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Aceste sisteme de prezentare sunt create pentru a permite o afişare perfectă, cu economie de 

spaţiu, a unor obiecte de bijuterie, mercerie şi altele. Mărfurile expuse în cutiile modulului permit o 
vizualizare optimă cu un iluminat corespunzător. Acest sistem poate fi executat la diferite dimensiuni şi 
forme, funcţie de spaţiul unde va fi amplasat şi de mărimea produselor ce se intenţionează a fi expuse. 

 
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 
 

2.1.BIN 
 

 

 

 
Suport de prezentare de mari dimensiuni 

 
Acest modul de prezentare, cu o lungime de 
peste 150 cm, are avantajul că permite 
expunerea concentrată a produselor dvs. 
Se pretează în mod deosebit pentru 
prezentarea unei game variate de produse 
precum: CD-uri, filme foto, electrocasnice, 
jucării, produse de marochinărie, etc. 
Fiecare raft poate fi executat în funcţie de 
numărul de separatoare şi la dimensiunile 
pe care le doriţi 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

2.2.BIN 

 

Suport de prezentare de mici dimensiuni 
 

Acest sistem este compartimentat cu o serie 
de spaţii a căror mărime este adaptabilă 
nevoilor şi caracteristicilor produselor dvs. 
Dimensiunea sistemului de prezentare este 
sub 50 cm, şi poate fi comandat cu numărul 
de rafturi şi separatoare pe care îl doriţi. 
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Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

2.3.BIN 
 

 

 
Suport de prezentare pe înălţime 

 
Sistem de prezentare ce poate fi amplasat 
în locuri cu o lăţime mică dar care dispun de 
o înălţime mai mare. Acest suport poate fi 
realizat  cu numărul de rafturi şi separatoare 
pe care le doriţi, în funcţie de dimensiunile 
produselor pe care intenţionaţi sa le 
expuneţi. 

La 
cerere         

clear 
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Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

2.4.BIN 
 

 
Suport de prezentare standard 

 
Sistemul standard de prezentare este de o 
dimensiune de 100 cm şi dispune de 
separatoare şi rafturi mult mai largi decât 
sistemele anterioare. Fiecare raft poate fi 
executat în funcţie de numărul de 
separatoare şi dimensiunile pe care le doriţi. 
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Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

2.5.BIN 
 

 
Sistem de expunere de tip deschis 

 
Acest sistem de expunere are o lungime de 
75 cm şi 8 rafturi, în varianta standard. În 
funcţie de necesităţile dumneavoastră de 
expunere sistemul poate fi livrat cu numărul 
de rafturi şi separatoare pe care îl doriţi. 
 

La 
cerere         

clear 

 

Nota: 
Toate sistemele comandate vor fi livrate dezansamblate în vederea reducerii cheltuielilor de transport şi vor 
conţine toate elementele necesare pentru montare, inclusiv schiţa de montare. 
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