
Todas as nossas solu�oes de 

Sinaletica, sao criadas para ir de 

acordo com a sua necessidade. 

Dispomos das mais variadas materias 

primas que poderao ser escolhidas de 

acordo com o seu gosto. 

Todo o layout do sinal pode ser 

criado de acordo com a sua 

necessidade. 

Materiais 

Acrilico 

transparente 

I Clear acrylic 

Acrilico fosco 

I Frosted acrylic 

Acess6rios de fixa�ao 

DPG033 DPG034 

DPG104 DPG105 

Acrilico decor 

I Color acrylic 

DPG037 

DPG108 

All of our signing solutions are 
created according to your needs. We 
offer a wide range of raw materials 
that can be chosen according to your 
own personal taste. The sign's entire 
layout can be created according to 
your needs. 

Materials 

A<;oi nox A<;o escovado Alucobond 

I Stainless steel I Brushed steel I Alucobond 

Attachment accessories 

DPG038 DPG099 DPG100 

DPG114 DPG116 



Exemplos 
/Examples Descri�ao 

Sinal de Extintor 

Produzido em acrflico transparente ou 

fosco. Pode ser aplicado com 

embelezadores. 

Sinal de ldentifica�ao 

Produzido em Luxobond, inox ou 

acrflico fosco, com gravac;ao ou 

impressao digital. 

Pode ser aplicado com embelezadores. 

Sinal de Botao de Alarme 

Produzido em acrflico de cor com uma 

placa fotoluminescente. 

Pode ser aplicado com embelezadores. 

Planta de Emergencia 

Produzido em acrflico de cor ou inox. 

lmpressao em vinil fotoluminescente de 

alta densidade (cumprindo NT22). 

Pode ser aplicado com embelezadores. 

Sinal tipo: Carretel 

Produzido em acrflico transparente, 

fosco, ou de cor. 

Pode ser aplicado com embelezadores. 

Description 

Extinguisher Sign 

Produced in transparent or frosted 
acrylic. Can be applied with decorative 
elements. 

Identification Sign 

Produced in Luxobond, stainless steel 
or frosted acrylic, with engraving or 
digital printout. Can be applied with 
decorative elements. 

Alarm Button Sign 

Produced in coloured acrylic with 
photoluminescent board. Can be 
applied with decorative elements. 

Emergency Floor Plan 

Produced in coloured acrylic or 
stainless steel. High density 
photoluminescent vinyl printing (in 
compliance with NT22). Can be 
applied with decorative elements. 

Sign type: Reel 

Produced in transparent, frosted or 
coloured acrylic. Can be applied with 
decorative elements. 
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