arcs inflables, carpes...

Metacrilat transparent: és un material plàstic, irrompible i més
transparent que el vidre, però es ratlla amb facilitat. Es pot utilitzar
en interior i en exterior. Normalment s’utilitza per a rètols d’exterior.
Ideal per ser fresat, per fer trofeus i rètols d’exterior...
Metacrilat opal: no deixa de ser un metacrilat especialitzat per
poder fer caixes de llum. El fet de ser opal fa que difumini la llum
dels leds de l’interior de la caixa de llum i que veiem la imatge
vinilada al metacrilat uniforme.
Ideal per a caixes de llum.
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Roll Up
Roll Up
Simples, impressionants i elegants. Els Roll Up són una de les maneres més
populars, eficaces i fàcils de promoure el vostre negoci. Utilitzables en una
àmplia varietat d’ambients, són una excel·lent opció per fer que el vostre
missatge arribi al client.
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Els Roll Up són una de les eines de
comunicació més populars i eficaces
que existeixen.
Aquests suports són idonis per posar en punts de venda, estands
d’exposicions o entorns d’oficina.
És important escollir la mida correcta que s’ajusti a les vostres
necessitats. Per això, aquí us presentem una guia ràpida que explica el
que heu de considerar.

A l'hora d'escollir el vostre Roll Up, us heu de preguntar:
5. Necessitareu canviar la gràfica? Mantindreu un
missatge constant o necessitareu alternar missatges per
a diferents ocasions o ofertes?

1. On s’utilitzarà? En interior o en exterior?
2. Amb quina freqüència fareu servir el bàner?
Ocasionalment o diàriament?
3. Quin és l’espai disponible per al vostre bàner?

6. Quin és el material ideal per a les vostres necessitats?
Reviseu l’entorn i seleccioneu els materials adequats
que us poden anar millor (lona, polièster o tèxtil).

4. Quina és la mida adequada per atreure el vostre
públic? És important escollir la mida adequada sense
sobrecarregar l’àrea de visualització.

7.
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Quin és el vostre pressupost? Podeu escollir la qualitat
que millor s’adapti a les vostres necessitats.

catàleg

Roll Up

Barra amb
elàstic intern

Roll Up Reinforced
El seu excel·lent equilibri entre preu i qualitat, la seva polivalència i
diferents mides disponibles fan del Reinforced el millor Roll Up del
mercat.
Els Roll Up Reinforced són els únics que combinen una base reforçada i
un transport amb bossa de nylon ultra resistent.
Material: alumini i plàstic.
Carril: pressió.
Barra: tres peces amb cinta elàstica interior.
Fixació: banda autoadhesiva.
Gràfica: recta.
Peus: dos peus giratoris.
Transport: bossa de niló encoixinada.

Ref.

Gràfica

RDR009A

40 (am) x 210 (al) cm

Estructura
86,5 (am) x 208 (al) x 32 (pr) cm

RDR009B

60 (am) x 210 (al) cm

101,5 (am) x 208 (al) x 32 (pr) cm

RDR009C

80 (am) x 210 (al) cm

86 (am) x 210,5 (al) x 28,5 (pr) cm

RDR009D

85 (am) x 210 (al) cm

91 (am) x 210,5 (al) x 28,5 (pr) cm

RDR009E

100 (am) x 210 (al) cm

106 (am) x 210,5 (al) x 28,5 (pr) cm

RDR009F

120 (am) x 210 (al) cm

126 (am) x 210,5 (al) x 28,5 (pr) cm

RDR009G

150 (am) x 210 (al) cm

156 (am) x 210,5 (al) x 28,5 (pr) cm

RDR009H

200 (am) x 210 (al) cm

210,5 (am) x 210,5 (al) x 28,5 (pr) cm

Disponible en 8 dimensions

Base d'alumini

Niló encoixinat
ultra resistent

Carril a presió

Base resistent d’alumini

Vareta amb elàstic
intern
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Roll Up
Roll Up Budget
Un Roll Up ideal per a esdeveniments de curta duració. Lleuger de
transportar, pot reciclar-se fàcilment després de ser utilitzat.
Material: alumini i plàstic.
Carril: pressió.
Barra: tres peces amb cinta elàstica interior.
Fixació: banda autoadhesiva.
Gràfica: recta.
Peus: dos peus giratoris.
Transport: bossa niló simple.

El Roll Up
més econòmic

Ref.

Gràfica

RDR004A

85 (am) x 210 (al) cm

86,5 (am) x 208 (al) x 32 (pr) cm

RDR004B

100 (am) x 210 (al) cm

101,5 (am) x 208 (al) x 32 (pr) cm

Niló encoixinat
ultra resistent

Estructura

Carril a pressió

Base resistent d’alumini

Pal amb elàstic intern

La gràfica es canvia en pocs
segons gràcies al sistema de
cassette

Roll Up Prèmium

Roll Up telescòpic amb sistema de cassette intercanviable que permet
canviar fàcilment la gràfica. Possibilitat d’utilitzar la base amb diferents
cassettes.
Material: alumini i plàstic.
Carril: pressió.
Barra: telescòpic híbrid.
Fixació: cassette amb banda autoadhesiva.
Gràfica: recta.
Peus: peus ajustables.
Transport: bossa de niló encoixinada amb obertura lateral.
Ref.

Gràfica

RDR007A

85 (am) x 210 (al) cm

Estructura
91,5 (am) x 165,5 / 208 (al) x 19,5 (pr) cm

RDR007B

100 (am) x 210 (al) cm

106,5 (am) x 165,5 / 208 (al) x 19,5 (pr) cm

Accessoris:
Ref.
Cassette de recàrrega - 85 cm
Cassete de recàrrega - 100 cm

Per canviar el cassette
amb la gràfica
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Disseny elegant

Bàners Tensió

Bàner de tensió
La nostra gamma més versàtil de bàners, dissenyats per a qualsevol espai i
per proporcionar una imatge de màxim impacte.
Els nostres sistemes de tensió poden utilitzar-se de forma individual o
combinar-se per crear noves mesures i formes. Versàtils i fàcils d’usar, existeix
una gran gamma de formats de bàners de tensió.
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Són perfectes per a situacions on
és necessari canviar el missatge
constantment i en qualsevol entorn.
Els nostres bàners de tensió són una solució rendible que permet el
canvi ràpid i fàcil de les gràfiques. Tots venen subministrats amb bosses
de transport.
Comptem amb una àmplia varietat de mides, des de 150 fins a 290 cm
d’alt; i unes amplades de 30 fins a 160 cm.

A l'hora d'escollir el vostre bàner de tensió, us heu de preguntar:
1. Necessitareu recollir el vostre bàner i moure’l amb regularitat?
2. Amb quina freqüència reutilitzareu el bàner? Necessitareu canviar la gràfica?
3. Quina és la mida de l’espai on posareu el bàner?
4. Teniu alguna restricció d’altura?
5. Col·locareu el bàner en un entorn transitat?
6. Per últim, determineu el vostre pressupost i escolliu la millor qualitat per satisfer les vostres necessitats.

Varietat per als ajustos de les gràfiques.

Carril a pressió

Peanyes

Gràfiques en silicona
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Ullets

Bàners Tensió
Solució econòmica per
canviar la gràfica
fàcilment

L-Bàner Quick
Bàner en L que combina l’estabilitat i la facilitat de canviar la gràfica.
Muntatge senzill.
Material: alumini.
Gràfica: recta.
Instal·lació gràfica: carrils de pressió.
Utilització: autoportant amb peu.
Transport: bossa en forma de tub.

Ref.

Gràfica

RDB002A

80 (am) x 200 (al) cm

Descripció
80,5 (am) x 207 (al) x 51 (pr) cm

RDB002B

100 (am) x 200 (al) cm

100,5 (am) x 207 (al) x 51 (pr) cm

Barra en tres parts
amb elàstic interior

Bossa de transport
amb tub

L-Bàner Telescòpic
Bàner en L amb barra telescòpica i peu reforçat que ofereix una gran
estabilitat. Combina l’estabilitat i la facilitat de canviar la gràfica.
Muntatge senzill.
Material: alumini.
Gràfica: recta.
Instal·lació gràfica: carrils de pressió.
Utilització: autoportant amb peu.
Transport: bossa en forma de tub.

Ref.

Gràfica

RDB003A

80 (am) x 160-220 (al) cm

80,5 (am) x ? (al) x 51 (pr) cm

RDB003B

85 (am) x 160-220 (al) cm

85,5 (am) x ? (al) x 51 (pr) cm

RDB003C

100 (am) x 160/220 (al) cm

100,5 (am) x ? (al) x 51 (pr) cm

Peu reforçat

Descripció

Barra telescòpica

Bossa de transport
en tub

Barra telescòpica
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Bàners Tensió
La manera més
econòmica de promoure
el teu missatge

X-Bàner Budget
Bàner de tensió ultralleuger. Molt fàcil d’instal·lar i molt compacte per
transportar.
Material: plàstic.
Gràfica: recta.
Instal·lació gràfica: ullets.
Utilització: autoportant.
Transport: bossa de cotó.

Ref.

Gràfica

RDB004A

60 (am) x 160 (al) cm

60 (am) x 160 (al) x 50 (pr) cm

RDB004B

80 (am) x 180 (al) cm

80 (am) x 180 (al) x 58 (pr) cm

RDB004C

100 (am) x 200 (al) cm

100 (am) x 200 (al) x 65 (pr) cm

Bossa de transport

Descripció

Estructura simple
de plàstic

Peu de goma

X-Bàner Prèmium
Bàner de tensió ultralleuger i de gran qualitat. Fabricat en alumini i fibra
de vidre. Molt fàcil d'instal·lar i molt compacte per transportar.
Material: fibra de vidre.
Gràfica: recta.
Instal·lació gràfica: ullets.
Utilització: autoportant.
Transport: bossa de niló encoixinada.
Ref.

Gràfica

RDB005A

60 (am) x 160 (al) cm

60 (am) x 160 (al) x 50 (pr) cm

RDB005B

80 (am) x 180 (al) cm

80 (am) x 180 (al) x 58 (pr) cm

RDB005C

100 (am) x 200 (al) cm

100 (am) x 200 (al) x 65 (pr) cm

RDB005D

120 (am) x 200 (al) cm

120 (am) x 200 (al) x 70 (pr) cm

Bossa niló
encoixinada

Descripció

Estructura reforçada

Peu antilliscant

Estructura reforçada
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Bàners Tensió
Caixa de llum led
amb perfil de silicona

Caixes de llum led amb
mides personalitzades

Caixa amb perfil de
silicona sense llum

Caixes Perfil Silicona
Caixa amb perfil de silicona, amb peus, opció de llum led i apte per poder penjar-se a la
paret. Gran estabilitat i perfectament adaptable a la decoració d’interiors i botigues.
La gràfica es canvia fàcilment per poder actualitzar el missatge amb freqüència.
Material: alumini.
Dimensions perfil: 125 mm.
Muntatge: esquadres d’angle + clau Allen.
Gràfica: 1 cara / Doble cara.
Instal·lació gràfica: junta de silicona de 3mm.
Utilització: sobre preus (inclosos).

Ref.

Gràfica

Descripció

KITled 2x1

100 (am) x 200 (al) cm

100 (am) x 200,5 (al) x 35 (pr) cm

KITled 2x2

200 (am) x 200 (al) cm

200 (am) x 200,5 (al) x 35 (pr) cm

KITled 2x3

300 (am) x 200 (al) cm

300 (am) x 200,5 (al) x 35 (pr) cm

A mida

mides personalitzades

mides personalitzades

Ideal per
comunicar en interiors
Transformador
ultralleuger

Tires LED

Passa cables
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Bàners Tensió
ZipperWall
Una alternativa real als clàssics Roll Up. Una gràfica tèxtil doble cara
cobreix la totalitat de l’estructura. Una solució econòmica i fàcil d’usar.
Material: tubs d’alumini, peus d’acer.
Diàmetre tub: 25mm.
Muntatge: botó push.
Gràfica: doble cara.
Instal·lació gràfica: funda tèxtil.
Utilització: autoportant amb peus.
Transport: bossa de niló.

Una solució econòmica a
doble cara

Ref.

Gràfica

Descripció

ZW001A

100 (am) x 100 (al) cm

100 (am) x 100 (al) x 50 (pr) cm

ZW001B

100 (am) x 150 (al) cm

100 (am) x 150 (al) x 58 (pr) cm

ZW001C

100 (am) x 230 (al) cm

100 (am) x 230 (al) x 50 (pr) cm

ZW001D

100 (am) x 300 (al) cm

100 (am) x 300 (al) x 58 (pr) cm

Ref.

Gràfica

ZW002A

150 (am) x 100 (al) cm

150 (am) x 100 (al) x 50 (pr) cm

ZW002B

150 (am) x 150 (al) cm

150 (am) x 150 (al) x 58 (pr) cm

ZW002C

150 (am) x 230 (al) cm

150 (am) x 230 (al) x 50 (pr) cm

ZW002D

150 (am) x 300 (al) cm

150 (am) x 300 (al) x 58 (pr) cm

Ref.

Gràfica

ZW003A

200 (am) x 100 (al) cm

200 (am) x 100 (al) x 50 (pr) cm

ZW003B

200 (am) x 150 (al) cm

200 (am) x 150 (al) x 58 (pr) cm

ZW003C

200 (am) x 230 (al) cm

200 (am) x 230 (al) x 50 (pr) cm

ZW003D

200 (am) x 300 (al) cm

200 (am) x 300 (al) x 58 (pr) cm

Ref.

Gràfica

ZW004A

250 (am) x 100 (al) cm

250 (am) x 100 (al) x 50 (pr) cm

ZW004B

250 (am) x 150 (al) cm

250 (am) x 150 (al) x 58 (pr) cm

ZW004C

250 (am) x 230 (al) cm

250 (am) x 230 (al) x 50 (pr) cm

ZW004D

250 (am) x 300 (al) cm

250 (am) x 300 (al) x 58 (pr) cm

Ref.

Gràfica

ZW005A

300 (am) x 100 (al) cm

ZW005B

300 (am) x 150 (al) cm

ZW005C

Descripció

Tubs numerats per facilitar-ne el muntatge

Descripció

Descripció

Descripció

Ref.

Gràfica

300 (am) x 100 (al) x 50 (pr) cm

ZW007A

500 (am) x 100 (al) cm

500 (am) x 100 (al) x 50 (pr) cm

300 (am) x 150 (al) x 58 (pr) cm

ZW007B

500 (am) x 150 (al) cm

500 (am) x 150 (al) x 58 (pr) cm

300 (am) x 230 (al) cm

300 (am) x 230 (al) x 50 (pr) cm

ZW007C

500 (am) x 230 (al) cm

500 (am) x 230 (al) x 50 (pr) cm

ZW005D

300 (am) x 300 (al) cm

300 (am) x 300 (al) x 58 (pr) cm

ZW007D

500 (am) x 300 (al) cm

500 (am) x 300 (al) x 58 (pr) cm

Ref.

Gràfica

Ref.

Gràfica

ZW006A

400 (am) x 100 (al) cm

400 (am) x 100 (al) x 50 (pr) cm

ZW008A

600 (am) x 100 (al) cm

600 (am) x 100 (al) x 50 (pr) cm

ZW006B

400 (am) x 150 (al) cm

400 (am) x 150 (al) x 58 (pr) cm

ZW008B

600 (am) x 150 (al) cm

600 (am) x 150 (al) x 58 (pr) cm

ZW006C

400 (am) x 230 (al) cm

400 (am) x 230 (al) x 50 (pr) cm

ZW008C

600 (am) x 230 (al) cm

600 (am) x 230 (al) x 50 (pr) cm

ZW006D

400 (am) x 300 (al) cm

400 (am) x 300 (al) x 58 (pr) cm

ZW008D

600 (am) x 300 (al) cm

600 (am) x 300 (al) x 58 (pr) cm

Descripció
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Descripció

Descripció

Bàners Tensió

El panell pot ser
més llarg que la base

Peanya Wedge
Peanya d’acer gris, estable i resistent creada per ser utilitzada amb una
gran varietat de suports rígids de dimensions i gruixos diferents. Pot ser
utilitzada temporalment a l’exterior.
Material: acer.
Gràfica: 1 cara / Doble cara.
Instal·lació gràfica: fixada a la base.
Utilització: autoportant.
Transport: bossa de cotó.

Ref.

Es pot utilitzar
en panells amb
formes a mida

Descripció

WED30

85 (am) x 30 (al) x 36 (pr) cm

WED60

85 (am) x 60 (al) x 36 (pr) cm

WED80

85 (am) x 80 (al) x 36 (pr) cm

WED100

85 (am) x 100 (al) x 36 (pr) cm

Fixació del panell
invisible
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Banderes

Banderes
Per fer servir a l’aire lliure i en interior, les banderes són una opció molt
cridanera per a fer-te veure, ja sigui amb un missatge o indicant direccions.
Hi ha una gran gamma de mides disponibles que van de 190 cm fins a
450 cm d’alçada.

Les banderes són una de les opcions
de visualització més sorprenents.
Les nostres banderes es poden fer en una àmplia gamma de mides,
materials i acabats adequats per ambients quotidians com asfalt, gespa
i per entorns especialitzats, fins i tot aigua, sorra i neu.
No importa en quin entorn vulguis utilitzar aquestes banderes, podem
proporcionar-te una estructura i base que s’adapti a les teves necessitats.

A l'hora d'escollir la vostra
bandera, heu de tenir en compte:

Formes disponibles de banderes

Les banderes s’exposen normalment a unes
condicions molt dures, encara que els materials siguin
de molt bona qualitat pateixen deteriorament si no
es tracten amb cura. Aquí us donem uns consells a
tenir en compte per garantir la vida útil de les vostres
banderes.
1. Considereu el posicionament de la
vostra bandera per minimitzar els
efectes del medi ambient. La contaminació
pot convertir les zones blanques del tèxtil en gris,
i massa llum UV pot causar el deteriorament de
la gràfica.
2. La reducció del temps d’exposició de
la bandera al vent en preservarà la
vida útil. Si la bandera està exposada al
vent constantment, durarà entre 6 i 8 mesos, així
que treure la bandera quan no s’estigui utilitzant
ajudarà a conservar-la més temps.

Impressió i confecció

Clàssic

Baina elàstica

Full Graphic

3. S’han de tenir en compte les condicions
climàtiques. Les banderes han de retirar-se
en condicions de mal temps. Les pluges i vents
forts poden augmentar el pes de la bandera i
posar tensió addicional al pal de la bandera. Les
nostres banderes estan dissenyades per suportar
vents d’una velocitat màxima de 29 km/h.

Baina impresa.

4. Renteu la vostra bandera. Les nostres
gràfiques poden ser rentades diàriament a
la rentadora amb detergents lleugers a 30º.
Sempre han d’estar seques abans de plegar-les
i guardar-les completament.
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Banderes
Beachflag Wind

Més de 4 m d'alçària

Una de les banderes més populars del mercat. Ideal per a
esdeveniments tant en interior com exterior. Compatible amb una gran
varietat de bases.
Material: fibra de vidre.
Gràfica: 1 cara / Doble cara.
Instal·lació gràfica: baina elàstica i corda de tensió.
Resistència al vent: fins a 29 km/h.
Ref.

Gràfica

Descripció

PDE003A

85 (am) x 165 (al) cm

Estructura Beachflag Wind 205

PDE003B

89 (am) x 200 (al) cm

Estructura Beachflag Wind 255

PDE003C

89 (am) x 240 (al) cm

Estructura Beachflag Wind 310

PDE003D

89 (am) x 290 (al) cm

Estructura Beachflag Wind 360

PDE003E

89 (am) x 345 (al) cm

Estructura Beachflag Wind 415

PDE003F

89 (am) x 395 (al) cm

Estructura Beachflag Wind 465

PDE003G

89 (am) x 450 (al) cm

Estructura Beachflag Wind 520

Pal de fibra de vidre

Ganxo per lligar el
cordó de la vela

Beachflag Drop
Bandera en forma de gota que pot ser utilitzada en interior i exterior.
Compatible amb una gran varietat de bases.

Disponible amb
gràfica a doble cara

Material: fibra de vidre
Gràfica: 1 cara / Doble cara.
Instal·lació gràfica: baina elàstica i corda de tensió.
Resistència al vent: fins a 29 km/h.
Ref.

Gràfica

Descripció

PDE002A

87 (am) x 190 (al) cm

Estructura Beachflag Drop 235

PDE002B

87 (am) x 245 (al) cm

Estructura Beachflag Drop 290

PDE002C

87 (am) x 290 (al) cm

Estructura Beachflag Drop 345

PDE002D

107 (am) x 335 (al) cm

Estructura Beachflag Drop 400

PDE002E

127 (am) x 435 (al) cm

Estructura Beachflag Drop 520

Pal de fibra de vidre

Ganxo per lligar el
cordó de la vela
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Banderes
Beachflag Square
Possibilitat
d'imprimir la baina

Bandera rectangular que pot ser utilitzada en interior i exterior.
Compatible amb una gran varietat de bases.
Material: fibra de vidre.
Gràfica: 1 cara / Doble cara.
Instal·lació gràfica: baina elàstica i corda de tensió.
Resistència al vent: fins a 29 km/h.
Ref.

Gràfica

Descripció

PDE001A

60 (am) x 155 (al) cm

Estructura Beachflag Square 240

PDE001B

85 (am) x 265 (al) cm

Estructura Beachflag Square 350

PDE001C

85 (am) x 375 (al) cm

Estructura Beachflag Square 460

Pal de fibra de vidre

Una bandera amb un gran espai
per a la impressió del teu missatge

Ganxo per lligar el
cordó de la vela

Ideal per cridar l'atenció en qualsevol
punt de venda o esdeveniment

Beachflag Crest
Bandera en forma de ploma que es pot utilitzar en interior i en exterior.
Compatible amb una gran varietat de bases.
Material: fibra de vidre.
Gràfica: 1 cara / Doble cara.
Instal·lació gràfica: baina elàstica i corda de tensió.
Resistència al vent: fins a 29 km/h.
Ref.

Gràfica

Descripció

PDE004A

87 (am) x 190 (al) cm

Estructura Beachflag Drop 235

PDE004B

87 (am) x 245 (al) cm

Estructura Beachflag Drop 290

PDE004C

87 (am) x 290 (al) cm

Estructura Beachflag Drop 345

PDE004D

107 (am) x 335 (al) cm

Estructura Beachflag Drop 400

PDE004E

127 (am) x 435 (al) cm

Estructura Beachflag Drop 520

Pal de fibra de vidre

Ganxo per lligar el
cordó de la vela
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Banderes
Bases Beachflag
Base

Referència

BeachFlag Square + Drop + Wind + Crest

Capacitat /
Pes

Base aigua
quadrada

PDE004A

24 L

Base d’acer

PDE004B

20 Kg

Base d’acer

PDE004C

12 Kg

Base d’acer

PDE004D

6 Kg

Base en creu

PDE004E

Pal perforació

PDE004F

Trepant

PDE004G

Base suport
cotxe

PDE004H

Small
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Medium

Large

Extra Large

Accessori
flotador

Banderes

Bases d'aigua apilables
per a una millor estabilitat

Es ven amb una barra amb
un elàstic interior, dues
varetes per les bases, dos
cordons de tensió i dos ganxos per lligar la vela.

Zoom+ Arch
Una bandera en forma d’arc ideal per indicar l’entrada o sortida a
qualsevol tipus d’esdeveniment a l’aire lliure.
Les bases que porta es poden apilar per aconseguir més estabilitat.
Material: fibra de vidre.
Gràfica: 1 cara / Doble cara.
Instal·lació gràfica: baina elàstica i corda de tensió.
Resistència al vent: fins a 32 km/h.
Ref.

Gràfica

Zoom+ Arch

100 (am) x 200 (al) cm

400 (am) x 250 / 300 (al) x 35 cm

Base de plàstic

200 (am) x 200 (al) cm

64,2 (am) x 162,5 (al) cm

Ganxo per lligar el
cordó de la vela

Descripció

Base reomplible
d’aigua o arena

Nansa de transport
sobre la base
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Banderes
63 cm

Shimmer
La més econòmica

Banderes telescòpiques amb base reomplible inclosa. Pot fer fins a 3
metres d’alçària. Amb opció de bossa de transport.

de 162
a 300 cm

Material: Barra d’alumini i base de plàstic.
Barra: telescòpic (154/285 cm).
Gràfica: recta.
Instal·lació gràfica: baina impresa.
Capacitat de la base: 12 litres.
Resistència al vent: fins a 29 km/h.
Ref.
Shimmer

Accessoris:

Gràfica
63 (am) x 162/300 (al) x 38,5 (pr) cm

Ref.

Gràfica

Bossa sense tub

15,5 (ø) x 15,8 (al)

Bossa amb tub

15,5 (ø) x 15,8 (al)

100 cm

La bandera
més gran

Wind Dancer

de 290 a
530 cm

Bandera telescòpica amb gran impacte visual. Ideal per a la promoció
en exterior. Base reomplible amb aigua o sorra. Amb opció de bossa
de transport.
Material: barra d’alumini i base de plàstic.
Barra: telescòpic (154/285 cm).
Gràfica: 1 cara / Doble cara.
Instal·lació gràfica: ullets.
Capacitat de la base: 66 litres.
Resistència al vent: fins a 29 km/h.

Anell de fixació
(ø30 cm màx.)

Mistral
Bandera d’exterior resistent al vent i la pluja. Pot ser utilitzada sobre
parets i fanals. Ideal per a comunicació urbana.
Material: fibra de vidre i alumini.
Tubs: altura ajustable.
Gràfica:1 cara / doble cara.
Instal·lació gràfica: baina.
Resistència al vent: fins a 40 km/h.

Ref.
PDE005C

Gràfica
89 (am) x 200 (al) cm

Descripció
---

* Fixació mural no inclosa.
Si s’utilitza amb una gràfica en lona, recomanem fer talls a la vela per reduir la pressió del vent.
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Possibilitat
de fixar la
bandera sobre
un fanal o
paret

Exterior

Exterior
Donar-li al vostre missatge l’impacte que es mereix en llocs a l’aire lliure
requereix solucions especialitzades i d’alta qualitat.
Oferim una gran varietat de productes ideals per a ser utilitzats a l’aire lliure.
Aquests faran que el vostre missatge tingui un impacte visual molt més gran.
Disposem d’una gamma composta de carpes, taulells de senyalització,
para-sols...

Exterior
Escollir el producte de visualització a
l’aire lliure adequat és important per
assegurar el màxim impacte de la
marca i per atraure els vostres visitants
i clients potencials.
També és molt important fer la selecció correcta que s’adapti al seu
entorn; la mida de l’àrea de visualització, les possibles condicions
meteorològiques, el nombre de visitants, la mobilitat i l’ús reiterat.
Un display més alt o un bàner de doble cara pot marcar la diferència en
l’impacte i el rendiment de la vostra marca.

Consells que s’han de tenir en compte per escollir el vostre producte
Els productes per a exterior s'han dissenyat per a l’ús moderat a l’aire lliure durant el dia, però encara que els materials siguin d’alta
qualitat, es deterioren si no es tracten amb cura o s’utilitzen en climes extrems.
1. Escolliu la seva ubicació amb compte per minimitzar els efectes del medi ambient. La
contaminació pot fer que la gràfica passi d’un color blanc a gris, els raigs UV també alteren el color de les seves
imatges i causen deteriorament en els materials utilitzats.
2. Optimitzeu el temps d’exposició. Si emmagatzemeu els productes d’exterior entre cada ús, ampliareu la
seva vida útil
3. Considereu les condicions climàtiques. No tots els productes d’exterior són igualment resistents a l’aire
lliure. La intensitat de la pluja amb forts vents pot augmentar el risc del deteriorament dels productes. Seguiu les
instruccions que es donen en la fitxa tècnica de cada producte.

Varietat per als ajustos de les gràfiques.

Carril a pressió

Peanyes

Gràfiques en silicona
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Ullets

Exterior

Alçària ajustable

Doble peu
movible

Blizzard

Thunder 2

Fàcil d’instal·lar, és un bàner de tensió molt estable gràcies a la
gran capacitat de la seva base. S’adapta l’alçària per canviar
fàcilment la gràfica i poder utilitzar-lo en diferents ocasions.

L’únic Roll Up d’exterior que permet la utilització de gràfiques a
doble cara per assegurar una exposició màxima del missatge.

Material: plàstic i metall.
Barra: ajustable, alt i ample.
Gràfica: recta.
Instal·lació gràfica: ullets.
Capacitat de la base: 12 litres.
Resistència al vent: fins a 29 km/h.
Transport: bossa de nylon inclosa / Encoixinada Opcional.

Material: plàstic, alumini i metall.
Barra: tres peces amb cinta elàstica interior.
Gràfica: recta.
Instal·lació gràfica: Banda autoadhesiva i carril superior de pressió.
Utilització en exterior: 4 clavilles (incloses).
Resistència al vent: fins a 11 km/h sense clavilles i 39 km/h amb clavilles.
Transport: bossa niló encoixinada.

Nom

Ref.

Blizzard

UB701

Gràfica
60/80 (am) x 160/210 (al) x 54 cm

Nom

Ref.

Thunder2

UB185-850-01

Gràfica
85 (am) x 220 (al) x 38,5 cm

de 60 a 80 cm

de 160
a 210 cm

Barra amb elàstic
intern i ressort
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Clavilles

Exterior
Horizon
Un bàner de grans dimensions amb una gran estabilitat gràcies
a les seves bases reutilitzables.

Ref.

Descripció

Instal·lació de la gràfica
amb ullets

Gràfica

Horizon

Accessoris:

150 - 300 cm

Material: alumini i base de plàstic.
Barra: alçària ajustable de 150 a 240 cm.
Gràfica: recta.
Instal·lació gràfica: ullets.
Capacitat de la base: 28 litres a cada base.
Resistència al vent: fins a 19 km/h.
Transport: bossa de niló.

250 (am) x 150/300 (al) x 80 cm
Ref.

Alçària ajustable gràcies
a la vareta telescòpica

Gràfica

Bossa per a varetes

230 (am) x 173 (al) x 19 (pr) cm

Bossa per a les bases

49 (am) x 90 (al) x 37 (pr) cm

Economy Cafè
Una forma econòmica de marcar l’espai exterior de bars,
terrasses, botigues... Barra i base de metall pintat negre.
Material: acer inoxidable.
Gràfica: recta.
Pes: 7,75 Kg (pal i base).
Instal·lació gràfica: baina en la part superior i ullets en la part baixa.
Nom

Ref.

Gràfica

Barra 100cm

UB214-1000

114 (am) cm

Barra 150cm

UB214-1500

194 (am) cm

Barra 200cm

UB214-2000

244 (am) cm

Base

UB214B

36 (ø) cm

Pal

UB214P

96 (al) cm

Ganxos

UB214-SC

Els ullets de la
gràfica garanteixen
més resistència al vent
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La manera senzilla de
separar espais i d'ensenyar un
missatge a l'exterior

Exterior
Es plega per
guardar-la més fàcilment

A-sign Board

Marc exterior doble cara robust i plegable. Amb un sistema
simple per intercanviar la gràfica fàcilment.
Material: alumini, acer galvanitzat, fulla protectora en PVC.
Gràfica: recta.
Instal·lació gràfica: carril a pressió.

Nom

Ref.

Gràfica

A-sign Board A2

VF204-A2

46,5 (am) x 92,5 (al) x 67,5 cm

A-sign Board A1

VF204-C

63,8 (am) x 106 (al) x 82,5 cm

A-sign Board A0

VF204-A0

88,3 (am) x144 (al) x 83,5 cm

A-sign Board B1

VF203

84,8 (am) x 122 (al) x 92,5 cm

A-sign Board B0

VF203A

112,8 (am) x 162 (al) x 102,5 cm

Fulla protectora en PLC
inclosa

Gràfica protegida amb
una fulla PVC

Whirlwind
Expositor d’exterior doble cara amb base reomplible. Base
reomplible amb nansa i rodes per facilitar-ne el transport.
Material: alumini, acer galvanitzat, fulla protectora en PVC.
Gràfica: recta.
Capacitat base: 25 L (A1) / 55L (A0) / 49 L (B1).
Instal·lació gràfica: carril a pressió.
Resistència al vent: fins a 29 km/h.
Nom

Ref.

Whirlwinds A1

UB207

78 (am) x 116,5 (al) x 50 (pr) cm

Whirlwinds A0

UB207-A0

101 (am) x 155,4 (al) x 62,5 (pr) cm

Whirlwinds B1

UB207-B1

105 (am) x 180 (al) x 72,5 (pr) cm

Base amb rodes

Les molles
la fan més
resistent
al vent

Gràfica

Marc amb clip de
pressió
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Exterior
Monsoon
En versió mural o autoportant, el marc Monsoon és un suport
de comunicació exterior reconegut pel seu gran impacte
visual gràcies a la utilització de gràfiques de gran format.
El missatge es pot canviar fàcilment i de manera freqüent
gràcies al senzill sistema d’ullets de la gràfica.
Fàcil muntatge gràcies al sistema de tubs amb connectors de plàstics.
Per a una major estabilitat, l’estructura pot fixar-se a terra amb varetes
metàl·liques incloses.
Material: tubs d’alumini (25 mm), connectors de plàstic.
Gràfica: recta.
Instal·lació gràfica: ullets i cordons elàstics.
Resistència al vent: fins a 39 km/h.

Nom

Ref.

Monsoon 2500 mm

UB707C

250 (am) x 100 (al) x 64 cm

Monsoon 3000 mm

UB711C

300 (am) x 125 (al) x 80 cm

Unió sense eines

Fixació mural

Gràfica

Varetes incloses

Fixació de la gràfica Frontisses metàl·liques
amb ullets

Wall Monsoon
Marc d’alumini creat per a la comunicació mural. La gràfica s’instal·la
directament sobre l’estructura gràcies als cordons elàstics inclosos.
Material: tubs d’alumini (25 mm), connectors de plàstic.
Gràfica: recta.
Instal·lació gràfica: ullets i cordons elàstics.
Nom

Ref.

Gràfica

Wall Monsoon 1250 mm

UB712C

125 (am) x 125 (al) x 13 cm

Wall Monsoon 2000 mm

UB713C

200 (am) x 100 (al) x 13 cm

Wall Monsoon 3000 mm

UB714C

300 (am) x 125 (al) x 13 cm

Muntatge sense
necessitat d'eines
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Exterior
Zoom Tent

Ideal per a mercats, esdeveniments
esportius, platges i recepcions

Carpa d’alumini amb sistema d’obertura plegable. En un parell de minuts
obriràs o tancaràs la carpa. Es pot utilitzar amb un sostre, parets o mitges
parets de color estàndard o personalitzades al 100 %.
Material: estructura d’alumini amb connectors de plàstic.
Gràfica: recta.
Colors:
Instal·lació gràfica: velcro.
Resistència al vent: fins a 29 km/h.
Utilització en exterior: clavilles i cordes (incloses).
Transport: bossa de transport amb rodes.

Nom

Ref.

Estructura 2x2

ZT22-XAF

200 (am) x 316 (al) x 200 (pr) cm

Estructura 3x3

ZT33-XAF

292 (am) x 316 (al) x 292 (pr) cm

Estructura 3x4,5

ZT345-XAF

430 (am) x 316 (al) x 292 (pr) cm

Estructura 3x6

ZT36-XAF

580 (am) x 316 (al) x 292 (pr) cm

Sostre

ZTXX-CTB

color:

Paret

ZTXX-FWB

color:

Mitja paret

ZTXX-HWB

color:

Accessoris:

Gràfica

Instal.lació i transport fàcil

Nom

Ref.

Pesos de 8 Kg (2 ut)

ZT-BASE-02

Barra mitja paret 2-3 m

ZT33-MTB

Connector Zoom Tent

ZT-TJC

Suport bandera

ZT-FCA

Maneta per alçar Sistema de bloqueig
el sostre
automàtic

Pesos de 8
Kg opcionals

Stowaway
Estructura molt lleugera i portàtil. Sense necessitat d’eines, es desplega i s’instal·la
en pocs segons.
Material: vareta amb elàstic.
Gràfica: recta.
Instal·lació gràfica: baina elàstica.
Utilització en exterior: 4 clavilles (incloses).
Nom

Ref.

Gràfica

Stowaway 1400mm

UB736-03A

142 (am) x 70 (al) x 40/48 cm

Stowaway 1700mm

UB736-02A

172 (am) x 85 (al) x 40/48 cm

Stowaway 2000mm

UB736-01A

202 (am) x 100 (al) x 40/48 cm

Instal·lació
instantània
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Taulells
Dissenyats per a una gran varietat d’usos, els nostres taulells portàtils
serveixen per quasi qualsevol situació i ocasió i són una forma ideal de
rebre els vostres clients.
Hem dissenyat una gran gamma d’articles amb moltes mides i formes, i en la
gran majoria, podreu projectar la vostra marca a la gràfica.
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Taulells
Proporcionem taulells per a tots els
pressupostos i requisits.
Els nostres taulells poden servir com a superfícies d’exhibició, faristols, per
emmagatzemar, com a punts de treball, com a torres de visualització,
columnes, etc.
També podeu augmentar el vostre impacte canviant l’alçària i visibilitat,
per exemple, de banderes o rètols. Els nostres taulells són simples, ràpids
de muntar sense eines. Es poden fer a mida i personalitzats.

Abans d’escollir el vostre taulell, si us
plau, considereu:
1. Quantes vegades l’utilitzareu? Ocasionalment o regularment?
2. Necessiteu transportar-lo? Amb quina freqüència?

Solucions personalitzades...

3. Necessitareu portar algun accessori com per exemple un
porta catàleg?
4. Haureu de rebre el públic o fer una conferència?

Solucions bàsiques...

Taulell plegable

Vector

Lineal

“Formulate”

Physique
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Dimensions
personalitzades

Colors Tapa

Gràfiques

Portes amb clau

Emmagatzematge de cables

Suports per iPad

Taulells
Taulell Pop-up
Taulell de forma corbada plegable i lleuger que ofereix un gran espai
per rebre els vostres clients. Es doblega i es transporta dins la bossa
reforçada amb rodes.
Material: alumini, plàstic i fusta.
Muntatge: fixació magnètica.
Plegable: sí.
Tapa: plegable en dos. Color de fusta.
Instal·lació gràfica: penjadors i barres magnètiques (incloses).
Prestatgeria: 4.
Transport: 1 bossa amb reforç de cartró i rodes.

Nom

Ref.

Pop-up 2x1

PUC21C-C

86,5 (am) x 98,5 (al) x 40 (pr) cm

Pop-up 2x2

PUC22C-C

129 (am) x 98,5 (al) x 46,5 (pr) cm

Fixació magnètica

Instal·lació ràpida i senzilla

Gràfica

Bossa de transport
amb rodes

El taulell es pot
doblegar amb la gràfica

Taulell Hop-up
Taulell plegable, resistent i lleuger. S’instal·la fàcilment en molt poc temps.
La gràfica queda instal·lada sobre l’estructura per guanyar temps.
Material: alumini, plàstic i fusta. Balda en policarbonat.
Muntatge: connectors clip de plàstic.
Plegable: sí.
Tapa: fusta.
Instal·lació gràfica: velcro.
Prestatgeria: 1.
Transport: bossa amb rodes.

Nom

Ref.

Hop-up

HU301-001-C

Connectors de plàstic

Gràfica
106 (am) x 102 (al) x 36 (pr) cm

Prestatgeria inclosa

Bossa de transport
amb rodes
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Taulells
Taulell SEG
Taulell plegable amb sistema de muntatge magnètic. La gràfica tèxtil té
una junta de silicona per instal·lar amb facilitat sobre l’estructura.
Material: alumini, plàstic i fusta.
Muntatge: fixació magnètica.
Plegable: sí.
Tapa: fusta marró /negra, gris o blanca (opcional).
Instal·lació gràfica: junta de silicona.
Prestatgeria: 2.
Transport: 1 bossa amb rodes.

Nom

Ref.

Taulell SEG

PUC21C-SEG

Gràfica
84 (am) x 99 (al) x 36,5 (pr) cm

2 acabats possibles, amb
o sense tapa visible
Gràfica amb vora de
silicona que es fixa
perfectament al carril

Bossa de transport

Obertura posterior
per poder accedir a
les prestatgeries

Taulell Formulate Magnètic
Taulell magnètic que permet adaptar la seva mida segons les necessitats
en connectar els uns amb els altres. Muntatge fàcil sense necessitat
d’eines.
Material: tubs d’alumini ø3 cm. Tapa y prestatgeria de fusta.
Muntatge: botó push sense necessitat d’eines.
Plegable: no.
Tapa: negra.
Instal·lació gràfica: gràfica tèxtil amb cremallera.
Prestatgeria: 1 (opcional).
Transport: bossa de niló encoixinat.

Possibilitat de connectar
diversos taulells entre ells per
crear-ne un de més gran

Nom

Ref.

Taulell magnètic

FORM-MOD-CNTR-01

80 (am) x 101,5 (al) x 60 (pr) cm

Prestatgeria

FORM-MOD-CNTR-02

77 (am) x 0,9 (al) x 57,1 (pr) cm

Els taulells es connecten
amb imants

Tapa de fusta negra

Gràfica

Prestatgeria interna
opcional
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Taulells
Taulell Recte Vector
4 colors disponibles:

Taulell resistent i estable fabricat amb perfils Vector. Vores arrodonides
perquè es reparteixi la tensió sobre tota la gràfica.
Material: alumini, plàstic i fusta.
Muntatge: connector amb botó push + clau Allen.
Plegable: no.
Tapa: fusta / negra / gris / blanca.
Instal·lació gràfica: junta de silicona.
Prestatgeria:1.
Transport: bossa de transport (opcional).
Nom

Ref.

Taulell recte Vector 100 cm

VSCB

104 (am) x 101,5 (al) x 54,5 (pr) cm

Taulell recte Vecot 100 cm
amb porta

VSCB-D

104 (am) x 101,5 (al) x 54,5 (pr) cm
porta: 53,5 (am) x 97,5 (al) cm

Taulell recte Vector 200 cm

VSCB-2

204 (am) x 101,5 (al) x 54,5 (pr) cm

Accessoris:

Gràfica

Nom

Ref.

Bossa amb tub (mostrador)

AB120AM

Bossa de transport (prestatgeria i tapa) AB914

Gràfica tèxtil amb junta
de silicona

Bossa de transport
opcional

Taulell corb
elegant

Taulell Corb Vector
Taulell elegant i robust fabricat amb perfils Vector. Vores arrodonides
perquè es reparteixi la tensió sobre tota la gràfica.
Material: alumini, plàstic i fusta.
Muntatge: connector amb botó push + clau Allen.
Plegable: no.
Tapa: fusta / negra / gris / blanca.
Instal·lació gràfica: junta de silicona.
Prestatgeria: 1.
Transport: bossa de transport (opcional).
Nom

Ref.

Taulell corb Vector

VCCB

Accessoris:

Gràfica
134 (am) x 101,5 (al) x 54 (pr) cm

Nom

Ref.

Bossa de transport (prestatgeria i tapa) AB916
Bossa de transport (mostrador)

Cantonades
arrodonides

AB120AC-KIT

Bossa de transport
opcional
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Taulells
Prestatgeria superior en
plexiglàs (versió Pro)

Taulell Corb linear
Taulell corb de 30º o 45º fabricat mitjançant perfils d’alumini.
Disponible versió pro (amb prestatgeria) o en versió estàndard. Ideal
per utilitzar-se amb gràfiques en PVC.
Material: alumini anoditzat, tapa i base de fusta.
Muntatge: pal autoblocant sense necessitat d’eines.
Plegable: no.
Tapa: fusta / negra / gris / blanca.
Instal·lació gràfica: magnètica (gràfica d'1 mm), panell rígid (gràfica de 3 a 5 mm).
Prestatgeria: 1 (opcional).
Transport: bossa de transport (opcional).
Nom

Ref.

Standar 30º

LK028-001

102,5 (am) x 101 (al) x 54,6 (pr) cm

Standar 45º

LK028-003

151,5 (am) x 101 (al) x 60,7 (pr) cm

Pro 30º

LK028-002

102,5 (am) x 101 (al) x 54,6 (pr) cm

Pro 45º

LK028-004

151,5 (am) x 101 (al) x 60,7 (pr) cm

Accessoris:

Gràfica

Nom

Ref.

Bossa de transport versió 30º

AB112A

Bossa de transport versió 45º

AB221

Prestatgeria interna

PK8-S1S

Versió original

Perfecte per valoritzar els
productes dins de la vitrina

Taulell Gear amb vitrina
Taulell plegable amb vitrina transparent en la part superior. Perfecte per
protegir i exposar productes.
Material: alumini, tapa i base de fusta, prestatgeria en acrílic.
Muntatge: plegable, muntatge amb clau Allen si es canvia la gràfica.
Plegable: sí.
Tapa: transparent.
Instal·lació gràfica: Panell de 3 a 5 mm d'ample.
Prestatgeria: 1.
Nom

Ref.

Gear amb vitrina

GECD-FO

Els taulells es connecten
amb imants

Gràfica
77,5 (am) x 92 (al) x 40,5 (pr) cm

Tapa de fusta negra
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Taulells
Columna Linear

Taulell Bàsic Rond

Columna polivalent i elegant. Disponible en versió Slim o original
amb la possibilitat d’utilitzar-la de forma retroil·luminada.

Taulell econòmic reversible. Tapa i base bicolor. Venut amb un
recobriment de plàstic gris que es pot personalitzar afegint-hi una
gràfica impresa (1 mm).

Material: alumini anoditzat, tapa i base de fusta.
Muntatge: clau Allen.
Plegable: no.
Tapa / base: fusta / negra / gris / blanca.
Instal·lació gràfica: panell o PVC rígid d'1 mm que llisca entre els dos pals.

Material: tapa i base de fusta. Recobriment de plàstic.
Muntatge: assemblatge sense necessitat d’eines.
Plegable: no.
Tapa / base: fusta - negre / negre - blanc.
Instal·lació gràfica: velcro.
Prestatgeria: no.
Transport: 2 bosses de transport (incloses).

Nom

Ref.

Original

LNC-STFO

Gràfica
64 (am) x 101 (al) x 32,5 (pr) cm

Nom

Ref.
PK923

45 (ø) x 92,6 (al) cm

PK923-BLK

45 (ø) x 92,6 (al) cm

Original LED*

LNC-STFB

64 (am) x 101 (al) x 32,5 (pr) cm

Taulell amb tapa Fusta / Negra

Slim

LNC-SLFO

38 (am) x 101 (al) x 24,5 (pr) cm

Taulell amb tapa Negra / Blanca

Slim LED*

LNC-SLFB

38 (am) x 101 (al) x 24,5 (pr) cm

*Venut amb un panell acrílic.

Gràfica

Taulell
reversible

4 colors disponibles:
Versió Original
o Led

Els taulells es connecten
amb imants

Tapa i base
bicolor

Tapa de fusta negra

Taulell Bàsic Corb
Taulell reversible, elegant i funcional. Tapa i base bicolor de fusta.
Amb un embolcall de plàstic gris que es pot personalitzar agregant una gràfica d'1 mm.

Perfecte per a fires, road
shows o esdeveniments

Material: tapa i base de fusta. Embolcall de plàstic.
Muntatge: muntatge sense necessitat d’eines.
Plegable: no.
Tapa / base: fusta - negra / blanc-blanc.
Instal·lació gràfica: velcro.
Prestatgeria: 1 (opcional).
Transport: 2 bosses de transport.
Nom

Ref.

Taulell amb tapa Fusta / Negra

PK922

91 (am) x 92,6 (al) x 48 (pr) cm

Taulell amb tapa Fusta / Blanca

PK922-BLK

91 (am) x 92,6 (al) x 48 (pr) cm

Accessoris:

Nom

Ref.

Prestatgeria

PK922-SHELF-KIT

Gràfica

Mides
91 (am) x 92,6 (al) x 48 (pr) cm

Prestatgeria interna opcional
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Taulells
Tornado

Counta

Taulell promocional corb. Creat especialment per a una utilització
en exterior gràcies a la base emplenable. Panell de capçalera i
pals en opció.

Taulell lleuger i portàtil per a la seva utilització en interior. Panell
de capçalera, pals i lleixes inclosos. La gràfica es pot imprimir o
enganxar directament sobre l’embolcall de plàstic.

Material: polietilè d’alta densitat y PVC.
Muntatge: muntatge sense eines.
Plegable: no.
Tapa: polietilè blanc.
Instal·lació gràfica: impressió o adhesiu directe sobre la base. Gràfica en PVC.
Prestatgeries: no.
Transport: 2 bosses de transport (opcional).

Material: PVC.
Muntatge: assemblatge sense necessitat d’eines.
Plegable: sí.
Tapa: PVC blanc.
Instal·lació gràfica: impressió o vinilada directament sobre la base.
Prestatgeria: 1.
Transport:1 bossa de transport (inclosa).

Nom

Ref.

Taulell Tornado

PK410

Gràfica
85 (am) x 104 (al) x 50 (pr) cm

Nom

Ref.

Counta

PC607

Gràfica
80,5 (am) x 219,5 (al) x 45 (pr) cm

mostrador amb capçalera

Accessoris:

68 (am) x 28 (al) x 20 (pr) cm - capçalera

Nom

Ref.

Mides

Capçalera

PK411

60 (am) x 25 (al) x 20 (pr) cm

Bossa per a tapa i base

AB187

N/A

Bossa de transport

AB187A

N/A

Mostrador promocional
per a punts de venda

Més visibilitat
utilitzant la
capçalera
Base emplenable
amb aigua o sorra
per a la seva
utilització a l'aire
lliure
Prestatgeria a la
part posterior

Bossa de
transport inclosa
Bossa de transport
Bossa de transport per Espai d’emmagatzematper a la tapa i la base a la gràfica (opcional)
ge intern
(opcional)
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Photocalls
Photocalls
Els nostres Photocalls proporcionen una manera ràpida i fàcil de crear
impressionants telons de fons i estands d’exposició.
Són lleugers, compactes i pràctics, amb sistemes dissenyats per muntar-se
en només uns minuts.
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Photocalls
Els nostres photocalls

Budget
L’estructura Budget és la versió més
econòmica de Pop Up plegable, s’hi pot
col·locar una gràfica tèxtil o de lona.
Té dues versions, la versió recta i la versió
corba.

Prèmium
L’estructura Prèmium és la versió d’alta
qualitat de Pop Up. Disposa de dues
versions, la recta i la corba.

Escolliu un photocall per crear
un impacte visual impressionant.

Estructura de qualitat, resistent, de fàcil
muntatge i desmuntatge.

Els nostres photocalls són grans, però també són portàtils
i fàcils d’utilitzar.
Molt populars en esdeveniments, galeries comercials,
exposicions, usats com a decoració en interiors, són un
teló creatiu per a moltes situacions.

Embrace

Abans d’escollir el vostre photocall,
feu-vos les següents preguntes:

Quick Tower+

Embrace és un sistema Pop-up amb
gràfica de tela sense costures i amb perfil
de silicona que encaixa perfectament
en l’estructura i aconsegueix una tensió
perfecta de la imatge. Disponible en quatre
mides. Es poden unir diversos marcs per
crear un impacte més gran.

Quick Tower és l’únic photocall 360º, de
fàcil muntatge i desmuntatge gràcies al
fet que la gràfica es col·loca amb velcro.
Estructura plegable.

1. Quin és l’espai que necessiteu?
2. Quina forma de photocall necessiteu?
3. Quin tipus d’impressió us agradaria?

Pegasus

4. Creieu que haureu d’actualitzar la gràfica?

Aquesta gamma de photocalls ajustables
té tubs telescòpics per aconseguir l’alt
i l’ample que es desitgi. Creat amb tub
d’alumini lleuger.

5. Necessiteu il·luminació?
6. Com transportareu el vostre photocall?

45

catàleg

Photocalls
Instal.lació gràfica
en dos minuts

Budget
Estructura plegable amb gràfica tèxtil (opcional). L’estructura es pot
doblegar i guardar sense necessitat de desmuntar la gràfica.
Material: alumini i connectors clips de plàstic.
Muntatge: connectors clips de plàstic.
Forma: recta.
Instal·lació gràfica: velcro.
Gràfica: recta (amb o sense laterals).
Utilització: autoportant.
Nom

Ref.

Budget 2x3

BUD2x3

Gràfica
152,5 (am) x 226 (al) x 30 (pr) cm

Budget 3x3

BUD3x3

226 (am) x 226 (al) x 30 (pr) cm

Budget 4x3

BUD4x3

299,5 (am) x 226 (al) x 30 (pr) cm

Budget 5x3

BUD5x3

373 (am) x 226 (al) x 30 (pr) cm

Fixació amb clips de
plàstics

Instal·lació de la gràfica
amb velcro

Tubs d’alumini

Budget Corb
Estructura plegable que s’obre i es tanca ràpidament. Es pot guardar i
doblegar sense necessitat de desmuntar la gràfica tèxtil (opcional), fet
que la fa molt fàcil de transportar.
Material: alumini i connectors clips de plàstic.
Muntatge: connectors clips de plàstic.
Forma: corb.
Instal·lació gràfica: velcro.
Gràfica: recta (amb o sense laterals).
Utilització: autoportant.
Nom

Ref.

Budget Corb 3x3

BUDC3x3

231 (am) x 227 (al) x 57 (pr) cm

Budget Corb 3x4

BUDC3x4

295 (am) x 226 (al) x 81 (pr) cm

Fixació amb clips de
plàstics

Gràfica

Instal·lació de la gràfica
amb velcro

Tubs d’alumini
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Prèmium Recte
Photocall plegable que permet utilitzar gràfiques de gran format. Ideal
per a una utilització itinerant en els centres comercials, roadshows, fires
o altres esdeveniments d’exterior.
Material: alumini i connectors clips de plàstic.
Muntatge: connectors clips de plàstic.
Forma: recta.
Instal·lació gràfica: velcro.
Gràfica: recta (amb o sense laterals).
Utilització: autoportant.
Nom

Ref.

Prèmium Recte 2x3

PRT2x3

148 (am) x 220 (al) x 36 (pr) cm

Prèmium Recte 3x3

PRT3x3

220 (am) x 220 (al) x 36 (pr) cm

Prèmium Recte 4x3

PRT4x3

292 (am) x 220 (al) x 36 (pr) cm

Prèmium Recte 5x3

PRT5x3

363 (am) x 220 (al) x 36 (pr) cm

Fixació amb clips de
plàstics

Gràfica

Instal·lació de la gràfica
amb velcro

Tubs d’alumini

Bossa de transport
amb rodes

Prèmium Corb
Photocall plegable corb que permet utilitzar gràfiques de gran format.
Ideal per a una utilització itinerant.
Material: alumini i connectors clips de plàstic.
Muntatge: connectors clips de plàstic.
Forma: recta.
Instal·lació gràfica: velcro.
Gràfica: recta (amb o sense laterals).
Utilització: autoportant.
Nom

Ref.

Prèmium Corb 2x3

BUD2x3

140 (am) x 220 (al) x 36 (pr) cm

Prèmium Corb 3x3

BUD3x3

208 (am) x 220 (al) x 36 (pr) cm

Prèmium Corb 4x3

BUD4x3

275,5 (am) x 220 (al) x 36 (pr) cm

Prèmium Corb 5x3

BUD5x3

343 (am) x 220 (al) x 36 (pr) cm

Fixació amb clips de
plàstics

Gràfica

Instal·lació de la gràfica
amb velcro

Tubs d’alumini

Bossa de transport
amb rodes
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Embrace Eco
Una solució econòmica que combina la facilitat d’utilització d’un
photocall plegable i la tensió ideal de la gràfica gràcies a la junta de
silicona que s’instal·la a sobre del marc.
Material: alumini i connectors clips de plàstic.
Muntatge: bloqueig amb clips de plàstic.
Forma: recta.
Instal·lació gràfica: junta de silicona de 3mm.
Gràfica: recta (amb o sense laterals).
Utilització: autoportant.
Nom

Ref.

Embrace Eco 3x2

EMB-ECO-3x2-S

151 (am) x 224,5 (al) x 34,4 (pr) cm

Embrace Eco 3x3

EMB-ECO-3x3-S

224,5 (am) x 224,5 (al) x 34,4 (pr) cm

Embrace Eco 3x4

EMB-ECO-3x4-S

298 (am) x 224,5 (al) x 34,4 (pr) cm

Accessoris:

Gràfica

Nom

Ref.

Peu estabilitzador

EMB-ECO-FEET

Estructura plegable

Mides

Seccions del marc

N/A

Peus estabilitzadors (opcional)

Bloqueig amb clip

Perfil d’alumini per a
gràfica amb junta de
silicona

Ganxos de metall per
al bloqueig dels peus

Bossa de niló
encoixinat

Quick+ Tower
Torre plegable que permet mostrar un missatge 360º i que pot arribar
a fer 3 m d’alçada. Es pot utilitzar com a torre retroil·luminada afegint-hi
focus fluorescents (opcional).
Material: alumini i connectors clips de plàstic.
Muntatge: fixació magnètica.
Forma: circular.
Instal·lació gràfica: penjadors i barres magnètiques (incloses).
Gràfica: 360º.
Utilització: autoportant.
Nom

Ref.

Torre 3 Blocs

WH231A-C

225,5 (al) x 64 (ø) cm

Torre 4 Blocs

WH232A-C

298,5 (al) x 64 (ø) cm

Instal·lació amb
penjadors i barres
magnètiques

Gràfica

Fixació magnètica
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Es pot convertir en una torre
retroil.luminada utilitzant
els focus PS1200 (opcional)

Photocalls
Ideal per crear fons
per a fotografies

Pegasus
Photocall telescòpic tant d’alçada com d’amplada, normalment utilitzat
com a fons per a fotografies o per separar espais. Fàcil d’instal·lar i de
transportar, la gràfica i l’estructura es guarden fàcilment dins la bossa.
Material: alumini.
Muntatge: pal telescòpic, cargol.
Forma: recta.
Instal·lació gràfica: baina.
Gràfica: recta o doble cara.
Utilització: autoportant amb peus.
Nom

Ref.

Pegasus

UB165-S

de 100 a
215,5 cm

Gràfica

Instal·lació fàcil i ràpida

142,9-254 (am) x 100-251,5 (al) 44,2 (pr) cm

Gràfica amb baina

de 142,9 a
254 cm

Pal telescòpic

Pegasus 3 m

Una manera senzilla de separar un espai
amb una gràfica de gran format

És el photocall telescòpic més gran que permet utilitzar gràfiques de 3
m de llarg. L’impacte visual està garantit. El seu muntatge és molt senzill,
sense necessitat d’eines.
Material: alumini.
Muntatge: pal telescòpic, cargol.
Forma: recta.
Instal·lació gràfica: baina.
Gràfica: recta o doble cara.
Utilització: autoportant amb peus.
Nom

Ref.

Pegasus 3m

UB167

Gràfica
183-300 (am) x 183,5-261 (al) 44 (pr) cm

Accessoris:
Nom

Ref.

Kit d’extensió

UB167-S-01

Instal·lació ràpida i fàcil

Mides
183-300 (am) x 183,5-261 (al) x 44 (pr) cm

Pals telescòpics

de 183 a
300 cm

Kit d'extensió

49

catàleg

Lloguer
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Lloguer d’estructures
Popart té a la vostra disposició un conjunt d’estructures ideals per a grans
esdeveniments d’exterior de llarga durada.
Ressalteu les vostres gràfiques per a tota la ciutat utilitzant els nostres tòtems
de gran format de 3 i 4 cares o bé posant banderoles als fanals. Una
manera efectiva de fer arribar la informació al vostre públic.

Abans d’escollir l’estructura que necessiteu, pregunteu-vos:
1. Quin tipus d’informació heu de donar?
2. L’esdeveniment s’ubica en un únic o en diversos
llocs?
3. Creieu que haureu d’actualitzar la gràfica?

Publicitat urbana

Torres de 3 i 4 cares

Banderoles

Banderes d’aigua

Les torres són una manera
molt bona de transmetre una
informació que pot ser extensa
a peu de carrer. El seu format
i alçària fan que cridi molt
l’atenció i que aconseguiu així
un bon punt d’informació.

Les banderoles vesteixen els
carrers amb aire de festa
per anunciar esdeveniments
d’interès ciutadà: esdeveniments
culturals o esportius, exposicions
o fires.

Bandera fixa amb gran impacte
visual. Ideal per a la promoció
en exterior. Base metàl·lica amb
opció a ancoratge.
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Lloguer
Torre 3 cares
Torre que ens permet ensenyar un missatge a 3 cares independents.
Ideals per mostrar esdeveniments per la ciutat a l’exterior.
Material: alumini.
Muntatge: lona amb ullets.
Forma: recta.
Instal·lació gràfica: ullets.
Gràfica: recta.
Utilització: autoportant amb peus.
Nom

Ref.

Torre 3

T3C

Gràfica
80 (am) x 300 (al) x 60 (pr) cm

Torre 4 cares
És la torre més alta, que ens permet ensenyar un missatge a 4 cares
independents. Ideals per mostrar esdeveniments per la ciutat a l’exterior.
Material: alumini.
Muntatge: lona + baina.
Forma: recta.
Instal·lació gràfica: baina.
Gràfica: recta.
Utilització: autoportant amb peus.
Nom

Ref.

Torre 4

T4C

Gràfica
102 (am) x 380 (al) x 102 (pr) cm
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Lloguer
Banderoles
Fes que la teva ciutat parli de tu. Aquestes banderoles publicitàries
d’exterior estan pensades per ser penjades en els fanals del carrer per
donar visibilitat al teu missatge des d'ambdues direccions. Publicita el
teu missatge o esdeveniment als carrers.
Material: alumini.
Muntatge: pal telescòpic, cargol.
Forma: recta.
Instal·lació gràfica: baina.
Gràfica: recta o doble cara.
Utilització: autoportant amb peus.
Nom

Ref.

Gràfica

Banderoles

UB165-S

90 (am) x 120 (al) cm

Banderes d’aigua
Estructura metàl·lica amb la part superior rotativa i base quadrada amb
la possibilitat de posar un ancoratge a terra. Ideal per a la col·locació
de banderes de fins a 6 metres d’alçària, totalment personalitzades.
Material: Barra d’alumini + base metàl·lica.
Barra: barra metàl·lica fixa.
Gràfica: recta.
Instal·lació gràfica: baina impresa.
Nom

Ref.

Bandera d’aigua

BA600

Gràfica
130 (am) x 300 (al) cm
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Ecològic

Ecològic
Amb el fort compromís de poder contribuir a la
preservació de l’entorn, Popart presenta una línia de
productes ecològics, impresos amb tintes làtex i tinta
UVgel amb materials reciclables. Una manera de
poder crear una publicitat més ecològica i acord amb
el medi ambient.
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Ecològic

Tintes Canon UVGel
La tinta flexible Canon UVgel 460 ha aconseguit el màxim nivell de la
certificació UL GREENGUARD Gold d’UL Environment, una empresa
líder en temes de certificació i seguretat a escala internacional.
Aquesta acreditació demostra que les nostres impressions amb la
Colorado 1650 compleixen els estàndards internacionals més exigents
per les seves baixes emissions de compostos orgànics volàtils COV.
Aquesta circumstància fa que les aplicacions on s’utilitzen impressions
amb la tinta Canon UVgel 460 resultin totalment segures per al seu ús en
espais interiors, com a escoles i centres sanitaris, llocs on les persones, i
especialment nens, passen llargs períodes de temps.
Aquesta nova tinta flexible es pot estirar fins a un 85 %, per la qual
cosa resulta adequada per a vinils autoadhesius i teixits de polièster.
Aquest és un factor important en instal·lacions on les impressions han
de doblegar-se, enrotllar-se o corbar-se. Sense anar més lluny, en
aplicacions d’interiors com, per exemple, llenços emmarcats, impressió
digital tèxtil, gràfics retroil·luminats i amb il·luminació frontal, aplicacions
per a decoració de superfícies, i aplicacions per a exteriors com a gràfics
per a vehicles.
La tinta Canon UVgel 356 per al model Colorado 1650 va obtenir
l’acreditació GREENGUARD Gold el 2017, per això tots dos productes
de la família Colorado gaudeixen actualment dels mateixos avals en
reconeixement al seu comportament mediambiental. La tecnologia
UVgel també incorpora altres certificacions com AgBB, ASTM Tipus II,
Certificació A+ i Centexbel.

Tintes Hp1500
A més d’oferir una qualitat d’imatge, consistència i durabilitat excepcionals,
les tintes HP Latex d’última generació ofereixen un perfil mediambiental
atractiu tant per als proveïdors de serveis d’impressió com per als clients.
Les tintes amb base d’aigua HP Latex són inodores i compleixen amb les
certificacions de baixes emissions UL GREENGUARD GOLD (decoració
de sala completa sense restriccions), els criteris AgBB i els d’Émissions
dans l’air intérieur (emissions molt baixes, A+).
Faciliten unes operacions més segures: no cal comptar amb etiquetes
d’advertiment de perills i eviten els productes químics reactius i els
contaminants perillosos de l’aire (HAP).
Compleixen els estrictes criteris de salut i medi ambient: les tintes HP
Latex compten amb la certificació UL ECOLOGO®5, compleixen els
estàndards de la llista de substàncies restringides en fabricació de
ZDHC6 i també amb els requisits de seguretat de joguines.
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Niu d’Abella
El Niu d’abella o cartó estructural és un material ecològic i reciclable
ideal per a la impressió i confecció d’estands, mobles, displays i elements
de punt de venda. Com que és un material lleuger, és òptim per a
esdeveniments efímers. A les nostres instal·lacions podem desenvolupar
el teu projecte, imprimint i tallant per donar-li la forma necessària. Podem
imprimir-lo a doble cara i encunyar la forma que es vulgui. Un material
100 % respectuós amb el medi ambient. El cartó modular ofereix gran
versatilitat i tantes possibilitats com puguis imaginar.

Pegasus eco
Panell lleuger de composició totalment plàstica amb una superfície sòlida
de poliestirè resistent als raigs ultraviolats i als canvis de temperatura, amb
un nucli de poliestirè expandit que és completament resistent a la humitat.
Aquestes propietats fan que puguin resistir aplicacions d’exterior fins a
2 anys sense que es produeixin canvis importants en el color. 100 %
reciclable.

Polipropilè eco
Làmina de polipropilè rígid amb plàstic corrugat al seu interior amb
tractament corona especial per a la impressió digital. A causa de la seva
composició, és un producte respectuós amb el medi ambient i totalment
reciclable. Amb excel·lents propietats mecàniques (bona tenacitat, resistent
a la compressió, flexible i durador), resulta ideal per a la creació de rètols,
anuncis, embalatges industrials, packaging, senyalització, etc. tant per a
interiors com per a exteriors.
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Paper
L’etiqueta ‘ecològic’ al paper fa referència a l’impacte mediambiental
del producte durant tot el seu procés de fabricació. I per això es mesuren
variables com el consum de recursos utilitzats i les emissions contaminants
durant tot el procés.
Perquè un paper sigui ecològic, s’ha de fer mitjançant processos
respectuosos amb el medi ambient. A més, en la seva elaboració no es
pot utilitzar cap substància que pugui ser contaminant, com ara químics
o blanquejants afegits.
La matèria primera dels papers ecològics no solen ser d’origen
forestal. I en cas que sigui així, ha de provenir de boscos gestionats de
forma controlada, per assegurar la seva futura reforestació. El segell
internacional FSC garanteix, per exemple, que la fibra verge utilitzada
en aquest tipus de papers procedeix de boscos gestionats de manera
sostenible.

Vinil monomèric eco
Com tots els suports impresos, els vinils han anat millorant per ser cada
cop més respectuosos amb el medi ambient, és per això que els vinils
lliures en PVC són la millor alternativa per utilitzar aquests elements gràfics
tenint en compte el seu impacte mediambiental.
Aquest element gràfic és un vinil imprès o de tall sense PVC i amb un
adhesiu a base d’aigua que dona una solució perfecta a qualsevol
projecte amb consciència ecològica.
Els avantatges de fer servir aquests vinils són:
- Suport d’impressió Free, sense PVC, ni clor ni sulfats.
- Alta transparència, el film és pràcticament invisible.
- Es poden retirar sense deixar residus adhesius.
- Bona resistència a l’abrasió igual que els films de PVC.
- Retardant del foc.

Lona eco
Lona ecològica de 450gr composta de polipropilè i lliure de PVC. Una
aposta ideal per poder disposar de gràfiques en lona ecològiques. Tant
en format frontlit, com també en el format opac podent-la utilitzar també
en lones doble cara.
Reciclable, exempt de PVC i biodegradable (excloent-ne els acabats)
Lleuger, de fàcil maneig i instal·lació.
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info@popart.cat
Tel. 93 804 71 36
c/ França, 7 baixos
08700 Igualada - Barcelona
www.popart.cat

