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Fem realitat les teves idees. 

Projectem i realitzem a mesura 
l’equipament complet d’espais 
comercials, des del retail fins a la 
botiga en franquícia.

Optimitzem l’activitat de venda de 
l’espai comercial, millorant notable-
ment l’experiència de compra dels 
clients.



Funcionalitat i simplicitat. 

Fàcil d’usar per al client i fàcil d’administrar pel 
retailer.

La nostra fortalesa radica en l’àmplia gamma 
d’accessoris que li atorguen a la composició 
un caràcter altament modular, optimitzant els 
recursos del retailer.

La cura de cada detall es realitza sense proble-
mes, donant importància a la funcionalitat de 
l’estructura, l’estètica i la qualitat dels materials.



Visual merchandising 
clar i ordenat

Doble funció: elegant 
exhibició i emmagatze-
matge de productes Disseny minimalista  

i net per donar 
importància al  
producte exhibit

Configuració i
emmagatzematge
sofisticats de productes

Línies mínimes,
exposició clara i 
ordenada

Els elements bàsics 
completen el disseny 
de la composició

Productes
emmarcats per
colors perfectes

Plataforma base que 
combina elegantment 
amb els sistemes
modulars de la pantalla

Prestatges de vidre
per transmetre
neteja i lleugeresa

Panells de lames 
d’alumini que permeten 
la visualització idònia 
de productes

Gràfics: un detall
refinat per la pantalla 

Punts focals que 
atreuen la mirada
al producteAtractiva i efectiva

comunicació 
il·luminada

Les portes de vidre 
milloren el producte 
exposat

L’estructura de panells 
laterals accentua  
l’estètica de la sèrie

Accessoris dissenyats
per estratègia visual
marxandatge de marca

comunicació
retroiluminada:
un detall fi i eficient

Prestatges de vidre 
amb vores pràctics i 
elegants

Les marquesines completen
l’aparença dels mobles

Nascut de la passió. 
 
El toc refinat del producte és  
visible en cada detall de  
l’estructura i dels accessoris.

El resultat d’aquest esforç és un 
veritable objecte de disseny que 
dota el conjunt d’una col·locació 
precisa i ben organitzada.

Detalls que compten. 
 
Per obtenir un producte perfecte, 
tot ha de funcionar a la perfecció.

El disseny dels nostres accessoris 
encaixen a la perfecció amb 
l’estructura i augmenta el valor 
professional a la botiga.

Components estudiats 
per millorar l’ambient  
amb exposició central



Molt més que una
simple prestatgeria. 

Concebem cada estructura per integrar-se 
de manera subtil i elegant amb cada àrea de 
visualització.

Els productes es veuen reforçats per mobles 
que són acollidors i agradables per al client, 
però, organitzats i funcionals per als venedors.

Cada disseny es caracteritza per l’extraordinària 
qualitat dels materials i per una àmplia gamma 
d’opcions aplicables a cada composició.



#loveisinretail

PROYECTAMOS TUS IDEAS.  
OPTIMIZAMOS TUS VENTAS.
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