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BALCÕES PROMO  
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A STANDBYU 1pc

1 DSTBU standbyU
8kg

BALCÕES PROMO

STANDBYU

StandbyU, o balcão promocional para 
uso móvel: facilmente personalizável por 
impressão direta ou vinil com impressão 
digital.
Robusto e estável, móvel e prático

jduarte
Typewritten text
Balcão promocional móvel personalizável por impressão direta, ou vinil com mpressão digital, bolsa de transporte incluída
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espaço prático de arrumação: dentro do balcão está disponível um amplo espaço para catálogos, artigos promocionais ou outros



INFO

B size (hxb)

a STBYU8801970PRT 880x2032mm

b STBYU300780PRT 300x780mm

A STANDBYU* size (hxb)

DSTBU 2290x850mm
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STANDBYU

MONOFACCIALE

*fino a esaurimento scorte

BALCÕES PROMO
BALCÕES PROMO

BALCÕES PROMO

BALCÃO PROMO 
MÓVEL 

Estrutura, sem decoração Decoração impressão em vinil
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BALCÕES PROMO
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Balcão robusto e estável para uso móvel ideal para ações promocionais. Ele pode ser facilmente personalizado
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praticidade que economiza espaço
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A parte inferior possui duas prateleiras para armazenamento de catálogos, itens promocionais ou outro material
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Use-o melhor para suporte de exposição hipermercados e em shopping  centers
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Bolsa de transporte          incluida
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
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 cm
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49 cm

Promo curvo - top

placa de logotipo
      77 x 28 cm

Comprimento do texto 
legível, frente:
max 75-80 cm Balcão promo de exposição em alta 

qualidade com logomarca branca superior
em PVC. Placa superior e inferior em preto. 
Painel de PVC cinza - para montagem de 
impressão em folha, prateleira - 4 rodas e 2 
bolsas azuis incl. Conveniente e fácil de 
configurar e transportar.

dicas de impressão: 

Recomendamos a impressão em folha não adesiva à prova de luz. Fixe o 
painel com uma faixa vertical de fita velcro em ambos os lados, para que possa 
ser facilmente solto/trocado/enrolado. Ao imprimir em filme autoadesivo, as 
linhas verticais no painel ficarão visíveis após a montagem da impressão!MONTAGEM DE PRATELEIRA

4 RODAS INCL.



2 bags incl.

93
 cm

90 cm
49 cm

Balcão curvo - top (com prateleira)

 Balcão de exposição em PVC de 
alta qualidade. Placa superior e inferior
em preto/branco - pode ser invertida 
se desejado. 
Painel de PVC para montagem de 
impressão em folha, prateleira e 2 
bolsas incl. 
Conveniente e fácil de instalar e 
transportar.

Comprimento do texto legível, frente:max 75-80 cm

dicas de impressão: 

Recomendamos a impressão em folha não adesiva à prova de luz. Fixe o 
painel com uma faixa vertical de fita velcro em ambos os lados, para que possa 
ser facilmente solto/trocado/enrolado. Ao imprimir em filme autoadesivo, as 
linhas verticais no painel ficarão visíveis após a montagem da impressão!

MONTAGEM PRATELEIRA 1 MONTAGEM PRATELEIRA 2

MONTAGEM PRATELEIRA 3 PRATELEIRA 

   preto do outro

Mesma placa:
Branco de um lado,

Mesma placa:
Branco de um lado,

   preto do outro

Folha e 
impressão não

 incl.

Vire o balcão de cabeça para baixo para placa preta ou branca

       (a estampa com listra vertical também deve ser virada)
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Dimensão painel:     181 x 90 cm



93
 cm

Ø45 cm

Balcão Circular - top

Comprimento do texto
 legível:

max. 40 cm

Dimensão 
painel:

123 x 90 cm

 Balcão expositor redondo em PVC 
de alta qualidade. Placa superior e 
inferior em preto/branco, podem ser 
invertidas se desejado. 
Painel de PVC para montagem de 
impressão em folha e 2 sacos incl. 
Conveniente e fácil de configurar e 
transportar.

 Recomendamos a impressão em folha não adesiva à prova de luz. Fixe o 
painel com uma faixa vertical de fita velcro em ambos os lados, para que 
possa ser facilmente solto/trocado/enrolado. Ao imprimir em folha 
autoadesiva, as linhas verticais no painel ficarão visíveis após a montagem da 
impressão!

dicas de impressão: 

TopO  Ø 45 cm

Mesma placa:
Preto branco

Mesma placa:
Preto branco


