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Series RIO

Atemporal e discreto a um corte de bom 
gosto já aguarda o visitante. O uso de 
superfícies de inscrição escovadas em 
aparência de aço inoxidável, bem como a
disponibilidade de suportes no formato 
vertical ou horizontal, não deixa nada a 
desejar. A continuação em ambientes 
internos é garantida por totem internos, 
guias de parede e cabides de teto 
construídos da mesma forma.

O aço inoxidável - reduzido ao essencial - 
é a base para as placas de interior flexíveis
em papel: um suporte de informação sem 
moldura para cada solução arquitectónica 
particularmente exigente.

• aço inox
• sem molduras
• troca de imagem

Como acontece com todas as coleções, a 
atualização das informações pode ser 
realizada de forma rápida e econômica 
pelo usuário.

Totens Interior
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sign size information area ID art. no.

height x width x depth in mm height x width in mm

1800 x 450 x 45 1795,5 x 445,5 4505 i92stele1800.450
2000 x 600 x 45 1995,5 x 595,5 4506 i92stele2000.600
2000 x 730 x 45 1995,5 x 725,5 4507 i92stele2000.730

45 mm

Mobilidade e flexibilidade são os atributos do totem interno RIO. A informação pode ser aplicada de forma 
flexível em ambos os lados por meio de texto gráfico ou papel com módulos trocadores encaixados *.     
 

RIO Totem interior standard

Dados técnicos:
O corpo básico consiste em uma moldura de alumínio anodizado prateado, que é cortada em 
esquadria e conectada por ângulos internos. Painéis de alumínio composto justificado (3 mm) em 
acabamento de aço inoxidável servem como painéis de sinalização frente e verso. Para aplicações 
móveis, fornecemos placas de base (350 x 120 x 6 mm em RAL 9007), que são aparafusadas ponta 
a ponta. A profundidade total é de 45 mm.

Tamanhos especiais a pedido.

* Envie-nos um desenho de montagem à escala, tendo em conta que é necessária uma folga de pelo menos
   5 mm entre os painéis substituíveis para poder accionar os clipes de ajuste. Para painéis substituíveis,
   consulte a página no site: INTERIOR - STANDARD ( RIO ) .

Vista de perfil

profundidade do perfil: 45 mm


