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Som assessors experts
en el disseny i decoració
d’espais comercials. 

El nostre equip multidisciplinari
garanteix amb màxima eficàcia
fer realitat qualsevol projecte,  
abastant totes les fases dels
cicles de projecció i elaboració.

Del concepte a la realitat.



Funcionalitat estètica.
Modular i creatiu: fàcil oi? 

Oferim la perfecció d’un sistema de mobiliari 
de retail design dins d’un equilibri sintonitzat 
entre la funcionalitat i l’estètica.

La combinació d’elements estructurals i  
accessoris permet crear composicions  
modulars, que utilitzen al màxim el potencial 
de visualització en el sector del parament de 
la llar.

La facilitat de combinar colors i acabats deixa 
via lliure per a la creativitat i personalització 
de cada composició, siguin quines siguin les 
necessitats.



Possibilitat de crear 
elements centrals que 
millorin el disseny de 
l’entorn

Panells de 
lames pràctics i 
modulars

Les estructures 
divisòries donen ritme 
i ordre a l’exposició

Elements de paret
modulars i
personalitzables

Materials i acabats  
de qualitat i gran 
impacte estètic

Prestatges de 
vidre elegants  
i minimalistesSuports visuals 

per millorar la 
comunicació

La gran varietat d’acabats i colors  
permet crear composicions estèticament 
perfectes per a cada situació

Marquesines imprimibles 
que milloren el mobiliari

Elements modulars  
que organitzen les  
composicions de paret

Els mobles independents 
donen més espai per a 
l’exposició de productes

Armaris de gran capacitat, 
pràctics també com a 
expositors

Els prestatges brillants 
destaquen els productes 
i atrauen el client

Blister estudiats per 
a cada necessitat



Estètica funcional.
Creada per la nostra experiència. 

Tant l’estructura com els seus accessoris són 
el resultat d’un gran esforç en aconseguir un 
disseny refinat, dirigit a donar un valor extra al 
producte i els expositors.

L’ordenada elegància de les composicions és 
de fàcil accés per al client, conservant una 
gran funcionalitat i capacitat de personalitza-
ció, segons les necessitats del retailer.

La naturalesa refinada de cada detall posa 
de manifest les peculiaritats d’un producte 
d’excel·lència, nascut de la nostra experiència 
i de la passió que ens caracteritza des de fa 
més de 45 anys.
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PROJECTEM LES TEVES IDEES.  
OPTIMITZEM LES TEVES VENDES.


