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BIG FIX

1 BGF600 600mm

2 BGF800 800mm

3 BGF1000 1000mm

SISTEMA DE FIXAÇÃO 
PARA TELA

Bix Fix é o sistema versátil e 

prático para fixação de 

banners em paredes e postes. 

Pode ser usado como um 

gancho para fixar banners de 

grande formato em fachadas 

de edifícios ou mastros de 

bandeiras. Os grampos 

permitem aplicá-lo também em

um poste. Graças às ranhuras

na parte de trás, a fixação 

permanece perfeitamente 

perpendicular à superfície 

circular. Também adequado 

para uso ao ar livre

fixação perfeita graças aos grampos, de 
10mm máx. alto, não incluído.

Metal escovado prateado fundido de

 alta qualidade, perfis de alumínio 

anodizado prateado.

A BIG FIX dimensões 1pc

A BIG FIX FISSO descrição    1set/2pc

4 BGM5042 fixador

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/supporti-per-la-stampa/da-parete/big-fix-2-set-completo-623
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1 FGF600 600mm

2 FGF800 800mm

3 FGF1000 1000mm

SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA 
BANDEIRAS DE GRANDE 
FORMATO

FLAG FIX

Flag Fix é o sistema de fixação 

perfeito para bandeiras 

publicitárias de grande formato a 

fixar em edifícios ou postes de luz,

 mas também para ambientes 

interiores como centros comerciais

 ou pavilhões de exposições. Um 

contrapino trava o mastro no 

suporte de parede. O sistema de 

nivelamento horizontal é inovador 

e permite equilibrar e manter a 

bandeira em boa tensão mesmo 

na presença de defeitos e 

imperfeições na parede. Também 

adequados para uso externo.

fixação perfeita graças aos grampos, de 
10mm máx. alto, não incluído.

Metal escovado prateado fundido 

de alta qualidade, perfis de alumínio

 anodizado prateado. Ajustável 

horizontalmente para 

posicionamento e tensionamento 

perfeitos da bandeira.

A FLAG FIX dimensões 1pc

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/supporti-per-la-stampa/da-parete/flag-fix-590
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A OUTER 1pc

1 OUTER outer
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A haste telescópica e os braços de apoio 
laterais são inseridos na base. Ajuste a barra
de fixação inferior de acordo com a largura 

do banner.Material plástico e alumínio, base 

enchível, bolsa de transporte incluída. 

suporte de banner com slots de 12-15 

mm de diâmetro

SUPORTE EXTERIOR PARA
PAINEIS

Você quer que suas impressões

 atraiam a atenção ao ar livre? 

Outer é o produto certo para 

você. A base de plástico pode 

ser preenchida com água ou 

areia. Graças à sua estrutura 

particular, Outer pode ser usado

 com banners de tamanhos 

variados, graças à haste 

telescópica e aos braços 

laterais flexíveis. 

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/supporti-per-la-stampa/da-terra/outer-919


A PANEL PODE 1pc

PANELPOD
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A base é feita de material sintético e  

tem capacidade para 12 litros. 

O grampo permite fixar os painéis 

dando estabilidade a toda a estrutura.

1 DPP440SZ panelpod, painel excluído.

Expositor prático para 

apresentação de painéis para 

interiores e exteriores; cheio de

 água ou areia, o Panelpod 

garantirá uma apresentação 

verdadeiramente estável. 

A substituição prática e rápida, 

assim como o preço vantajoso, 

sãoos pontos fortes da nossa 

base feita de material sintético 

preto. Particularmente 

adequado para painéis de 10 

mm de espessura.

SUPORTE DE PAINÉIS

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/supporti-per-la-stampa/da-terra/panelpod-895?number=DPP440SZ

