
Quer seja para a exposição de 

material publicitário ou informativo, 

o expositor de chão é uma solução 

elegante e economizadora de espaço

em lojas, mas também em feiras, 

stands e para todo o tipo de eventos. 

Nas páginas seguintes encontrará 

expositores adequados a todas as 

necessidades: resseláveis, rotativos, 

personalizáveis, modulares. Tudo 

feito com materiais de primeira 

qualidade.

Tudo feito com um objetivo: 

surpreender você!
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PORTA CATÁLOGOS CHÃO



A SOLID ZIP 1pc

1 SOZ165AL solid zip
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PORTA CATÁLOGOS DE 
CHÃO COM 4 CAIXAS

Unidade de exibição equipada com 4 

bolsas para folhetos em policarbonato 

transparente, à prova de choque e 

resistente aos raios UV. 

Praticidade de uso graças ao design 

inteligente que evita que folhas soltas 

caiam para frente. 

Resistente e elegante ao mesmo 

tempo, a estrutura da tela é feita de 

alumínio anodizado. Você quer 

surpreender? Use também zip sólido 

para brochuras em formato A6! Basta 

inserir o divisor que divide a bolsa A4 

em duas partes.

Material: perfil de alumínio anodizado 

prata. Porta-catálogo em policarbonato 

transparente. Base em madeira pintada 

de prata. 

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/solid-zip-923


D A C A P O  
I P O I N T
PORTA CATÁLOGOS 
DUPLA FACE

O Dacapo Ipoint pode conter até 

5 bolsas de informações. 

Seu projeto? Simples, moderno 

mas também… flexível. 

Basta prender as bolsas 

transparentes ao visor de dupla 

face preto fosco com moldura 

prateada e pronto. 

As bolsas estão disponíveis nos 

formatos A4, A5, A6. 

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/dacapo-ipoint-814
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A DACAPO 1pc
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GIREVOLE

DACAPO ... SÓ UM PRODUTO .... MUITOS USOS!
Ipoint, Twist, Tower... escolha as características e crie o seu expositor de brochuras único e original!

ESTÁTICO BIFACIAL
GIRATÓRIO

TRIFACIAL
FACE DUPLA

caixas para pendurar em formato DIN A4, 
DIN A5 ou DIN A6, em poliestireno

1 DCI1730250SZ dacapo ipoint bifacial estatico

2 DCW1730250SZ dacapo twist bifacial giratório

3 MDTOW1680 dacapo tower trifacial giratório

A BOLSAS 1pcMateriais: Perfil de alumínio anodizado 

prata. Painel: preto de 3 mm de 

espessura. Base metálica e tampa ABS 

preta.

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/dacapo-twist-813
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/dacapo-tower-784
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/accessori/tasca-dacapo-958


MAGIC IPOINT

PORTA CATÁLOGOS 
DUPLA FACE 

Design simples e moderno para o 

novo Magic Ipoint de dupla face: 

basta prender as bolsas Magic 

transparentes à estrutura elegante 

e pronto. 

As bolsas de informação estão 

disponíveis em diferentes formatos: 

A4, A5 e A6. 

Escolha Magic Ipoint se quiser que 

suas informações estejam sempre 

no topo!



INFO

2 MZIPA6BRPC porta-brochure A6

3 MZIPA5BRPC porta-brochure A5

4 MZIP300BRPC porta-brochure A4
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LINHA MAGIC: COMBINAÇÃO DE 
FUNCIONALIDADE E DESIGN
Todos os produtos Magic, feitos de alumínio anodizado 
na cor prata, podem ser personalizados com o seu 
logotipo e os bolsos que você decidir aplicar. Quer seja 
de parede, frente e verso ou com quatro lados, escolha 
o Magic certo para si! Você terá exclusividade, 
funcionalidade e originalidade em um só produto.

Materiais: perfil de alumínio anodizado prata com painel de 0,8 

mm pintado de branco, com furos para bolsas Magic formato DIN. 

Base com perfil de alumínio anodizado.

A MAGICIPOINT descição 1pc

1 MTOTEM1800 dupla face

A TASCHE descrição 1pc

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/accessori/portaprospetti-magic-373


MAGIC TWIST
PORTA CATÁLOGOS DE 
CHÃO GIRATÓRIO 

Este expositor .... vai fazer sua 

cabeça girar! Magic Twist irá 

conquistá-lo pela sua dupla face e

 pela possibilidade que oferece de

 anexar e desmontar facilmente 

as bolsas de informação da linha 

Magic. 

Insira todos as bolsas que desejar

e personalize a parte superior da 

estrutura com o seu logotipo! 

Desta forma terá um produto 

único que tornará os ambientes 

em que será colocado igualmente 

únicos!



INFO

280mm

2 MZIPA6BRPC porta-brochure A6

3 MZIPA5BRPC porta-brochure A5

4 MZIP300BRPC porta-brochure A4
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Todos os produtos Magic, feitos de alumínio anodizado 
na cor prata, podem ser personalizados com o seu 
logotipo e os bolsos que você decidir aplicar. Quer seja 
de parede, frente e verso ou com quatro lados, escolha 
o Magic certo para si! Você terá exclusividade, 
funcionalidade e originalidade em um só produto.

Materiais: perfil de alumínio anodizado prata com painel de 0,8 

mm pintado de branco, com furos para bolsos Magic formato DIN. 

Base com perfil de alumínio anodizado.

A MAGIC TWIST descrição 1pc

1 M3601800 giratório dupla face

A TASCHE descrição

LINHA MAGIC: COMBINAÇÃO DE 
FUNCIONALIDADE E DESIGN

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/accessori/portaprospetti-magic-373


MAGIC TOWER

 

PORTA CATÁLOGOS 
GIRATÓRIO DE QUATRO 
LADOS

Magivc Tower é o porta-folhetos 

giratório e autônomo com quatro 

superfícies de apresentação. 

Os 3 formatos do bolso de 

informações Magic, A4, A5, A6 

podem ser aplicados. 

A estrutura é composta por quatro 

painéis em metal pintado de branco 

fosco, giratórios, montados sobre 

uma base quadrada com 

revestimento protetor  em ABS na
 cor prata.
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A TASCHE descrizione 1pc

2 MZIPA6BRPC porta-brochure A6

3 MZIPA5BRPC porta-brochure A5

4 MZIP300BRPC porta-brochure A4
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LINHA MAGIC: COMBINAÇÃO DE 
FUNCIONALIDADE E DESIGN
Todos os produtos Magic, feitos de alumínio anodizado 
na cor prata, podem ser personalizados com o seu 
logotipo e os bolsos que você decidir aplicar. Quer seja 
de parede, frente e verso ou com quatro lados, escolha 
o Magic certo para si! Você terá exclusividade, 
funcionalidade e originalidade em um só produto.

Estrutura com mecanismo giratório integrado em chapa metálica 
prateada e base metálica com tampa em ABS.

Insira e remova bolsas sempre que 
quiser! Graças às ranhuras na 
folha, você pode aplicar as bolsas 
Magic sempre que quiser! Os 
tamanhos de bolso disponíveis são 
A4, A5 e A6.

Materiais: perfil de alumínio anodizado prata com painel de 0,8 

mm pintado de branco, com furos para bolsas Magic formato 

DIN. Estrutura com mecanismo giratório integrado em chapa 

metálica prateada e base metálica com tampa em ABS. 

A MAGIC TOWER descrição 1pc

1 M4FACE1800 quadrifacial giratório

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/accessori/portaprospetti-magic-373


 

 

R E A L Z I P  F A M I L IA
PORTA CATÁLOGOS DE INFORMAÇÕES ARTICULADOS

MATERIAIS RESISTENTES A CHOQUE
Dobrável em algumas etapas simples. Fabricado
 em alumínio anodizado, é resistente a impactos. Bolsas 

em policarbonato. 

ESTÁVEL E PRÁTICO
A base em madeira pintada, lacada a branco, confere 

estabilidade a toda a estrutura. Quando fechado, o 

produto é compacto e facilmente transportável.



1 PQA4 pixquick A4

2 LINFORA4TR linfor A4

2 3

LEVE O SEU PORTA CATÁLOGOS PARA ONDE QUISER
Feche o Relzip em alguns passos simples! Quando precisar, é só reabrir!

PERSONALIZE O SEU PORTA CATÁLOGOS PARA FAZÊ-LO  Á 
MANEIRA QUE VOCÊ QUER!
Linfor e Pixquick: escolha a bolsa que melhor atende às suas necessidades. Você 

pode combiná-lo com o Realzip e terá seu próprio produto personalizado!

A BOLSA 1pc
Crie, imprima e insira. Nosso 
bolso dará profissionalismo a 
todas as suas impressões

NUNCA CAI NADA DA BOLSA!
O design das bolas, com abas laterais especialmente 

desenhadas, evita a queda de folhas soltas e folhetos.

SISTEMA DE BLOQUEIO
Graças a um sistema especialmente projetado, uma vez 

fechado, o suporte de informações permanece compacto 

graças ao suporte de fechamento lateral.

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/accessori/pixquick-magic-a4-855?number=PQMA4
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-parete/linfor-445?number=LINFORA4TR


REALZIP 
BIANCO X2

REALZIP 
BIANCO X3

REALZIP 
BIANCO X4

A REALZIP BIANCO X2 1pc

1 RZ2WE

A REALZIP BIANCO X3 1pc

3 RZ4WE
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COM 2 BOLSAS DE 
INFORMAÇÕES

COM 3 BOLSAS DE 

Material: 

estrutura de 

alumínio 

anodizado branco

resselável.

 Bolsos em 

policarbonato à 

prova de choque.

Base em madeira

lacada branca

Material: 

estrutura de 

alumínio 

anodizado branco

resselável.

Bolsos em 

policarbonato à 

prova de choque.

Base em madeira

lacada branca

Material: 

estrutura de 

alumínio 

anodizado branco

resselável.

Bolsos em 

policarbonato à 

prova de choque.

Base em madeira

lacada branca

A REALZIP BIANCO X4 1pc

2 RZ3WE

INFORMAÇÕES
COM 4 BOLSAS DE 
INFORMAÇÕES

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/real-bianco-2-3-6-tasche-865
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/real-bianco-2-3-6-tasche-865?number=RZ3WE
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/real-bianco-579?c=103


A REALZIP BIANCO X6 1pc

4 RBZIP6A4WE

445mm 330mm
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A TASCHE descrizione 1pc

7 PQA4 pixquick A4

8 LINFORA4TR linfor A4

8 7

Bolsa de transporte em tecido de nylon com alça de ombro 
ajustável,  zíper de 2 vias. Disponível na versão pequena (para 
realzip branco até 4 bolsos) e grande (para realzip branco com
 6 bolsos).

5 TZIP01SZG bolsa small para x2, x3, x4

6    TZIP03 bolsa big p x6

BOLSAS DE INFORMAÇÕES

Personalização rápida e fácil: imprima o gráfico e insira-o no linfor 
transparente ou pixquick.

Reestilização do divisor de zíper: 
restyling do divisor em acrílico 
transparente, para 2 A6 verticais.

A DIVISORE descrição 1pc

9 DNZIP02 divisore para 2 A6

Material: estrutura de 

alumínio anodizado de cor 

prata resselável. Bolsas em 

policarbonato à prova de 

choque. Base em madeira 

lacada a prata.

DIVISORIA PARA 2 A6

A BOLSA descrição 1pc

R E A L Z I P B I A N C O X 6     ACESSORIO  
COM 6 BOLSAS DE INFORMAÇÕES     SACO DE TRANSPORTE

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/real-bianco-2-3-6-tasche-865?number=RBZIP6A4WE
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/accessori/pixquick-magic-a4-855?number=PQMA4
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/supporti-per-la-stampa/accessori/zip-divider-restyle-912
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/accessori/pixquick-magic-a4-855?number=PQMA4
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-parete/linfor-445?number=LINFORA4TR


VELO RESTYLE

INFO

A VELO RESTYLE 1pc

1 VELORWH velo restyle

A DIVISORIO PER DUE A6L 1pc

2 VELODIV02 velo divider for 2 A6, 2pcs

270mm 245mm
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PORTA CATÁLOGOS DE 
CHÃO COM O-RINGS

Nesta versão, o velo, o famoso porta

catálogos de chão em branco, se 

junta aos o-rings transparentes, 

transformando o produto em um 

painel de informações e um porta 

catálogos ao mesmo tempo.  

O painel de metal e a base de 

alumínio o tornam simplesmente 

perfeito para exibir qualquer tipo de 

informação

Material: base de alumínio anodizado 

prateado com painel metálico de 2-3 mm 

de espessura, cor ral 9003. Sistema elástico

 de silicone transparente para formato A4.

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/magnofloor-677
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/velo-restyle-904?number=VELORWH
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/accessori/velo-divisore-871?number=VELODIV02


A VELO MAGIC RESTYLE 1pc

1 VMAR165WH velo magic restyle

270mm 245mm
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VELO MAGIC 
RESTYLE

INFO

2

3-5

6

PORTA CATÁLOGOS 
PERSONALIZÁVEL

O display de chão Velo Magic 

Restyle é facilmente personalizável 

e monta muito rapidamente: basta 

inserir o painel de metal na base de 

alumínio e fixá-lo na parte traseira 

com o cabo fornecido. O painel de 

metal fresado permitirá que você 

use todos os acessórios da linha 

Magic. 

As bolsas para folhetos estão 

disponíveis em diferentes tamanhos 

e podem ser posicionados na altura 

desejada.

Material: base em alumínio anodizado prateado 

com painel de metal perfurado com espessura de

 2 - 3 mm, cor ral 9003, para bolsos Magic 

formato DIN.

A BOLSAS E ACESSÓRIOS 1pc

2 PQMA4 pixquick magic A4

3 MZIPA6BRPC porta-brochure A6

4 MZIPA5BRPC porta-brochure A5

5 MZIP300BRPC porta-brochure A4

6 MDIV02 divisoria para 2 brochure A6

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/accessori/pixquick-magic-a4-855
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/accessori/portaprospetti-magic-373
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/accessori/magic-divider-789
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/velo-magic-restyle-905?number=VMAR165WH


A SMART POLE 1pc

1 SMPA8A4ND smart pole con 4 ripiani
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PORTA CATÁLOGOS COM 
PRATELEIRAS INCLINADAS

O poste inteligente é um expositor 

de chão autônomo que, graças às 

suas prateleiras de acrílico 

acetinado sólido, permite exibir 

folhas soltas, catálogos, revistas e 

brochuras. 

Perfeito para ser colocado em salas

 de espera, junto a um produto ou 

em showrooms. 

A estrutura é feita de alumínio 

anodizado: o produto é completado 

por uma base robusta com tampa 

em ABS e prateleiras para formatos 

A4 com borda de 30mm nas 

extremidades.

Material: perfil de alumínio anodizado com 

base metálica e tampa em ABS na cor prata. 

Prateleiras inclinadas em acrílico acetinado 

para formato A4.

SMART  POLE

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/smart-pole-702?number=SMPA8A4ND


TREND

A TREND 1pc

1  TR174A4DB trend con 4 ripiani
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EXPOSITOR COM 
4 PRATELEIRAS INCLINADAS

Expositor de chão independente 

com 4 prateleiras de catálogo A4 

verticais. 

As prateleiras, feitas de 

policarbonato, são inclinadas para 

suportar melhor os folhetos e 

brochuras. 

O painel, posicionado no lado 

oposto das prateleiras e apoiado 

por grampos especiais, pode ser 

personalizado com painel com 

mensagens publicitárias.

Material: perfil de alumínio anodizado 

prata com base metálica e tampa em ABS.

 Prateleiras inclinadas em acrílico 

acetinado e painel personalizável com 3 

mm de espessura.

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/trend-947


COMPACT 
RESTYLE
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Compact é o expositor 

independente da série Soistes 

para três ou quatro prateleiras 

A4, para todas as apresentações 

de brochuras. 

As prateleiras são inclináveis

e podem ser ajustadas em altura 

no perfil ao seu gosto.

EXPOSITOR CO M 
ESTRUTURA RETA

A COMPACT RESTYLE 1pc

Material: estrutura em alumínio 

anodizado com base em metal prateado. 

Prateleiras basculantes em acrílico 

acetinado. 1 CCR3A4 compact con 3 prateleiras

2    CCR4A4 compact con 4 prateleiras

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/soistes-compact-401


PRESTISSIMO 
WING
EXPO S ITO R D E CHÃO 

O expositor de chão Presstissimo 

Wing é o resultado da engenhosa 

combinação de acrílico de duas cores

 de gelo fosco e nossa base 

Presstissimo ultrafina. 

O produto pode ser adquirido 

escolhendo entre três possibilidades: 

na versão pura, portanto 

personalizável e sem acessórios, na 

versão equipada com um bolsa de 

informações pixquick ou configurado 

como porta-folheto e porta-folheto.

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/presstissimo-wing-608?number=PTWG990TR
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A PRESSTISSIMO WING 1pc

1 2 3

4

245mm 302mm
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Elemento divisor de acrílico de 2 mm para dois 
folhetos verticais em formato DIN A6

Material: base robusta em alumínio 

anodizado prata com possibilidade de 

inserção de painel acrílico acetinado de 

8 mm.

1 PTWG990TR presstissimo wing corpo

2 PTWG990PQTR presstissimo wing + pixquick

3 PTWG990COTR presstissimo wing + silicone rings

4 VELODIV02 velo divisor para 2 A6, 2pcs

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/presstissimo-wing-608
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/prestissimo-wing-anelli-in-silicone-938


A TAYMAR POLE 1pc

TAYMAR POLE

INFO
85

0m
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Ø 245mm

PORTA CATÁLOGO DE 
CHÃO AUTO-SUPORTADO

Porta catálogo de chão independente. 

O prático bolso Taymar, aliado ao 

poste alto de 855 mm em alumínio 

anodizado na cor prata, garante leveza

e dá estabilidade ao produto. 

Solução de exibição ideal, com uma 

excelente relação qualidade-preço. 

A bolsa de poliestireno está disponível 

nos formatos A4, A5 e A6.

Material: perfil de alumínio anodizado 

prata. Suporte de informação para 

formatos A6, A5, A4 em poliestireno 

transparente. Base em metal pintado de 

prata.1 TYPA6 com bolsa A6

2    TYPA5 com bolsa  A5

3     TYPA4 com bolsa  A4

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/taymar-pole-948

