
 

SSSuuupppooorrrţţţiii   pppeeennntttrrruuu   bbbiiijjjuuuttteeerrriiiiii   
   

 
Aceste tipuri de sisteme de prezentare a bijuteriilor permite o prezentare atrăgătoare a produselor pe care 
le expuneţi, oferind clienţilor dumneavoastră o vizualizare perfectă şi atractivă.  
Suporţii de prezentare sunt realizaţi la diferite mărimi în funcţie de cerinţele dumneavoastră. Gama de 
forme în care poate fi realizat produsul este mult mai mare faţă de desenele expuse mai jos. 

 

  

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.1.JEWD 
 

 

Suport de prezentare pentru cercei  
  

Acest suport de prezentare permite 
prezentarea simultana a 24 de perechi de 
cercei. Suportul poate fi executat la 
dimensiunile pe care le doriti si numarul de 
perechi de cercei pe care intentionati sa le 
expuneti. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.2.JEWD  
 

 

Suport de prezentare pentru cercei  
  
Acest suport este destinat cerceilor care au 
sistemul de prindere de tipul celui cu toarta. 
De asemenea se poate folosi cu succes si 
pentru expunerea cerceilor cu o lungime 
mai mare decat cea medie. Suportul are 
avantajul ca asigura o economie de spatiu 
in cadrul spatiului amenajat pentru 
expunere. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.3.JEWD 
  

 

Suport mobil de prezentare a cerceilor  
  

Suport mobil de prezentare destinat 
cerceilor care au sistemul de prindere de 
tipul celui cu toarta. Acesta poate fi folosit  
pentru expunerea cerceilor a caror lungime 
este mai mare decat cea medie.  
Suportul poate fi executat la dimensiunile pe 
care le doriti si numarul de perechi de cercei 
pe care intentionati sa le expuneti 

La 
cerere         

clear 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.4.JEWD  
 

 

Suport pentru cerceii fixati pe placuta 
   
Suport de prezentare destinat cu precadere 
cerceilor care sunt fixati pe o placuta din 
carton sau din material plastic. Acest suport 
permite individualizarea unei marci de 
fabricatie sau a uneia de tip comercial. 
Suportul poate fi executat la dimensiunile pe 
care le doriti si numarul de perechi de cercei 
pe care intentionati sa le expuneti. 

La 
cerere         

clear 

 

 Tel: 0040-722-602163  SETEX CONSULTING INTERNATIONAL SRL Fax: 0040-722-181781 Adresa: Calea Mosilor 241, Bl 47, Sc. 3, Ap. 95 Web-site: www.setex.ro Bucuresti - 2,  020874 Romania E-mail: office@setex.ro   
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Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.5.JEWD  
 

Suport de prezentare rotativ pentru 
bijuteri 

Suport de prezentare rotativ destinat cu 
precadere bijuteriilor care sunt fixate pe o 
placuta din carton sau din material plastic. 
Acest suport permite individualizarea unei 
marci de fabricatie sau a uneia de tip 
comercial. Suportul dispune de un sistem 
rotativ propriu, actionat de un motor electric 
de putere mica ce este alimentat la o 
tensiune de 220V. Suportul poate fi 
executat la dimensiunile pe care le doriti si 
numarul de perechi de cercei pe care 
intentionati sa le expuneti. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.6.JEWD  
 

 

Suport de prezentare standard pentru 
ceasuri  

 
Acest suport este destinat prezentarii unui 
tip sau marca de ceas in cadrul spatiului de 
expunere. Cu un iluminat corespunzator 
produsele pe care le expuneti vor fi mult mai 
bine puse in evidenta. Suportul este 
disponibil in toata gama de culori. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.7.JEWD  
 

 

Suport de prezentare pentru ceasuri  
 

Suport de prezentare similar celui prezentat 
mai sus (8.6.JEWD), care difera doar prin 
forma. Acest suport este destinat prezentarii 
unui tip sau marca de ceas in cadrul 
spatiului de expunere. Cu un iluminat 
corespunzator produsele pe care le 
expuneti vor fi mult mai bine puse in 
evidenta.  

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.8.JEWD  
 

 

Suport de perete pentru bijuterii   
  

Suport de prezentare a bijuteriilor care sunt 
fixate pe o placuta din carton sau plastic. 
Acest suport dispune de un sistem de fixare 
pe perete. Suportul poate fi executat la 
dimensiunile pe care le doriti si numarul de 
perechi de cercei pe care intentionati sa le 
expuneti. 

La 
cerere         

clear 
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Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.9.JEWD  
 

 

Suport de perete de tip agatatoare 
  

Suport de prezentare pentru bijuterii cu un 
sistem de fixare pe perete sau pe un panou. 
Poate fi folosit pentru expunerea bijuteriilor 
de tipul  lantisoarelor si a bretarilor. Suportul 
poate fi executat la dimensiunile si cu 
numarul de carlige pe care il doriti.   

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.10.JEWD  
 

 

Suport de perete de tip agatatoare 
  

Suport de prezentare pentru bijuterii cu un 
sistem de fixare pe perete sau pe un panou. 
Poate fi folosit pentru expunerea bijuteriilor 
de tipul  lantisoarelor si al bretarilor. 
Suportul poate fi executat la dimensiunile si 
cu numarul de carlige pe care il doriti. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.11.JEWD  
 

 

Suport pentru bratari 1 
 

Suport de prezentare pentru  expunerea 
bijuteriilor de tipul  lantisoarelor si al 
bretarilor. Suportul poate fi executat la 
dimensiunile si cu numarul de trepte pe care 
le doriti.   

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.12.JEWD  
 

 

Suport pentru bratari 2 
 

Suport de prezentare pentru  expunerea 
bijuteriilor de tipul  lantisoarelor si al 
bretarilor. Suportul poate fi executat la 
dimensiunile si cu numarul de trepte pe care 
le doriti. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.13.JEWD  
 

 

Suport de perete pentru bijuterii 
  

Suport de prezentare pentru bijuterii cu un 
sistem de fixare pe perete sau pe un panou. 
Poate fi folosit pentru expunerea bijuteriilor 
de tipul  lantisoarelor si al bretarilor. 
Suportul poate fi executat la dimensiunile si 
cu numarul de carlige pe care il doriti.  

La 
cerere         

clear 
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