
 

SSSuuupppooorrrţţţiii   pppeeennntttrrruuu   cccooonnnfffeeecccţţţiiiiii   şşşiii   mmmaaarrroooccchhhiiinnnăăărrriiieee   
   

 
 
Aceste sisteme de prezentare au rolul de a realiza o expunere atractivă şi aerisită a mărfurilor 

ambalate din domeniul marochinăriei şi confecţiilor textile .  
 
De asemenea, în funcţie de specificul mărfurilor pe care doriţi să le expuneţi, aceşti suporţi se pot 

folosi cu succes şi pentru etalarea altor categorii de mărfuri pe care compania dumneavoastră le produce 
sau le comercializează. 

 
 

  

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

1.1.APPD 
 

 

 
Suport pentru cămăşi şi genţi de mână  

 
Acest produs vă oferă posibilitatea de a 
expune grupat cinci produse din aceeaşi 
categorie, dar modele diferite. Suportul 
poate fi utilizat pentru acele categorii de 
produse uşoare.  
În funcţie de necesităţile dvs., suportul 
poate avea exact numărul de separatoare 
pe care îl doriţi. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

1.2.APPD 
 

 

 
Suport pentru cămăşi şi genţi de mână  

 
Acest suport vă oferă posibilitatea de a 
expune grupat patru produse din aceiaşi 
categorie, dar modele diferite. Suportul 
poate fi utilizat pentru acele categorii de 
produse uşoare.  
În funcţie de necesităţile dvs., suportul 
poate avea exact numărul de separatoare 
pe care îl doriţi. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

1.3.APPD 
 

 
 

 
Suport cu două feţe de expunere  

   
Acest suport cu faţă dublă este cel mai bine 
folosit pentru expunerea articolelor textile 
ambalate precum şi a altor produse.  
În funcţie de necesităţile dvs., suportul 
poate fi executat la dimensiunile pe care le 
solicitaţi, precum şi în varianta cu o singură 
faţă. 
 

La 
cerere         

clear 
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Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

1.4.APPD 
 

 

 
Suport cu o singură faţă de expunere  

 
Acest suport permite afişarea unor obiecte 
care sunt uşor de aranjat datorită 
deschiderii frontale a acestuia (ex. genţi, 
portofele, etc).  
În funcţie de necesităţile dvs. suportul poate 
fi executat la dimensiunile solicitate. 
 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

1.5.APPD 
 

 

 
Suport cu două feţe de expunere 

  
Acest suport cu două feţe permite afişarea 
unor obiecte care sunt uşor de aranjat 
datorită deschiderii frontale a acestuia (ex. 
genţi, portofele, etc). În funcţie de 
necesităţile dvs. suportul poate fi executat la 
dimensiunile solicitate. 
 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

1.6.APPD 
 

 

 
Suport pentru curele şi ochelari 

 
Ideal pentru o bună prezentare a ochelarilor 
de soare şi de vedere, respectiv a 
produselor de marochinărie (curele, centuri 
etc.) 
În funcţie de necesităţile dvs., suportul 
poate fi executat la dimensiunile pe care le 
doriţi. 
 

La 
cerere         

clear 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

1.7.APPD 
 

 
 

Suport pentru curele 
 

Ideal pentru o bună prezentare a produselor 
de marochinărie (curele, centuri etc.) 
În funcţie de necesităţile dvs., suportul 
poate fi executat la dimensiunile pe care le 
doriti. 

La 
cerere         

clear 
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Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

1.8.APPD 
 

 

Suport de perete  
 

Suport de perete pentru expunerea unor 
mărfuri de diverse categorii.  
În funcţie de necesităţile dvs., suportul 
poate fi executat la dimensiunile pe care le 
doriţi. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

1.9.APPD 
 

 

Suport compartimentat  
 

Suport compartimentat, pe diferite nivele, 
pentru expunerea unor mărfuri de diverse 
categorii.  
Suportul poate fi realizat la dimensiunile şi 
compartimentat în funcţie de solicitările dvs. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

1.10.APPD 
 

 
 

Suport pentru cravate şi curele  
 

Ideal pentru a scoate în evidenţă produsele 
de marochinărie (curele, centuri etc) şi 
colecţiile de cravate. 
Suportul poate fi realizat la dimensiunile 
solicitate de dvs. 

La 
cerere         

clear 
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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. 

La 
cerere         

clear 

 

 

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. 
 

La 
cerere         

clear 

 

 

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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 Acest sistem permite colecţionarilor să îşi păstreze şi să îşi etaleze obiecte cu o valoare sentimentală 
sau de hobby. Printre produsele pretabile a fi expuse putem enumera mingi de toate tipurile cu semnaturi ale 
unor personalităţi din sportul respectiv, miniaturi ale unor machete de vapoare şi maşini etc. În funcţie de dorinţa 
dumneavoastră, sistemul poate fi livrat cu o oglindă de tip acrilic care va pune în evidenţă mult mai bine obiectul 
expus în acest tip de suport. 
 De asemenea, în cazul expunerii unor obiecte de valoare aceste sisteme de prezentare oferă avantajul 
ca pot fi prevăzute cu sisteme de siguranţă contra efracţiei. 
 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

3.1.BOX 

 

Suport de prezentare de tip cub 
Acest sistem este foarte util în cazul unor 
produse care pe măsură ce sunt vândute 
prin ajustări repetate cele rămase sunt 
ridicate la un nivel acceptabil, fără ca 
clientul dvs. să se aplece prea mult. 
Sistemul este deschis la ambele capete şi 
are o placă flotantă care poate fi fixată la 
înălţimea pe care o doriţi. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

3.2.BOX 

 

Suport de prezentare cub 
 

Sistem de prezentare de tipul unui cub fără 
bază. Poate fi foarte bine folosit ca piedestal 
de prezentare a produselor. Dimensiunile 
produsului pot varia în funcţie de 
necesităţile şi spaţiul de expunere vizat. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

3.3.BOX 

 

Suport de tip cub cu bază din lemn 
 

Paralelipiped de prezentare care are baza 
din lemn masiv. Ideal pentru protecţia unor 
obiecte de colecţie. Dimensiunea variază în 
funcţie de necesităţile dumneavoastră. 

La 
cerere         

clear 

 

  

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

3.4.BOX 

 

Cutie cu capac rabatabil 
 

Paralelipiped de prezentare sub forma unei 
cutii cu capac mobil care în funcţie de 
situaţie poate fi folosită ca urnă de colectare 
sau pentru alte întrebuinţări. Dimensiunea 
variază în funcţie de necesităţile dvs. 

La 
cerere         

clear 
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Acest tip de sistem prezintă avantajul că poate fi utilizat pentru expunerea oricărui tip de produs. 

Suporţii de prezentare sunt realizaţi la diferite mărimi în funcţie de cerinţele dumneavoastră. Gama de 
forme în care poate fi realizat produsul este mult mai mare faţă de desenele expuse mai jos. 

 

  

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

4.1.LITD 
 

 

Suport de prezentare pentru cărţi  
   

Acest tip de suport de prezentare este ideal 
pentru expunerea cărţilor, icoanelor, şi al 
altor produse. În funcţie de necesităţile 
dumneavoastră suportul se poate executa 
la dimensiunile şi culorile pe care le doriţi. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

4.2.LITD 
 

 

 
Suport de prezentare standard  

pentru cărţi    
 

Acelaşi produs ca cel de mai sus, numai că 
acesta este simplu. În funcţie de necesităţile 
dumneavoastră acest suport se poate 
executa la dimensiunile şi culorile pe care le 
doriţi. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

4.3.LITD 
 

 

 
Suport vertical de prezentare a cărţilor  

  
Suportul vertical de prezentare vă oferă 
posibilitatea de a expune produsele dvs. 
într-un mod grupat. De asemenea, sistemul 
oferă o economie de spaţiu considerabilă. În 
funcţie de necesităţile dvs., acest suport se 
poate executa la dimensiunile şi pe culorile 
care le doriţi. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

4.4.LITD 
 

 

Suport pentru pliante 
 
Acest tip de sistem de prezentare oferă 
clienţilor dvs. posibilitatea de a îşi lua 
singuri pliantele ce conţin informaţii de 
interes pentru ei. Produsul mai poate fi 
folosit şi pentru alte tipuri de mărfuri. În 
funcţie de necesităţile dvs., acest suport se 
poate executa la dimensiunile şi culorile pe 
care le doriţi. 

La 
cerere         

clear 
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Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

4.5.LITD 
 

 

Suport pentru pliante  
 

Acelaşi produs ca în cazul de mai sus, dar 
realizat într-o alta forma. În funcţie de 
necesităţile dvs., suportul se poate executa 
la dimensiunile şi culorile pe care le doriţi. 
 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

4.6.LITD 
 

 

Suport pentru pliante  
 

Produs similar celor de mai sus, dar într-o 
altă formă care se pretează pentru 
expunerea de produse precum cărţi, pliante, 
hărţi, etc. În funcţie de necesităţile dvs., 
suportul poate fi executat la dimensiunile pe 
care le doriţi. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

4.7.LITD 
 
 

 

 
Suport de perete pentru pliante  

 
Suport de prezentare a materialelor 
publicitare ce poate fi suspendat pe un plan 
vertical. Sistemul dispune de trei 
compartimente. În funcţie de necesităţile 
dvs., suportul se poate executa la 
dimensiunile, numărul de despărţituri şi 
culorile pe care le doriţi.  

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

4.8.LITD 
 

 

Suport pentru cărţi de vizită  
 

Acest suport este ideal pentru păstrarea 
cărţilor de vizită. În funcţie de necesităţile 
dumneavoastră, acest suport se poate 
executa la dimensiunile, numărul de 
separatoare şi culorile pe care le doriţi. 

La 
cerere         

clear 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

4.9.LITD 
 

 

Suport standard pentru cărţi de vizită  
 

Sistem destinat păstrării cărţilor de vizită 
care este ideal a fi amplasat pe birou. În 
funcţie de necesităţile dumneavoastră, 
acest suport se poate executa la 
dimensiunile şi culorile pe care le doriţi. 

La 
cerere         

clear 
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Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

4.10.LITD 
 

 

Suport standard pentru cărţi de vizită  
 

Sistem destinat păstrării cărţilor de vizită 
care este ideal a fi amplasat pe birou. În 
funcţie de necesităţile dumneavoastră, 
acest suport se poate executa la 
dimensiunile şi culorile pe care le doriţi. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

4.11.LITD 
 

 

Suport pentru pliante  
 

Acest tip de sistem de prezentare oferă 
posibilitatea clienţilor dumneavoastră să îşi 
poată lua singuri pliantele ce conţin 
informaţii de interes pentru ei. În funcţie de 
necesităţile dvs., suportul se poate executa 
la dimensiunile şi culorile pe care le doriţi.  

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

4.12.LITD 
 

 

Suport pentru pliante  
 
Sistem de prezentare care dispune de un 
buzunar în care se pot stoca o serie de 
pliante de prezentare a produsului pe care 
doriţi să îl personalizaţi. În funcţie de 
necesităţile dvs., suportul se poate executa 
la dimensiunile şi culorile pe care le doriţi. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

4.13.LITD 
 

 

Suport pentru pliante  
 

Sistem de prezentare care dispune de un 
buzunar în care se pot stoca o serie de 
pliante de prezentare a produsului pe care 
doriţi să îl personalizaţi. În funcţie de 
necesităţile dvs., suportul se poate executa 
la dimensiunile şi culorile pe care le doriţi. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

4.14.LITD 
 

 

Suport pentru pliante  
 

Suport de prezentare, cu sistem de fixare 
pe perete, care dispune de un buzunar în 
care se pot stoca o serie de pliante de 
prezentare a produsului pe care doriţi să îl 
personalizaţi.  

La 
cerere         

clear 

 

 Tel: 0040-722-602163  SETEX CONSULTING INTERNATIONAL SRL Fax: 0040-722-181781 Adresa: Calea Mosilor 241, Bl 47, Sc. 3, Ap. 95 Web-site: www.setex.ro Bucuresti - 2,  020874 Romania E-mail: office@setex.ro   
 



 

SSSiiisssttteeemmmeee   dddeee   ppprrreeezzzeeennntttaaarrreee   tttiiippp   şşşeeevvvaaallleeettt   
   

 
Acest tip de sistem de prezentare este cel mai consacrat şi prezintă avantajul utilizării în expunerea 

oricărui tip de produs. Suporţii sunt realizaţi la diferite mărimi în funcţie de cerinţele dumneavoastră. Gama 
de forme în care poate fi realizat produsul este mult mai mare faţă de desenele tip pe care le-am expus 
mai jos. 

Pentru a comanda un astfel de sistem de prezentare trebuie doar să alegeţi tipul de suport şi să ne 
comunicaţi dimensiunile pe care le doriţi. 
 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

5.1.ESLD 

 

 
Suport de prezentare standard 

 
Acest suport este de tip standard fiind 
utilizat cu succes pentru expunerea unei 
game variate de produse. În funcţie de 
cerinţele dumneavoastră acesta poate fi 
executat în mai multe forme şi dimensiuni. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

5.2.ESLD 

 

 
Suport de prezentare cu margine 

 
Acest suport prezintă o deschidere frontală 
şi este prevăzut cu o margine cu rol de 
opritor. Ideal pentru expunerea de cărţi, 
pliante, reviste, cămăşi şi tricouri ambalate 
etc. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

5.3.ESLD 
 

 

 
Suport de prezentare înclinat în spate  

 
Acelaşi produs ca 5.1. ESLD dar într-o altă 
formă. Acesta prezintă o înclinare frontală 
mult mai mare faţă de cel anterior. Ideal 
pentru expunerea de cărţi, pliante, reviste, 
cămăşi şi tricouri ambalate etc. 

 

La 
cerere         

clear 

 

  

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

5.4.ESLD 
 

 
Suport de prezentare cu margine 

  
Produs similar cu 5.2. ESLD dar într-o altă 
formă. Acest suport, de dimensiuni mai mici, 
prezintă o deschidere frontală şi este 
prevăzut cu o margine cu rol de opritor. 
 

La 
cerere         

clear 
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Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

5.5.ESLD 
 

 

Suport de prezentare cu două feţe  
  

Produs similar cu 5.4. ESLD dar cu două 
feţe de expunere. Acest suport prezintă 
două deschideri frontale care sunt 
prevăzute cu o margine cu rol de opritor.  
 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

5.6.ESLD 
 

 

Suport pentru telefoane mobile 
 
Acest produs dispune de o singură faţă de 
expunere şi este folosit pentru expunerea 
telefoanelor mobile. Alte forme şi dimensiuni 
sunt prezentate în secţiunea telefoane. 
 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

5.7.ESLD 
 

 

Suport de prezentare pentru ceramică 
 

Acest suport este special conceput pentru a 
pune în evidenţă diferite obiecte ceramice 
de colecţie. 
 

La 
cerere         

clear 
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 Aceste tipuri de sisteme de prezentare a telefoanelor mobile, cât şi a altor produse, permite o prezentare 
atrăgătoare a produselor pe care le expuneţi, oferind clienţilor dumneavoastră o vizualizare perfecta şi atractivă. 
 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

6.1.ACPD 

 

Suport pentru telefoane mobile 
 

Acest suport de prezentare realizat din 
plexiglas este destinat în special pentru 
etalarea telefoanelor mobile. Suportul poate 
fi executat la dimensiunile şi formele pe 
care le doriţi. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

6.2.ACPD 

 

Suport pentru telefoane mobile 
 

Realizat din plexiglas, acest suport de 
prezentare se aplică prin lipire pe o placă de 
bază, ce urmează a se fixa pe un perete, 
fiind destinat în special pentru etalarea 
telefoanelor mobile. Suportul poate fi 
executat la dimensiunile şi formele pe care 
le doriţi. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

6.3.ACPD 

 

Suport pentru telefoane mobile 
 

Suport de prezentare standard, din 
plexiglas, care este destinat etalării 
telefoanelor mobile. Suportul poate fi 
executat la dimensiunile şi în formele pe 
care le doriţi. 

La 
cerere         

clear 

 

  

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

6.4.ACPD 

 

Suport pentru telefoane mobile 
 

Suport de prezentare standard, din 
plexiglas, care este destinat etalării 
telefoanelor mobile. Suportul poate fi 
executat la dimensiunile şi în formele pe 
care le doriţi. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

6.5.ACPD 

 

Suport pentru telefoane mobile 
 

Suport de prezentare standard, din 
plexiglas, care este destinat etalării 
telefoanelor mobile. Suportul poate fi 
executat la dimensiunile şi în formele pe 
care le doriţi. 

La 
cerere         

clear 
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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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Aceste tipuri de sisteme de prezentare a bijuteriilor permite o prezentare atrăgătoare a produselor pe care 
le expuneţi, oferind clienţilor dumneavoastră o vizualizare perfectă şi atractivă.  
Suporţii de prezentare sunt realizaţi la diferite mărimi în funcţie de cerinţele dumneavoastră. Gama de 
forme în care poate fi realizat produsul este mult mai mare faţă de desenele expuse mai jos. 

 

  

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.1.JEWD 
 

 

Suport de prezentare pentru cercei  
  

Acest suport de prezentare permite 
prezentarea simultana a 24 de perechi de 
cercei. Suportul poate fi executat la 
dimensiunile pe care le doriti si numarul de 
perechi de cercei pe care intentionati sa le 
expuneti. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.2.JEWD  
 

 

Suport de prezentare pentru cercei  
  
Acest suport este destinat cerceilor care au 
sistemul de prindere de tipul celui cu toarta. 
De asemenea se poate folosi cu succes si 
pentru expunerea cerceilor cu o lungime 
mai mare decat cea medie. Suportul are 
avantajul ca asigura o economie de spatiu 
in cadrul spatiului amenajat pentru 
expunere. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.3.JEWD 
  

 

Suport mobil de prezentare a cerceilor  
  

Suport mobil de prezentare destinat 
cerceilor care au sistemul de prindere de 
tipul celui cu toarta. Acesta poate fi folosit  
pentru expunerea cerceilor a caror lungime 
este mai mare decat cea medie.  
Suportul poate fi executat la dimensiunile pe 
care le doriti si numarul de perechi de cercei 
pe care intentionati sa le expuneti 

La 
cerere         

clear 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.4.JEWD  
 

 

Suport pentru cerceii fixati pe placuta 
   
Suport de prezentare destinat cu precadere 
cerceilor care sunt fixati pe o placuta din 
carton sau din material plastic. Acest suport 
permite individualizarea unei marci de 
fabricatie sau a uneia de tip comercial. 
Suportul poate fi executat la dimensiunile pe 
care le doriti si numarul de perechi de cercei 
pe care intentionati sa le expuneti. 

La 
cerere         

clear 
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Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.5.JEWD  
 

Suport de prezentare rotativ pentru 
bijuteri 

Suport de prezentare rotativ destinat cu 
precadere bijuteriilor care sunt fixate pe o 
placuta din carton sau din material plastic. 
Acest suport permite individualizarea unei 
marci de fabricatie sau a uneia de tip 
comercial. Suportul dispune de un sistem 
rotativ propriu, actionat de un motor electric 
de putere mica ce este alimentat la o 
tensiune de 220V. Suportul poate fi 
executat la dimensiunile pe care le doriti si 
numarul de perechi de cercei pe care 
intentionati sa le expuneti. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.6.JEWD  
 

 

Suport de prezentare standard pentru 
ceasuri  

 
Acest suport este destinat prezentarii unui 
tip sau marca de ceas in cadrul spatiului de 
expunere. Cu un iluminat corespunzator 
produsele pe care le expuneti vor fi mult mai 
bine puse in evidenta. Suportul este 
disponibil in toata gama de culori. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.7.JEWD  
 

 

Suport de prezentare pentru ceasuri  
 

Suport de prezentare similar celui prezentat 
mai sus (8.6.JEWD), care difera doar prin 
forma. Acest suport este destinat prezentarii 
unui tip sau marca de ceas in cadrul 
spatiului de expunere. Cu un iluminat 
corespunzator produsele pe care le 
expuneti vor fi mult mai bine puse in 
evidenta.  

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.8.JEWD  
 

 

Suport de perete pentru bijuterii   
  

Suport de prezentare a bijuteriilor care sunt 
fixate pe o placuta din carton sau plastic. 
Acest suport dispune de un sistem de fixare 
pe perete. Suportul poate fi executat la 
dimensiunile pe care le doriti si numarul de 
perechi de cercei pe care intentionati sa le 
expuneti. 

La 
cerere         

clear 
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Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.9.JEWD  
 

 

Suport de perete de tip agatatoare 
  

Suport de prezentare pentru bijuterii cu un 
sistem de fixare pe perete sau pe un panou. 
Poate fi folosit pentru expunerea bijuteriilor 
de tipul  lantisoarelor si a bretarilor. Suportul 
poate fi executat la dimensiunile si cu 
numarul de carlige pe care il doriti.   

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.10.JEWD  
 

 

Suport de perete de tip agatatoare 
  

Suport de prezentare pentru bijuterii cu un 
sistem de fixare pe perete sau pe un panou. 
Poate fi folosit pentru expunerea bijuteriilor 
de tipul  lantisoarelor si al bretarilor. 
Suportul poate fi executat la dimensiunile si 
cu numarul de carlige pe care il doriti. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.11.JEWD  
 

 

Suport pentru bratari 1 
 

Suport de prezentare pentru  expunerea 
bijuteriilor de tipul  lantisoarelor si al 
bretarilor. Suportul poate fi executat la 
dimensiunile si cu numarul de trepte pe care 
le doriti.   

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.12.JEWD  
 

 

Suport pentru bratari 2 
 

Suport de prezentare pentru  expunerea 
bijuteriilor de tipul  lantisoarelor si al 
bretarilor. Suportul poate fi executat la 
dimensiunile si cu numarul de trepte pe care 
le doriti. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

8.13.JEWD  
 

 

Suport de perete pentru bijuterii 
  

Suport de prezentare pentru bijuterii cu un 
sistem de fixare pe perete sau pe un panou. 
Poate fi folosit pentru expunerea bijuteriilor 
de tipul  lantisoarelor si al bretarilor. 
Suportul poate fi executat la dimensiunile si 
cu numarul de carlige pe care il doriti.  

La 
cerere         

clear 
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Sistemele de prezentare din gama suporţilor pentru produse cosmetice au rolul de a vă ajuta să 

expuneţi şi să prezentaţi într-un mod profesionist produsele pe care magazinul dumneavoastră le 
comercializează. Aceşti suporţi au rolul de a prezenta simplu şi eficient gama dumneavoastră 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, 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 
 

9.1.COSD  

 

 
Suport de prezentare pentru rujuri  

Acest sistem de prezentare permite 
expunerea gamei de produse a unui furnizor 
sau a mai multora. În funcţie de necesităţile 
dumneavoastră, sistemul poate conţine 
numărul de locaşuri şi dimensiunile pe care 
le doriţi.  

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

9.2.COSD  

 

Suport de prezentare in trepte pentru rujuri 
Acest suport are avantajul că poate expune 
în mod distinct fiecare marcă de produs. 
Suportul poate fi executat cu două sau mai 
multe trepte de expunere în funcţie de 
necesităţile firmei dumneavoastră. 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

9.3.COSD  
 

 

Suport circular pentru rujuri  
Cu una sau mai multe etajere, acest suport 
permite un acces mai rapid la un produs. 
Este deosebit de ergonomic şi permite o 
vizualizare perfectă a produselor 
dumneavoastră.   

La 
cerere         

clear 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

9.4.COSD  
 

 

 
Suport de perete pentru cosmetice  

Acest suport de perete vă permite 
expunerea mai atrăgătoare a  produselor 
cosmetice ambalate. Suportul poate fi livrat 
cu numărul de separatoare şi dimensiunile 
pe care le doriţi. 

La 
cerere         

clear 
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Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

9.5.COSD 
 

 

Suport de prezentare etajat 
Acest suport vă permite prezentarea rapidă 
şi eficientă a produselor cosmetice, putând 
fi livrat cu numărul de rafturi şi dimensiunile 
pe care le doriţi. În funcţie de necesităţi se 
poate adapta şi pentru fixarea pe perete. 

 

La 
cerere         

clear 

 

 

Cod Descrierea produsului Mărime Culori disponibile 
 

9.6.COSD 
 

 

 
Suport de prezentare pentru produsele 

cosmetice înalte  
Suportul este ideal pentru expunerea unor 
produse cosmetice mai înalte, oferind astfel 
o mai bună stabilitate şi vizibilitate pentru 
acestea.  În funcţie de necesităţi se poate 
adapta şi pentru fixarea pe perete.  

 

La 
cerere         

clear 
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