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Suporturile din plexiglas pentru încălţăminte au rolul de a facilita expunerea şi prezentarea într-un mod profesionist a modelelor de 

încălţăminte pe care firma dumneavoastră le produce sau le comercializează. Aceste suporturi prezenta simplu şi eficient o anumita gamă 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, dimensiunile acestuia (L= lungime, l 

=latime, h =înălţime) şi numărul de bucăţi pe care îl doriţi. 
 

 

Cod 10.1.INC Descrierea produsului Dimensiune 
(cm) 

Suport din plexiglas pentru încălţăminte 
Acest sistem de prezentare din plexiglas permite producătorului sau comerciantului punerea în evidentă a 
unui singur model de pantof. Suportul este realizat din plexiglass cu o grosime de 3 mm prin 
termoformare. În plus, o mai buna expunere se realizează prin combinarea suporturilor cu dimensiuni ale 
înalţimii diferite. În funcţie de spaţiul dumneavoastră de expunere, suportul poate fi realizat şi la alte 
dimensiuni decât cele afişate. 

L l h 
23 10 6 
23 10 9 
23 10 12 
La cerere 

 

 

Cod 10.2.INC Descrierea produsului Dimensiune 
(cm) 

Suport din plexiglas pentru încălţăminte  
Acest sistem de prezentare din plexiglas permite producătorului sau comerciantului punerea în evidentă 
a unei singure perechi de pantofi. Suportul este realizat din plexiglass cu o grosime de 3 mm prin 
termoformare. În plus, o mai buna expunere se realizează prin combinarea suporturilor cu dimensiuni ale 
înalţimii diferite. În funcţie de spaţiul dumneavoastră de expunere, suportul poate fi realizat şi la alte 
dimensiuni decât cele afişate. 

L l h 
23 20 6 
23 20 9 
23 20 12 
La cerere 

 

 

Cod 10.3.INC Descrierea produsului Dimensiune 
(cm) 

Suport din plexiglas pentru încălţăminte 
Acest sistem de prezentare permite producătorului sau comerciantului punerea în evidentă a mai multor 
modele de pantofi. Suportul se poate realiza atât pentru expunerea unui singur pantof cât si pentru 
expunerea unei perechi. Display-ul din plexiglas este realizat prin termoformare din plexiglass de 3mm. 
În funcţie de spaţiul dumneavoastră de expunere, suportul poate fi realizat şi la dimensiuni atipice. 

L l h 
23 6,5 6 
23 6,5 9 
23 6,5 12 

La cerere 
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Cod 10.4.INC Descrierea produsului Dimensiune 
(cm) 

Suport din plexiglas pentru încălţăminte  
Acest tip de suport din plexiglas permite producătorului sau comerciantului punerea în evidentă a unui 
model de pantof. Suportul are faţa de expunere înclinată şi este pentru un singur pantof. În funcţie de 
spaţiul dumneavoastră de expunere, suportul poate fi realizat şi la dimensiuni atipice.  

L l h 
23 6,5 6 
23 6,5 9 
23 6,5 12 

La cerere 

 

 

Cod 10.5.INC Descrierea produsului Dimensiune 
(cm) 

 Suport din plexiglas pentru încălţăminte  
Acest tip de suport din plexiglas permite producătorului sau comerciantului punerea în evidentă a unui 
model de pantof. Suportul se poate realiza atât pentru expunerea unui singur pantof cât si pentru 
expunerea unei perechi. Display-ul din plexiglas este realizat prin termoformare din plexiglass de 3mm. 
În funcţie de spaţiul dumneavoastră de expunere, suportul poate fi realizat şi la dimensiuni atipice. 

L l h 
23 6,5 10 
23 20 10 

La cerere 

 

 

Cod 10.6.INC Descrierea produsului Dimensiune 
(cm) 

 

Suport din plexiglas pentru încălţăminte  
Acest tip de suport din plexiglas permite producătorului sau comerciantului punerea în evidentă a unui 
model. Suportul are faţa de expunere înclinată şi este pentru un singur pantof. În funcţie de spaţiul 
dumneavoastră de expunere, suportul poate fi realizat şi la dimensiuni atipice.  

L l h 
15 6,5 10 
18 6,5 15 
18 6,5 20 

La cerere 

Cod 10.7.INC Descrierea produsului Dimensiune 
(cm) 

 Suport din plexiglas pentru încălţăminte  
Acest sistem de prezentare se poate realiza atât pentru expunerea unui singur pantof cât si pentru 
expunerea unei perechi. Display-ul din plexiglas este realizat prin termoformare din plexiglass de 
3mm. În funcţie de spaţiul dumneavoastră de expunere, suportul poate fi realizat şi la dimensiuni 
atipice. 

L l h 
23 6,5 10 
23 10 15 

La cerere 

 

SETEX CONSULTING INTERNATIONAL SRL 
Adresa: Calea Mosilor 241, Bl 47, Sc. 3, Ap. 95, Bucuresti - 2,  020874 Romania 

Tel: 0040-722-602163, Fax: 0040-722-181781, E-mail: office@setex.ro 
Web-site: www.suporti-display.setex.ro 

 



 

SSSuuupppooorrrtttuuurrriii   dddiiinnn   pppllleeexxxiiiggglllaaasss   pppeeennntttrrruuu   îîînnncccăăălllţţţăăămmmiiinnnttteee   
   

 
 

 

Cod 10.8.INC Descrierea produsului Dimensiune 
(cm) 

Suport din plexiglas pentru încălţăminte 
Acest sistem permite producătorului sau comerciantului expunerea unui singur model de pantof. 
Suportul se poate realiza atât pentru expunerea unui singur pantof cât si pentru expunerea unei 
perechi. Display-ul din plexiglas este realizat prin termoformare din plexiglass de 3mm. În funcţie de 
spaţiul dumneavoastră de expunere, suportul poate fi realizat şi la dimensiuni atipice. 

L l h 
23 6,5 10 
23 10 15 

La cerere 

 

 

Cod 10.9.INC Descrierea produsului Dimensiune 
(cm) 

 
Suport din plexiglas pentru încălţăminte 

Acest sistem de prezentare permite producătorului sau comerciantului punerea în evidentă a mai 
multor modele de pantofi. Suportul se poate realiza atât pentru expunerea unui singur pantof cât si 
pentru expunerea unei perechi. Display-ul din plexiglas este realizat prin termoformare din plexiglass 
de 3mm. În funcţie de spaţiul dumneavoastră de expunere, suportul poate fi realizat şi la dimensiuni 
atipice. 

L l h 
+ + 15 
La cerere 

 

 

Cod 10.10.INC Descrierea produsului Dimensiune 
(cm) 

Suport din plexiglas pentru încălţăminte 
Acest suport din plexiglas permite producătorului sau comerciantului expunerea mai multor modele 
de cizme. Display-ul este realizat prin termoformare, din plexiglass cu o grosime de 3mm. În funcţie 
de spaţiul dumneavoastră de expunere, suportul poate fi realizat şi la dimensiuni atipice. 

L l h 
+ + 35 

La cerere 
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Cod 10.10.INC Descrierea produsului Dimensiune 
(cm) 

Suport din plexiglas pentru încălţăminte 
Acest sistem de prezentare permite producătorului sau comerciantului punerea în evidentă a mai 
multor modele de pantofi. Display-ul din plexiglas este realizat prin termoformare din plexiglass de 
3mm. În funcţie de spaţiul dumneavoastră de expunere, suportul poate fi realizat şi la dimensiuni 
atipice. 

L l h 
+ + 25 

La cerere 

 


