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În prezent, SETEX furnizează o gamă completă de produse şi servicii în domeniul 
termoformării - în special suporturi de prezentare pentru pentru orice tip de produs şi reclame 
luminoase - manifestând o permanentă atenţie către nevoile specifice ale clienţilor în 
proiectarea şi execuţia design-ului, consultanţă tehnică şi comercială, respectiv activităţi de 
montare şi întreţinere ce se impun în cazul unor lucrări complexe.  

Suporturile de prezentare din plexiglas au rolul de a etala produsele astfel încat să 
crească vânzările. Pentru a atrage atenţia clienţilor, un spaţiu de prezentare trebuie 
să se remarce prin simplitate şi eleganţă, fără prea mult decor care să împiedice 
vizualizarea mărfurilor, cateva produse bine puse în valoare cu ajutorul suporturilor de 
prezentare, şi neapărat ceva special - ori marfa aranjată într-un mod neaşteptat, ori 
un aranjament decorativ care să atragă ca un magnet privirile trecatorilor, să-i 
convingă să se oprească să vadă despre ce e vorba şi să le provoace dorinţa de a cumpăra.  

Creşteţi vizibilitatea firmei şi produselor  

Modulele LED Imagon 4 au fost proiectate special pentru producătorii de casete şi 
litere volumetrice luminoase, care au nevoie de un produs de încredere, cu un cost 
eficient şi un randament foarte mare.  
În acest context, suntem în măsură să vă oferim o linie de produse care satisfac ne-

voile dvs. specifice pentru iluminatul în canalul literelor volumetrice, 
respectiv folosirea în alte aplicaţii precum iluminatul decorativ.  
De asemenea, LED-ul permite punerea în aplicare a tuturor tehnicilor 
tradiţionale de iluminare (iluminare directă/ indirectă , a iluminării de fundal, etc). Versatilitatea şi 
intensitatea puternică a luminii LED-urilor reprezintă o soluţie de iluminare pentru o serie de 
aplicaţii de arhitectură, cum ar fi: iluminarea discretă şi plăcută a unor spaţii închise, iluminarea 
accentuată, iluminare mascată, iluminare de fundal a sălilor de teatru si de conferinţe, precum şi 
pentru orice alt concept de iluminare decorativă interioră şi exterioră. 
În publicitate, cele mai importante beneficii ale iluminării cu LED includ: consum foarte mic de   
energie, durată mare de viaţă (3 ani garanţie), cerinţe minime de întreţinere faţă de sursele de 
iluminat tradiţional, toleranţă foarte bună la temperaturi cuprinse între -40 °C şi 80 °C, creşte in-
tensitatea luminoasă cu cât temperatura ambientală este mai rece, produse ecologice, etc. 
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