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 Suporţii de prezentare în trepte realizaţi din material acrilic oferă o prezentare eficientă a produselor 
dumneavoastră, care vor beneficia astfel de o vizibilitate maximă. De asemenea, acest sistem permite 
personalizarea mărcii de fabrică sau evidenţierea numelui de comercializare a produsului.  
 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

7.1.STD 
  

 

Suport de prezentare în trei trepte 
 
Suportul poate fi executat cu numărul de 
trepte şi la dimensiunile pe care le doriţi, în 
funcţie de mărimea produselor pe care le 
expuneţi şi de suprafaţa de expunere 
disponibilă. Cele două picioare de susţinere 
pot fi din plexiglas sau din inox. Sistemul de 
prindere este prin înfiletare. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

7.2.STD

 

Suport de prezentare în trepte 

Acest suport, executat ca o singură piesă, 
reprezintă un mijloc eficient de expunere a 
produselor. Poate fi executat în toată gama 
de culori şi la dimensiunile pe care le doriţi. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

7.3.STD  

 

Suport de prezentare cu două scări  
 
Sistem practic şi eficient care atrage atenţia 
asupra produselor expuse prin faptul că 
oferă o perspectivă panoramică asupra 
acestora. 

La 
cerere         

clear 

 

  

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

7.4.STD 

 

Suport de prezentare cu ataşament 
pentru publicitate  

 
Produs similar cu 7.1.STD, care se 
evidenţiază prin posibilitatea personalizării 
mărcii de fabrică sau a numelui de 
comercializare a produsului.  

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

7.5.STD  

 

Suport de prezentare în trepte cu sursă 
de iluminat în interior  

Sistemul permite o expunere de excepţie a 
produselor dumneavoastră pe timp de 
noapte. Pentru un efect garantat cea mai 
buna combinaţie de culori este alb 
(translucid) pentru trepte, iar părţile 
exterioare cu negru. 

La 
cerere         

clear 
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