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 Acest sistem permite colecţionarilor să îşi păstreze şi să îşi etaleze obiecte cu o valoare sentimentală 
sau de hobby. Printre produsele pretabile a fi expuse putem enumera mingi de toate tipurile cu semnaturi ale 
unor personalităţi din sportul respectiv, miniaturi ale unor machete de vapoare şi maşini etc. În funcţie de dorinţa 
dumneavoastră, sistemul poate fi livrat cu o oglindă de tip acrilic care va pune în evidenţă mult mai bine obiectul 
expus în acest tip de suport. 
 De asemenea, în cazul expunerii unor obiecte de valoare aceste sisteme de prezentare oferă avantajul 
ca pot fi prevăzute cu sisteme de siguranţă contra efracţiei. 
 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

3.1.BOX 

 

Suport de prezentare de tip cub 
Acest sistem este foarte util în cazul unor 
produse care pe măsură ce sunt vândute 
prin ajustări repetate cele rămase sunt 
ridicate la un nivel acceptabil, fără ca 
clientul dvs. să se aplece prea mult. 
Sistemul este deschis la ambele capete şi 
are o placă flotantă care poate fi fixată la 
înălţimea pe care o doriţi. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

3.2.BOX 

 

Suport de prezentare cub 
 

Sistem de prezentare de tipul unui cub fără 
bază. Poate fi foarte bine folosit ca piedestal 
de prezentare a produselor. Dimensiunile 
produsului pot varia în funcţie de 
necesităţile şi spaţiul de expunere vizat. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

3.3.BOX 

 

Suport de tip cub cu bază din lemn 
 

Paralelipiped de prezentare care are baza 
din lemn masiv. Ideal pentru protecţia unor 
obiecte de colecţie. Dimensiunea variază în 
funcţie de necesităţile dumneavoastră. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

3.4.BOX 

 

Cutie cu capac rabatabil 
 

Paralelipiped de prezentare sub forma unei 
cutii cu capac mobil care în funcţie de 
situaţie poate fi folosită ca urnă de colectare 
sau pentru alte întrebuinţări. Dimensiunea 
variază în funcţie de necesităţile dvs. 

La 
cerere         

clear 
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