
Os porta catálogos de mesa - 

paraede é uma solução elegante e 

economizadora de espaçoem lojas, 

mas também em feiras, stands e 

para todo o tipo de eventos. 

Nas páginas seguintes encontrará 

porta catálogos 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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A TAYMAR COUTER SINGLE 1pc

1

5

2 3

6

4

7

A5 A6
T A Y M A R  
C O U N T E R 
S I N G L E
PORTA CATÁLOGOS   
DE MESA - PAREDE

Coloque onde quiser! Seja sobre 

um balcão ou sobre uma 

secretária, o porta catálogos em 

poliestireno transparente garantirá 

sempre o máximo destaque às 

suas brochuras ou fichas 

informativas. 

Mas isso não é tudo: 8 modelos 

estão disponíveis em tamanhos 

diferentes: 3 deles têm furos para 

uma montagem prática na parede.

cartões de visita 
horizontais 

cartões de visita 
verticais

A4 vertical A5 horizontal A4 horizontal

1 TYBC93 biglietti da visita orizzontale

2 TYVBC56 biglietti da visita verticale

3 TYC160 tasca da banco A5

4 TYC110 tasca da banco A6

5 TYC230 tasca da banco A4 vertical

6 TYCLA5 tasca da banco/parete A5 orrizzontale

7 TYC330 tasca da banco/parete  A4 orrizzontale

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-banco/taymar-counter-single-423?number=TYC160


A TAYMAR COUNTER MULTI 1pc
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TAYMAR 
COUNTER MULTI

PORTA CATÁLOGOS COM 
CAIXAS MÚLTIPLAS

Se, por outro lado, você precisa de um 

porta catálogos que contenha várias 

folhas, o Taymar Counter Multi é o 

produto para você! 

Tal como o seu "companheiro" Single, 

o Multi bolso também é fabricado em 

poliestireno transparente, para garantir

sempre a máxima visibilidade aos seus

folhetos ou fichas informativas.

8 modelos disponíveis em diferentes 

tamanhos: 2 destes têm furos para 

uma montagem prática na parede.

1  TY2C160 caixa  de mesa / parede 2xA5

2 TY3C160 caixa de mesa  / parede 3xA5

3 TY4C160 caixa de mesa / parede 4xA5

4 TY4C230X caixa de mesa / parede 4xA4

5 TY4C110 caixa de mesa 4xA6L

6    TY3C230 caixa de mesa 3xA4

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-banco/taymar-counter-multi-276?number=TY2C160


TWISTER BOX 90°

A TWISTER BOX 1pc

1  TWBA4 A4

INFO

A4

A4

PORTA CATÁLOGOS DE 
MESA 

Folhetos, mapas, brochuras e 

qualquer outra informação que deva 

ser acessível ao público terá sempre 

lugar no expositor Twister Box. 

Flexibilidade? Está à mão: basta 

girá-lo e a tela se torna horizontal da 

vertical ou vice-versa. 

A primore seu marketing e imprima a

borda lateral da Twister Box, 

dependendo das informações 

exibidas. 

Disponível nos tamanhos A6, A5 e 

A4.

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-banco/twister-box-353


SCOOP
SUPORTE PARA 
REVISTA DE PAREDE

Escolher a cor da sua vida! 

O elegante porta-revistas de 

parede é adequado para qualquer 

recepção, sala de espera, 

cabeleireiros e vários outros 

ambientes. 

Usando o scoop você nunca mais 

terá pilhas de revistas e jornais 

nas mesas e caixas volumosas no

 chão. 

Branco elegante, verde fresco ou 

roxo chique: o porta-jornais 

colorido é um produto de alta 

qualidade que chama a atenção.

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-parete/scoop-603
https://www.youtube.com/watch?v=_U-9jeB-Ijo
jduarte
Typewritten text
    Tem video de demonstração



1 2 3

A SCOOP descrizione 1pc

INFO
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Calcule as distâncias, faça quatro 
furos na parede (Ø6mm), insira 
parafusos e buchas.

Pendure o porta-revistas nos quatro 
cantos.

Empurre lentamente para baixo até 
que os parafusos se encaixem no lugar.

Material de alta qualidade, resistente e 

durável. Metal revestido a pó, superfície 

lisa, montagem vertical na parede. Cores 

disponíveis: magenta, verde e branco 

tráfego. Sistema de quatro bolsas.

1 SCO4A4HMG roxo

2 SCO4A4HGR verde

3 SCO4A4WH branco



DACAPO

1 DCR500 rail 500mm

2 DCR1000 rail 1000mm

3 DCR1500 rail 1500mm

4 DCR2000 rail 2000mm

5 DCTA6 container A6

6 DCTA5 container A5

7 DCTA4 container A4

A5A6
A4

65 7

INFO

CALHA DE SUPORTE 
POSTER - P. CATÁLOGOS

A tcalha porta catálogos em alumínio

anodizado prateado para montagem 

na parede tem duas funções: 

perfil para fixação de bolsas de 

informações em formato A4, A5 e A6

ou trilho para inserção de folhas 

soltas como desenhos e imagens. 

A barra de informações é ideal para 

escritórios, lojas, escritórios de 

arquitetura, escolas e salas de aula 

para pendurar e destacar 

rapidamente folhas e pôsteres ou 

para pendurar brochuras e folhetos

Perfil de alumínio anodizado, material 

de montagem incluído. Contentores 

suspensos em formato DIN A4, DIN A5 

ou DIN A6, em poliestireno.

A DACAPO descri 1pc

A BOLSAS descrição 1pc

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-parete/dacapo-rail-294
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/accessori/tasca-dacapo-958


MAGIC BOARD
INFO
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A MAGIC BOARD 1pc

1 MBWH170910H 170x910mm

2 MBWH1701360H 170x1360mm

3 MBWH1140235V 1140x235mm

4 MBWH800235V 800x235mm

5 MBWH800460V 800x460mm

6 MBWH800910H 800x910mm

7 MZIPA6BRPC A6

8 MZIPA5BRPC A5

9 MZIP300BRPC A4

7-9

910mm (A4 max. 4, A6 max. 8, A5 max. 4)

1360mm (A4 max. 6, A6 max. 12, A5 max 6)

910mm (A4 max. 16, A6 max. 24, A5 max 16)

A4 max. 6
 A6 max. 12
 A5 max 6

A4 max. 4
 A6 max. 8
 A5 max 4

A4 max. 8
 A6 max. 16
 A5 max 8

235mm

235mm 460mm
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PAINEIS DE 
INFORMAÇÕES

Parede de informações, prateleira, 

suporte de informações ou quadro 

magnético? 

O quadro magic não é a única solução 

porque o sistema de parede modular 

inteligente oferece muitas possibilidades!

Graças aos diversos acessórios da linha 

de produtos magic é possível compor um

mural personalizado. 

Painel pintado com pó branco com 

bolsas mágic em policarbonato 

resistente aos raios UV.

A BOLSAS 1pc

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-parete/magic-board-604
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/accessori/portaprospetti-magic-373
https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/accessori/portaprospetti-magic-373


MAGIC WALL
SUPORTE DE 
INFORMAÇÕES PARA 
PAREDE

Magic Wall é um suporte de 

informações de parede de alumínio

estável e de alta qualidade. 

A estrutura pode ser personalizada 

tanto com o logotipo quanto com as

bolsas da linha mágic, que podem 

ser facilmente inseridos ou 

removidos à vontade sem o uso de 

ferramentas, mas com um simples 

gesto de mão.



2 MZIPA6BRPC A6

3 MZIPA5BRPC A5

4 MZIP300BRPC A4

1 MWALL1800 magic wall 1800x280

2-4
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LINHA MAGIC: COMBINAÇÃO DE 
FUNCIONALIDADE E DESIGN
Todos os produtos Magic, feitos de alumínio, podem ser 
personalizados com o seu logotipo e as bolsas 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.

Canto em zamac prateado fundido. 

O Magic Wall é composto por uma folha 

perfurada para aplicação das bolsas, 

pintada em mate ral 9003. Dimensões: 

1800x280 mm (hxb)

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. 

A MAGIC WALL descrição 1pc

A TASCHE descrição 1pc

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


INFO

1 x A6 1 x A5 1 x A4

2 x A5 3 x A4
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1 TYW110X pocket A6

2 TYW160X pocket A5

3 TYW230X pocket A4

4 TY2W155H pocket 2xA5 

5 TY3W230 pocket 3xA4

TAYMAR WALL
PORTA CATÁLOGOS PARA
MONTAGEM NA PAREDE

Bolsas de informação em 

poliestireno para montagem na 

parede. 

Ideal para montagem horizontal e 

vertical, para conter brochuras ou 

revistas simples. 

A peculiaridade do Taymar Wall é 

que é um sistema perfeito para 

conter múltiplas informações. Material de alta qualidade, resistente 

e durável. Poliestireno transparente 

anti-riscos.

A TAYMAR WALL descrição 1pc

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-parete/taymar-wall-248


TAYMAR 
INFOBOX

INFO

1 TYOD95 card holder 85x55mm

2 TYOD110 A6L

3 TYOD160 A5

4 TYOD230 A4
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CAIXA TRANSPARENTE

Exibição prática de brochuras 

também adequada para uso 

externo: esta caixa transparente 

conterá informações de qualquer 

formato, de A4 a cartões de visita. 

De particular interesse é a 

proteção contra a chuva, razão 

pela qual também pode ser usada 

ao ar livre.

Material de alta qualidade, resistente 

e durável. Poliestireno transparente 

anti-riscos.

A TAYMAR INFOBOX descrição 1pc

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-parete/taymar-infobox-450

