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Series RIO
Parede / Suspensão / Bandeirola / Diretórios

                 ( Interior ) 
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.





RI
O

sign size information area ID art. no.

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

150 x 650 x 16 147,5 x 647,5 4431 i92hänger150.650
150 x 850 x 16 147,5 x 847,5 4432 i92hänger150.850
150 x 1000 x 16 147,5 x 997,5 4429 i92hänger150.1000
150 x 1250 x 16 147,5 x 1247,5 4430 i92hänger150.1250
250 x 650 x 16 247,5 x 647,5 4435 i92hänger250.650
250 x 850 x 16 247,5 x 847,5 4436 i92hänger250.850
250 x 1000 x 16 247,5 x 997,5 4433 i92hänger250.1000
250 x 1250 x 16 247,5 x 1247,5 4434 i92hänger250.1250



accessories ID art. no.

automatic unit instead of hooks  3851 i7732    

A informação do sinal é aplicada diretamente na área para informação usando letras de alumínio 
autoadesivas, impressão digital ou símbolos de emergência / segurança contra incêndio.

Dados técnicos: 
O painel de base é composto por uma moldura de alumínio anodizado prateado circundante com 
cantoneiras no interior, coberto em ambos os lados com painéis compostos escovados verticalmente 
(3 mm) em ótica de aço inoxidável. A profundidade total é de 16 mm. A entrega inclui dois cabos de 
aço de 1,5 m e terminais de pressão.

Tamanhos especiais a pedido.

Informação de instalação

Neste caso, a informação do sinal é aplicada diretamente na área de informação usando letras de alumínio 
autoadesivas, impressão digital ou símbolos de emergência / segurança contra incêndio. O sinal pode ser 
preso ao teto com ganchos convencionais ou um sistema de fixação de teto automático . O dispositivo 
automático permite que o sinal seja ajustado retroativamente de forma que, se não estiver reto ou houver 
diferenças no comprimento do cabo, estas possam ser corrigidas com facilidade.Vista de perfil

ganchos unidade automática

RIO Suspensão - imagem direta
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sign size information area ID art. no.

height x width in mm height x width in mm

149,5 x 149,5 147,5 x 147,5 4398 i9222
149,5  x 299 147,5 x 296,5 4396 i9220  

sign size information area ID art. no.

height x width in mm height x width in mm

149,5 x 299  147,5 x 296,5 4413 i9240  



accessories ID art. no.

automatic unit instead of hooks  3851 i7732    

  

RIO Suspensão - flexivel na troca de imagem

Para obter informações de sinal em ambos os lados (por exemplo, com símbolos de segurança ou 
incrustações de papel), incluindo dois cabos de aço de 1,5 m ealças de pressão.d 

  Tamanho ideal de sinal para sinalização de segurança e sinalização de proteção contra incêndio.

  Informaçao de instalação

Neste caso, a informação do sinal é aplicada diretamente na área para informação usando letras autoadesivas, 
impressão digital ou símbolos de emergência / segurança contra incêndio. A placa pode ser fixada no teto com 
ganchos convencionais ou com um sistema de fixação automático no teto. O dispositivo automático permite que o 
sinal seja ajustado retroativamente de forma que, se não estiver reto ou houver diferenças no comprimento do cabo,
 estas possam ser corrigidas com facilidade.

ganchos unidade automática

RIO Bandeirola - flexivel na troca de imagem

Para obter informações de sinal em ambos os lados (por exemplo, com símbolos de segurança ou 
incrustações de papel).

  Tamanho ideal de sinal para sinalização de segurança e sinalização de proteção contra incêndio.

  Informaçao de instalação

O adaptador consiste em um perfil de base de montagem e um perfil de 
adaptador em prata anodizada. O perfil de base é fixado à parede por 
meio de dois parafusos. Um parafuso sem cabeça na lateral segura o 
adaptador deslizante, no qual os sinais são fixados em ambos os lados.
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montagem de parafuso

clipe de ajuste

base feito de aço inoxidável, saliência 
de 6 mm de profundidade na parte 
traseira para a lacuna de sombra

embutimento de papel

painel frontal (não reflexivo)

  Instalação

Retire o painel de acrílico (PMMA) com o 
auxílio da tampa de sucção. Em seguida, 
marque os furos na parede através dos furos 
na placa de base.

Depois  de  inserir  as  buchas,  fixe  a 
placa da porta.

Para garantir que o painel de acrílico está 
preso com segurança, pressione levemente os 
dois clipes de ajuste na parte superior do sinal 
da base.

Ao inserir o painel de acrílico novamente, deslize-o 
pela parte superior primeiro e pressione 
firmemente contra os clipes de ajuste. Em seguida,
 pressione-o firmemente contra o lado oposto, ou 
seja, a parte inferior.

RIO Placa de porta / parede - flexivel para troca de imagem
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RIO  Placa de porta / parede - flexivel para troca de imagem

montagem adesiva / montagem de parafuso de 1 orifício

clipe de ajuste

incl. material adesivo na parte traseira para 
uma instalação mais rápida e eficaz

sinal de base feito de aço inoxidável, 
profundidade de 6 mm de volta com broca de 1 
orifício

embutimento de papel mutável

painel frontal (não reflexivo)

  Instalação

cola aplicada

pressione

opcional  para 
150 KL1B

 Economia de tempo graças à montagem adesiva - a
       montagem por parafuso foi ontem

Economize tempo precioso de montagem e trabalhe com 
nossas placas, que já estão equipadas com material 
adesivo. Assim, com isso, uma marcação complexa de 
poços, subsequente perfuração, limpeza, fixação de buchas 
e aparafusamento podem ser omitidos. Apenas a superfície 
plana da parede será limpa e a placa será instalada com 
pressão suficiente (parada com auxílio de um rolo de 
pressão) Pronto! (é isso!)

O letreiro do best-seller com um tamanho de 15 x 15 cm 
será entregue com um orifício de parafuso central e uma 
almofada de cola de grande área. Aqui você pode escolher 
entre a montagem adesiva e / ou aparafusada. Além disso, 
os formatos mais vendidos ~ DIN A4 e ~ DIN A3 estão 
disponíveis em uma execução separada para montagem 
com adesivo, incluindo almofada de cola pré-montada.
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Osign size information area ID art. no.

height x width in mm height x width in mm

74,75 x 149,5 door sign 75 72,5 x 147,5 4340 i9201
149,5 x 107 ~DIN A6 147,5  x 105 4379 i9206
149,5 x 149,5 door sign 150 147,5  x 147,5 4311 i9200
149,5 x 149,5 door sign 150 147,5  x 147,5 9714 i9200V10
149,5 x 149,5 door sign 150, incl. glue 147,5  x 147,5 9716 i9200KL1B 
149,5 x 149,5 door sign 150, incl. glue 147,5  x 147,5 9715 i9200KL1BV10
212 x 149,5 ~DIN A5 209,5  x 147,5 4368 i9205
182 x 182 door sign 182 179,5  x 179,5 4388 i92180
149,5 x 299 directory 147,5  x 296,5 4406 i9230
299 x 212 ~DIN A4 296,5  x 209,5 4360 i9204
299 x 212 ~DIN A4, adhesive mounting, incl. glue 296,5  x 209,5 4367 i9204SELBSTKL
299 x 299 directory 299 296,5  x 296,5 4400 i92297 *
424 x 299 ~DIN A3 421,5  x 296,5 4351 i9203
424 x 299 ~DIN A3, adhesive mounting, incl. glue 421,5  x 296,5 4359 i9203SELBSTKL

597 x 423 ~DIN A2 ver. 594 x 420 7666 i2402      GLASGOW
423 x 600 ~DIN A2 hor. 420 x 594 7667 i2412      GLASGOW
846 x 600 ~DIN A1 ver. 841 x 594 7933 i2407      GLASGOW
600 x 847 ~DIN A1 hor. 594 x 841 7934 i2417      GLASGOW

TIME
PROFITadhesive 

mounting
RIO
adhesive mounting
products

=

“Reduzido ao essencial” - atemporal e discreto “RIO” oferece a moldura certa (aço inoxidável) para 
informações e marcações. Duas abas na lateral dentro do letreiro básico seguram a tampa 
anti-refletiva no lugar e ela só pode ser removida com uma ventosa.

Dados técnicos: 
As calhas da base feitas de 2VA (1 mm) são colocadas em ângulo usando uma ferramenta múltipla, 
obtendo assim uma precisão de ajuste ideal da tampa com a base do sinal.

* item expirando - somente enquanto durarem os estoques.

Disponível como PU (10 itens) com desconto.    
 Para profissionais: versão com 1 furo.   
 Tamanho ideal de sinal para sinalização de segurança e sinalização de proteção contra incêndio.

MAIS RÁPIDO
MAIS EFETIVO
LIMPO

RIO  Placa de porta / parede - flexivel para troca de imagem
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sign size information area ID art. no.

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

  450 x   450 x 16 447,5 x 447,5 4562 i92wand450.450

  650 x   450 x 16 647,5 x 447,5 4563 i92wand650.450
  650 x   650 x 16 647,5 x 647,5 4564 i92wand650.650

  850 x   450 x 16 847,5 x 447,5 4565 i92wand850.450
  850 x   650 x 16 847,5 x 647,5 4566 i92wand850.650
  850 x   850 x 16 847,5 x 847,5 4567 i92wand850.850

1000 x   450 x 16 997,5 x 447,5 4546 i92wand1000.450
1000 x   650 x 16 997,5 x 647,5 4547 i92wand1000.650
1000 x   850 x 16 997,5 x 847,5 4548 i92wand1000.850
1000 x 1000 x 16 997,5 x 997,5 4545 i92wand1000.1000

1250 x   450 x 16 1247,5 x 447,5 4551 i92wand1250.450
1250 x   650 x 16 1247,5 x 647,5 4552 i92wand1250.650
1250 x   850 x 16 1247,5 x 847,5 4553 i92wand1250.850
1250 x 1000 x 16 1247,5 x 997,5 4549 i92wand1250.1000
1250 x 1250 x 16 1247,5 x 1247,5 4550 i92wand1250.1250

1500 x 1000 x 22,8 1497,5 x 997,5 4554 i92wand1500.1000
1500 x 1500 x 22,8 1497,5 x 1497,5 4555 i92wand1500.1500

1800 x 1000 x 22,8 1797,5 x 997,5 4556 i92wand1800.1000
1800 x 1500 x 22,8 1797,5 x 1497,5 4558 i92wand1800.1500

2000 x 1000 x 22,8 1997,5 x 997,5 4559 i92wand2000.1000
2000 x 1250 x 22,8 1997,5 x 1247,5 4560 i92wand2000.1250
2000 x 1500 x 22,8 1997,5 x 1497,5 4561 i92wand2000.1500

RIO Diretório principal / Sinalização externa parede - imagem direta

O diretório principal RIO permite combinações individuais de diferentes tamanhos e tipos de paineis. 
Apresenta um design fino e elegante para a apresentação de informações em grandes superfícies. As 
informações das placas podem ser aplicadas diretamente no painel da base e, para permitir uma troca
 rápida de informações, os módulos trocadores oferecem a solução ideal.

Para  podermos  produzir  o  diretório  principal  do  RIO,  é  necessário  um  esboço  do  guia  proposto. 
Observe que uma lacuna de pelo menosDevem ser permitidos 5 mm entre os módulos do trocador 
para poder acionar os clipes de ajuste.

Dados técnicos:
A estrutura básica é composta por uma moldura de alumínio anodizado prateado com colchetes 
angulares internos. Possui furos de fechadura na parte traseira para montagem na parede. O painel 
de informações em si é um painel composto de 3,0 mm em ótica de aço inoxidável na parte frontal 
(escova vertical). A profundidade total é de 16 mm para sinais menores e 22,8 mm para sinais 
maiores.  

Vista de perfil

profundidade: 16 mm

profundidade: 22,8 mm
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16/22,8 mm

Exemplo de aplicação com módulos anexados

O exemplo mostrado acima é composto do seguinte:
1 x diretório principal, tamanho 850 x 650 mm (i 92wand850.650)
2 x Diretório RIO, tamanho 299 x 212 mm ~ DIN A4 (i 9204)
2 x Diretório RIO, tamanho 299 x 424 mm ~ DIN A3 (i 9203)
    

Para podermos produzir o diretório principal do RIO, é 
necessário um esboço do guia proposto. Observe que 
uma folga de pelo menos 5 mm deve ser permitida 
para poder acionar os clipes de ajuste. Além disso, os 
módulos podem ser posicionados definidos pelo 
usuário, por exemplo, sobrepondo o diretório.   
  

  Instalação do diretório principal / placa externa

A unidade é instalada aparafusando dois ou 
quatro parafusos à parede através do corte por 
pressão. O painel é então pendurado nos 
parafusos.
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sign size information area ID art. no.

height x width in mm height x width in mm

 74,75 x 149,5 72,75 x 147,5 4385 i9210

format PU ID art. no.

height x width in mm

35 x 147,5 10 items 8047 i92KKV10

outside dimension paper format visible information area ID art. no.

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

  750,1 x 425,1 x 16 745 x 420 743 x 418 2268 i25EF745.420
  864,1 x 599,1 x 16 ~DIN A1 839 x 592 2272 i25EFA1
1055,1 x 425,1 x 16 1050 x 420 1048 x 418 2262 i25EF1050.420
1345,1 x 425,1 x 16 1340 x 420 1338 x 418 2264 i25EF1340.420
1194,1 x 846,1 x 16 ~DIN A0 1187 x 839 2270 i25EFA0



Maior, mais rápido - EasyFlexx
O enquadramento de alta qualidade denominado EasyFlexx é caracterizado por seu design aparentemente
 sem moldura e grandes inserções (por exemplo, informações de diretório, layouts, pôsteres ou fotos)..

A retirada frontal da capa anti-reflexiva de acrílico 4 mm promete um manuseio confortável e fácil. 
Para maiores quantidades de informações, vários módulos intercambiáveis podem ser combinados 
lado a lado ou um abaixo / acima do outro.

Esta moldura de alta qualidade para uso interno está disponível como padrão em designs de duas cores:
Ì anodizado preto (linha preta)
Ì prata (alumínio E6 / EV1) 

Para detalhes sobre a instalação e aplicação, consulte MADRID Silver Line EasyFlexx

RIO/MADRID EasyFlexx - flexivel para troca de imagem

RIO Placa de tampo da mesa  - flexivel para troca de imagem

montado em um ângulo de alumínio

O painel é feito de plástico com ótica de aço inoxidável 0,8 mm e pode ser usado individualmente. Seja
 como cabeçalho, rodapé ou no meio, não há limites graças ao verso autoadesivo. A largura é ideal 
para uso com o RIO Door Sign 150, ~ A6 paisagem e ~ A5 retrato.

RIO Placa de plástico flexível escovado prata


