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BERÇO EM ACRÍLICO

Berço em acrílico para livros de grandes dimensões.

Proporciona excelente apoio a todo o livro evitando 
danos na lombada.

Dimensão: 89 x 508 x 304mm  

SUPORTE PARA LIVROS

Suportes para livros de pequena e média dimensão, 
desenvolvidos de forma a darem apoio a todo o corpo 
e lombada do livro.
Ideais para exposição.
Realizados em acrílico de 5mm.
Dimensões: 25x76x127mm, 25x102x127mm, 
25x76x178mm, 25x102x178mm.

ALMOFADA 

Almofada especial para livros raros, com interior em 
granulado inerte e capa em tyvek.
Pode ser utilizada vezes sem conta, dando um apoio 
muito estável a livros ou qualquer outra peça muse-
ológica que necessite de bom apoio.
Molde a almofada com a forma desejada e coloque 
nela o livro.
Formatos disponíveis: Diâmetro 305mm, 457mm ou 
610 mm.
Vendidas à unidade.

PESOS EM TIRA 

Pesos em tira, em tecido branco, próprios para manter 
os livros abertos em exposição.
Podem ser usados em conjunto com os berços de 
acrílico, para manter mapas ou documentação avulsa 
aberta.
Disponíveis aos pares, com 3 comprimentos: 500mm, 
1000mm ou 1500mm.
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PESOS DE VIDRO

Pesos de vidro.
Diâmetros disponíveis: 70mm ou 90mm.
Vendidos em embalagens de 4 unidades.     

FITA DE POLIÉSTER

Fita de poliéster de 50 microns, desenvolvida para 
manter os livros abertos em exposição.
Utilização: corte simplesmente a fita com o compri-
mento desejado e feche com botão de velcro ou fita 
bi-adesiva no tardoz do livro exposto.
Larg: 13mm x 25mt; 25mm x 152mt

BOTÕES DE VELCRO

BOTÕES DE VELCRO

Botões de velcro, macho e fêmea, para todo o tipo de 
fechos, como por exemplo, para fechar a fita de 
poliéster quando utilizada para manter os livros aber-
tos em exposição, ou para fecho de caixas feitas à 
medida, como alternativa aos ataches.

Caixa com rolos de 50 unidades.

EXPOSITORES DE MESA

Expositores de mesa em plexiglas rígido e transparente.

Espessura 3mm.

Dimensões disponíveis: A4 (com  1 ou 3 compartimen-
tos), A5 (com 1 ou 3 compartimentos
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FILTRO UV

Filme de poliéster com barreira incorporada contra 
raios UV que absorve as transmissões de luz até 400 
nm absorvendo assim 97% do espectro ultravioleta.

POSTE DE SEPARAÇÃO DE ESPAÇOS

Para organizar as áreas de exposição, e demarcar 
espaços de acordo com as necessidades.

Retráctil e de travamento automático, a correia de 2 mt 
estica-se facilmente e liga-se, seja a outro poste, seja a 
um suporte mural.

Acessórios: peça de fixação mural e painel rotativo.

Montagem e desmontagem rápida.

PROJECTOR

Com tubos fluorescentes, especialmente concebidos para 
garantir uma luz natural (dia) e de precisão.
Ideal para iluminação em Museus.
A altura é ajustável até 2,75mt e as rodinhas facilitam a des-
locação do projector, com segurança, para onde for 
necessário.
Dim: 636 x 410 x 65mm.

MUSEUM WAX

“Cola” temporária que permite manter os objectos seguros 
durante operações de higienização, de restauro ou foto-
grafia.
Uma mistura especial de ceras microcristalinas torna o 
Museum Wax apropriado para utilizar em cristal, porcelana, 
vidro, cerâmica e madeira.

Perfeito para segurar objectos quebráveis a todo o tipo de 
suportes, prateleiras e vitrines de exposição.

Embalagens de 380ml.
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L- BANNER´S
Preço c/ impressão incluída + oferta de saco transporte*

Dê maior visibilidade às suas exposições, workshop´s, con-
ferências, eventos.

Fácil de montar (cerca de 20 segundos).

Extremamente leve e fácil de transportar (tela + estrutura em 
alumínio c/ bom acabamento).

Impressão incluída no preço.

Peso 2,3 kg a 3,5 kg, conforme medidas.

Após aprovação da tela, 24/48h prazo de entrega.

Tamanhos disponíveis: 0,60 x 1,80 mts; 0,85 x2,00 mts;

 0,90 x 2,15 mts ; 0,90x 2,15 mts duplo

Tamanho recomendado e com maior procura: 0,60 x 1,80 mts   


