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Sistemele de prezentare din gama suporţilor pentru produse cosmetice au rolul de a vă ajuta să 

expuneţi şi să prezentaţi într-un mod profesionist produsele pe care magazinul dumneavoastră le 
comercializează. Aceşti suporţi au rolul de a prezenta simplu şi eficient gama dumneavoastră de produse, 
la cerere putând fi chiar personalizată marca de comercializare sau de fabricaţie. 

 
Pentru a comanda un astfel de sistem de prezentare trebuie doar să alegeţi tipul sistemului, în 

funcţie de dimensiunile acestuia, câte trepte de expunere doriţi precum şi numărul de diviziuni pe care 
intenţionaţi să îl aveţi pe fiecare treaptă. 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

9.1.COSD  

 

 
Suport de prezentare pentru rujuri  

Acest sistem de prezentare permite 
expunerea gamei de produse a unui furnizor 
sau a mai multora. În funcţie de necesităţile 
dumneavoastră, sistemul poate conţine 
numărul de locaşuri şi dimensiunile pe care 
le doriţi.  

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

9.2.COSD  

 

Suport de prezentare in trepte pentru rujuri 
Acest suport are avantajul că poate expune 
în mod distinct fiecare marcă de produs. 
Suportul poate fi executat cu două sau mai 
multe trepte de expunere în funcţie de 
necesităţile firmei dumneavoastră. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

9.3.COSD  
 

 

Suport circular pentru rujuri  
Cu una sau mai multe etajere, acest suport 
permite un acces mai rapid la un produs. 
Este deosebit de ergonomic şi permite o 
vizualizare perfectă a produselor 
dumneavoastră.   

La 
cerere         

clear 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

9.4.COSD  
 

 

 
Suport de perete pentru cosmetice  

Acest suport de perete vă permite 
expunerea mai atrăgătoare a  produselor 
cosmetice ambalate. Suportul poate fi livrat 
cu numărul de separatoare şi dimensiunile 
pe care le doriţi. 

La 
cerere         

clear 
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Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

9.5.COSD 
 

 

Suport de prezentare etajat 
Acest suport vă permite prezentarea rapidă 
şi eficientă a produselor cosmetice, putând 
fi livrat cu numărul de rafturi şi dimensiunile 
pe care le doriţi. În funcţie de necesităţi se 
poate adapta şi pentru fixarea pe perete. 

 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

9.6.COSD 
 

 

 
Suport de prezentare pentru produsele 

cosmetice înalte  
Suportul este ideal pentru expunerea unor 
produse cosmetice mai înalte, oferind astfel 
o mai bună stabilitate şi vizibilitate pentru 
acestea.  În funcţie de necesităţi se poate 
adapta şi pentru fixarea pe perete.  

 

La 
cerere         

clear 
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