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PORTA CATÁLOGOS - DIVERSOS



Profile

Porta catálogos - Linha Parede

Porta catálogos em alumínio de face 
única para parede, concebido para 
apresentar 8 unidades de brochuras A4. 
Prateleiras transparentes são feitas de 
acrílico de 3 mm.



Porta catálogos-Linha Midi face ou dupla face 

ART. 6017
 1 FACE

ART. 6023
DUPLA FACE

Porta catálogos em alumínio, 
1 face ou dupla face com prateleiras 
transparentes de acrílico de 4 mm 
para 8 ou 16 unidades de brochuras A4.

PERFIL



45 cm

191 cm

 Porta catálogos em alumínio, sólido 
com pé pesado. 
Montado com 3 unid. de porta catálogos
em aço ou acrílico para 2 x A4 - ou 
1 unid. folha A3 horizontal. Para uso 
interno.

Porta catálogos - 3 prateleiras 
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45 cm

191 cm

Porta catálogo - 4 prateleiras 

 Porta catálogos em alumínio, sólido 
com pé pesado. 
Montado com 4 unid. de porta-folhetos 
em aço ou acrílico para 2 x A4 - ou 
1 unid. folha A3 horizontal. Para uso 
interno.
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Porta catálogo - 4 prateleiras (técnico) 



45 cm

191 cm

7 cm

7 cm

Porta catálogos duplos - 8 caixas

Suporte de alumínio sólido com pé 
pesado. Montado com 8 unid. de caixas 
em policarbonato para brochuras A4. 
Placa em tamanho 45 x 16 cm. 
Para uso interno.

8 unid. de 
brochura 

acrílica M65, 
A5 ou A4 

jduarte
Typewritten text
USO INTERNO

jduarte
Typewritten text


jduarte
Typewritten text
Placa 45 x 16 cm



Porta catálogos duplos - 8 caixas
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6 x A3

6 x A3

6 x A4

6 x A4

6 x A5

6 x A5

Porta catálogos flexível - FLEX

Porta catálogos para brochuras, 
articulado em 3 tamanhos, com 6 unid. 
de prateleiras A5, A4 ou A3. 
Design leve em alumínio. 
Rápido e fácil de desdobrar. 
Mala em Aluminio incl.

Malas para A5, A4 e A3

Prateleira:
3 cm de profundidade



134,5 cm

Bag incl.26,5 cm34 cm

Porta catálogos para brochura em
alumínio articulado, fácil, design novo 
e agradável. 
Com 5 porta-folhetos A4 em acrílico. 
Articuladoi com brochuras no suportes.
Fornecido com saco preto.

Porta catálogos articulado-5 caixas
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Porta catálogos articulado-5 caixas

Porta catálogos para brochura em  
alumínio, articulado, para 5 brochuras  
de  tamanho  A4.  
A base é lacado a preto e as caixas 
metálicas são  lacados a cinzento.  
Entregue com bolsa preta.
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