
CRIANDO
IMPACTO 
VISUAL



Uma equipa de especialistas à sua disposição

Estamos muito perto de si:

Cada um dos seus
projetos é único e 

requer a utilização de 
meios específicos: 

Os nossos gestores de projeto, estão à 
sua inteira disposição, para lhe prestar 

assistência e aconselhamento.

Internet
www.doublet.com

Informe-se e realize a sua
encomenda facilmente! 

No nosso site doublet.es encontrará
uma gama ainda mais vasta de
produtos. Poderá visualizar os
nossos catálogos virtuais e ter
acesso a fichas técnicas dos
produtos em formato PDF.

Telefone
21 956 99 26

Mail

doublet@doublet.pt

Correio

RUA JOSÉ FERREIRA CLETO N7 LJ C
QUINTA DO CASTELO - PIRESCOXE

2690-417 SANTA IRIA DE AZÓIA

Dinamize o seu espaço comercial recorrendo 
a uma ampla gama de soluções decorativas.

Consulte-nos para saber qual a melhor solução para o seu projecto de decoração. Vinis adesivos, Lonas e têxteis de grande formato, estruturas rígidas impressas, etc...
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CRIANDO IMPACTO VISUAL

Descubra toda a nossa gama em doublet.pt

NOVIDADE

Poste móvel

-

*

*

*

*

*

*

Roller Banner
O Roller Banner Doublet é um produto exclusivo que permite transformar os espaços de 
gestão de filas em espaços com alto impacto visual para as suas campanhas de publici
dade, imagem corporativa e promoções.
Permite delimitar espaços a fim de estabelecer áreas especiais: áreas para fumadores, 
áreas VIP, etc. O sistema Roller Banner de cor preta de 1,5 metros de comprimento, 
é de alta qualidade e possui longa durabilidade. Para personalização existe a opção 
de banner em PVC de 1 ou 2 lados ou com tela micro-perfurada de 1 lado para. A 
tela pode ser facilmente substituída por um prático sistema de fixação (Ref. 58963). 
Cada Roller Banner Doublet  (Ref. 58959) inclui: 2 cabeças de fixação ao poste, 1 barra 
superior, 1 barra inferior com 2 sistemas de fixação e kit de fixação de tela de PVC. 
(Não inclui tela). É compatível com todos os nossos postes com fita.
+ informações em doublet.com/2l3f

Ref. Artigo Unidade
58959 Roller Banner 1,5 metros (2 cabeças + barras + kit fixação) sem tela 109€
58960 Tela Roller Banner 1455 x 850 cm PVC 2 lados 59€
58961 Tela Roller Banner 1455 x 850 cm PVC 1 lado 49€
58962 Tela Roller Banner 1455 x 850 cm PVC microperfurada 53€
58963 Kit fixação para tela Roller Banner 17€
59156 Porta documentos DIN A4 vertical universal 30€

* Preço unitário sem I.V.A.

109€

Roller 
Banner

Desde

SEM I.V.A
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Descubra tudo o que pode fazer, graças a este produto incrível, e equacione  
utilizá-los de novas formas, que irão melhorar a experiência de seus clientes.

Coloque postes separadores de pé, ou adaptados para serem fixos à parede.

Escolha entre cintas retrácteis, cordas com ganchos, banners personalizados, 
correntes, etc.

Personalize-os, adaptando-os à sua imagem de marca ou adicionando elementos 
de sinalização e merchandising. 

Escolha entre uma ampla variedade de opções de personalização oferecidas por 
este produto: impressão de fitas, suportes para cartazes, banners publicitários, 
etiquetas de impressão digital para post es, etc. e adapte-os de acordo com suas 
necessidades.

Eventos, feiras, convenções, centros comerciais , locais de diversão nocturna, 
aeroportos, etc. são espaços perfeitos para implementar postes separadores. 
Melhore a gestão das filas  criando percursos delimitados , limite o acesso aos 
espaços dos funcionários, informe os utilizadores graças aos acessórios 
publicitários, ou gira novos espaços para os clientes, como transformar parte das 
instalações em zona VIP, adicionar zonas de degustação , criar zonas de lazer, 
entre muitas outras formas de tirar proveito dos postos separadores no seu 
negócio.  
 
Mas, a sua utilização, não se limita apenas à criação de linhas ou estabelecimento 
de áreas de passagem restritas. Pense em elementos modulares e gere 
estratégias que incentivem a compra por impulso. Porque ... Onde há fila, há 
oportunidade de negócio. Conheça as diferentes opções que oferecemos e 
escolha a que melhor se adapta às suas necessidades. Estamos à sua disposição 
para qualquer dúvida ou esclarecimento.

Gestão de filas, delimitação de espaços, ou sinalização, são algumas das principais 
funções que  lhe vêm à mente, quando ouve falar em postes separadores.

Postes separadores, 
tudo o que precisa saber
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CRIANDO IMPACTO VISUAL

Descubra toda a nossa gama em doublet.pt

Preto Inox

acabamentos 
disponíveis

Entrega imediata

EcoBarrier
 Altura 95 cm
 Cinta de 200 cm ou 300 cm com sistema de bloqueio.

Sistema eficaz, prático e económico para delimitar espaços.
Sistema económico para delimitar espaços. Poste de aço 
inoxidável ou preto com cinta retrátil, preta, vermelha ou azul de 2 
m ou 3 m (extensão recomendada 1,80 m e 2,80 m) e com 3 vias. 
O topo da cinta inclui um sistema de segurança e bloqueio.  
Altura do poste 95 cm.
Diâmetro da base 36 cm.
Peso do poste montado: 9 kg.
O EcoBarrier entrega-se em kit de montagem rápida e em caixas 
de 2 Unidades (o preço apresentado é por unidade).
+ informações em doublet.com

Artigo
Cinta 
Verm.

Cinta 
azul

Cinta 
preta

Unidade

Ecobarrier Preto cinta 2 m 55212 55213 52999 79€*

Ecobarrier Inox cinta 2 m 55210 55211 53000 99€*

Ecobarrier Preto cinta 3 m 54097 54096 54095 89€*

Ecobarrier Inox cinta 3 m 54100 54098 54099 109€*

Porta documento DIN A4 Universal Preta - Ref. 59137 49€*

* Preço unitário sem I.V.A.

Postes separadores com cinta

EcoBarrier
Desde

79€

SEM I.V.A.A E
SC

OL
HA

 DO
SPROFISSIONAIS 

  Disponível
para alugar
Postes Ecobarrier em aço 

inoxidável para alugar..

Solicite informações!
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SEM I.V.A.A E
SC

OL
HA

 DO
SPROFISSIONAIS 

  Disponível
para alugar
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Solicite informações!

CORES DE CINTAS DISPONÍVEIS

Azul Verm Preto

CORES POSTE

Preto Azul Verm Cinza 
martelado

Inox

Base fina e estável, poste elegante e robusto!

Poste separador Slim Plus
Poste com cinta retráctil de 2,75 m e engate de 3 vias.
O topo da cinta incorpora um sistema de freio e bloqueio do cabeçal para  
a segurança dos utilizadores
Cores da cinta: preta, azul e vermelha (para outras cores
consulte-nos). Poste e base em aço pintado poliéster preto  
ou em aço inoxidável. Diâmetro da base: 350 mm x 10 mm de espessura. 
Peso: 10 kg.

Ref. Artigo Unidade
61807 Poste Slim Plus azul cinta preta

109€

61808 Poste Slim Plus azul cinta azul
61809 PosteSlim Plus azul cinta vermelha
61707 Poste Slim Plus preto texturado cinta preta
61805 Poste Slim Plus preto texturado cinta azul
61806 Poste Slim Plus preto texturado cinta vermelha
61813 Poste Slim Plus vermelho cinta preta
61814 Poste Slim Plus vermelho cinta azul
61815 Poste Slim Plus vermelho cinta vermelha
61810 Poste Slim Plus cinza texturado cinta preta
61811 Poste Slim Plus cinza texturado cinta azul
61812 Poste Slim Plus cinza texturado cinta vermelha
61830 Poste Slim Plus inox cinta preta

139€61832 Poste Slim Plus inox cinta azul
61831 Poste Slim Plus inox cinta verm.

  * Preço unitário sem I.V.A.

a partir de

SEM I.V.A.
109€

a partir de

SEM I.V.A.
79€

Suporte com dispensador de gel manual para postes
Distribuidor de gel recarregável para os postes separadores Doublet!
O acessório essencial para a gestão de filas.
O dispensador de gel está disponível em duas versões: com ou sem
porta cartaz A4.
A garrafa é recarregável e tem 1 litro de capacidade. Um ponto de acesso
rápido e fácil para a desinfecção das mãos em lugares públicos e 
privados.
Uma bandeja colectora é fornecida com o dispensador para evitar a perda
e risco de derramamento de gel no solo.
Solução hidroalcoólica não fornecida.

Ref. Artigo Unidade
61953 Suporte dispensador para poste sem porta cartaz 79€

61954
Suporte dispensador para poste com porta cartaz 
A4 vertical

95€

NOVO
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Descubra toda a nossa gama em doublet.pt

Porta cartazes
Fixação fácil sobre o poste. Para colocar mensagens de vários formatos 
numa ou duas faces. Acabamento em forma de U ou standard com moldura 
fina reforçada. Metacrilato de alta resistência.

Porta documento Universal Ecobarrier

Porta cartaz moldura fina

Artigo Preto Unidade Cromado Unidade
Porta cartaz DIN A4 vertical moldura  
fina Ecobarrier

59137 49€* 61139 85€*

Porta documento DIN A4 vertical 
Universal Ecobarrier  

53008 39€*

Porta cartaz DIN A4 horizontal moldura  
fina Ecobarrier 

59769 55€* 61140 85€*

Porta cartaz DIN A3 vertical moldura  
fina Ecobarrier 

59143 59€* 61141 89€*

Porta cartaz DIN A3 horizontal moldura  
fina Ecobarrier 

59140 59€* 61142 105€*

  * Preço unitário sem I.V.A.

Barra poste a poste
Barra que se adapta aos nossos postes com cinta retráctil. Barra fixa de 
alumínio de 1 o 2 metros com uma largura de 4,5 cm e uma espessura de 
2 cm. Fixa-se mediante molas de pressão. Ideal para ganhar espaço de 
publicidade. 
Lona mediante orçamento.

Ref. Artigo Unidade
58734 Barra poste a poste 1 metro Mediante

Orçamento58735 Barra poste a poste 2 metros
* Preço unitário s/IVA

PRO

Kit suporte telas Smart
O Kit é extremamente fácil de montar. A tela é instalada muito rapidamente
entre os dois postes.
O kit suporte Smart inclui 2 barras de alumínio de 2 metros (que se podem 
ajustar a 1 metro em caso de necessidade) com 2,7 cm de diâmetro, mos-
quetões e duas anilhas de fixação e uma bolsa de transporte (postes e tela per-
sonalizada não incluídos). Escolha o poste da gama Smart, para uso interior 
ou exterior (em zonas resguardadas de vento). Para o exterior recomendamos 
ajustar o suporte Smart a 1 metro.

Sistema apresentado: 2 postes Smart topo cónico
+ 1 kit suporte Smart + 1 tela

Ref. Artigo Unid.
53002 1 barra Smart de 2 metros com ganchos 29€*

55934 kit 2 barras Smart + aros 75€*

56037 Tela 76 x 92 cm impressão uma face 25€*

56038 Tela 76 x 92 cm impressão duas faces 45€*

53301 Tela 76 x 192 cm impressão uma face 49€*

53302 Tela 76 x 192 cm impressão duas faces 89€*

* Preço unitário sem I.V.A.
* Estes preços pressupõem ficheiros prontos para impressão fornecidos pelo cliente.

85€
a partir de

SEM I.V.A
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Descubra toda a nossa gama em doublet.pt

BA

Com a gama Smart,
delimite a zona
de receção à sua medida.

BA

BA

 Corda Smart
Corda Smart entrega-se à unidade.

Inox

Dorado

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

 Smart de aço inoxidável brilhante

 Smart inoxidável latonado (dourado)

F

Postes Smart
Com os seus sete topos diferentes, a gama smart permite realizar uma grande varie
dade de combinações.
Postes de secção de 5 cm, com base resistente de 32 cm de diâmetro e protetores
de solo. Disponível em dois acabamentos: aço inoxidável ou inox latonado 
(dourado).
- Topo plano: altura total 86 cm, peso de 6,7 kg *
- Topo cónico: altura total 92 cm, peso de 6,8 kg *
- Topo redondo altura total 92 cm, peso de 6,8 kg, *
- Topo de cinta preta: altura total 95 cm, peso de 7 kg, cinta de 200 cm **
- Topo de cinta azul: altura total 95 cm, peso de 7 kg, cinta 200 cm **
- Topo de cinta vermelha: altura total 95 cm, peso de 7 kg, cinta 200 cm **
- Porta Documentos DIN A4: altura total de 120 cm, peso de 7,1 kg.
Entregue em kit de duas unidades (preço unitário sem IVA) de montagem rápida e 
fácil.
+ informações em doublet.com

Ref. Artigo Unidade

53602 Poste topo plano 69€*

53603 Poste topo cónico 75€*

53604 Poste topo redondo 79€*

53605 Poste topo de cinta preta 1,80m útil

89€*53606 Poste topo de cinta azul 1,80m útil

53607 Poste topo de cinta vermelha 1,80m útil

53608 Poste Porta documentos DIN A4 99€*

* Preço unitário sem I.V.A.

Ref. Artigo Unidade

53610 Poste topo plano 79€*

53611 Poste topo cónico 85€*

53612 Poste topo redondo 89€*

53613 Poste topo de cinta preta 1 m 80 útil

99€*53614 Poste topo de cinta azul 1 m 80 útil

53615 Poste topo de cinta vermelha 1 m 80 útil

53616 Poste Porta documentos DIN A4 109€*

* Preço unitário sem I.V.A.

Ref. Artigo Unidade
53617 Corda Smart 1,50 m azul com mosquetões dourados

35,50€*

53609 Corda Smart 1,50 m azu lcom mosquetões inoxidável
* Preço unitário sem I.V.A.

Postes Smart

C D E

C D

F

E

C D E

Postes Smart

Poste com 
suporte

para tablet69€*

Poste topo 
plano

Desde



NATAL 2021

Orçamento, apoio técnico, informações, stock... 21 956 99 26 11

BA

Com a gama Smart,
delimite a zona
de receção à sua medida.

BA

BA

 Corda Smart
Corda Smart entrega-se à unidade.

Inox

Dorado

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

 Smart de aço inoxidável brilhante

 Smart inoxidável latonado (dourado)

F

Postes Smart
Com os seus sete topos diferentes, a gama smart permite realizar uma grande varie
dade de combinações.
Postes de secção de 5 cm, com base resistente de 32 cm de diâmetro e protetores
de solo. Disponível em dois acabamentos: aço inoxidável ou inox latonado 
(dourado).
- Topo plano: altura total 86 cm, peso de 6,7 kg *
- Topo cónico: altura total 92 cm, peso de 6,8 kg *
- Topo redondo altura total 92 cm, peso de 6,8 kg, *
- Topo de cinta preta: altura total 95 cm, peso de 7 kg, cinta de 200 cm **
- Topo de cinta azul: altura total 95 cm, peso de 7 kg, cinta 200 cm **
- Topo de cinta vermelha: altura total 95 cm, peso de 7 kg, cinta 200 cm **
- Porta Documentos DIN A4: altura total de 120 cm, peso de 7,1 kg.
Entregue em kit de duas unidades (preço unitário sem IVA) de montagem rápida e 
fácil.
+ informações em doublet.com

Ref. Artigo Unidade

53602 Poste topo plano 69€*

53603 Poste topo cónico 75€*

53604 Poste topo redondo 79€*

53605 Poste topo de cinta preta 1,80m útil

89€*53606 Poste topo de cinta azul 1,80m útil

53607 Poste topo de cinta vermelha 1,80m útil

53608 Poste Porta documentos DIN A4 99€*

* Preço unitário sem I.V.A.

Ref. Artigo Unidade

53610 Poste topo plano 79€*

53611 Poste topo cónico 85€*

53612 Poste topo redondo 89€*

53613 Poste topo de cinta preta 1 m 80 útil

99€*53614 Poste topo de cinta azul 1 m 80 útil

53615 Poste topo de cinta vermelha 1 m 80 útil

53616 Poste Porta documentos DIN A4 109€*

* Preço unitário sem I.V.A.

Ref. Artigo Unidade
53617 Corda Smart 1,50 m azul com mosquetões dourados

35,50€*

53609 Corda Smart 1,50 m azu lcom mosquetões inoxidável
* Preço unitário sem I.V.A.

Postes Smart

C D E

C D

F

E

C D E

Postes Smart

Poste com 
suporte

para tablet69€*

Poste topo 
plano

Desde



12

CRIANDO IMPACTO VISUAL

Descubra toda a nossa gama em doublet.pt



NATAL 2021

Orçamento, apoio técnico, informações, stock... 21 956 99 26 13

1 - Distribuidor manual mural Press
Distribuidor de gel fabricado integralmente em material ABS branco.
O seu interior dispõe de um depósito em polietileno, com capacidade para 
1.000 ml de gel. Fixação à parede mediante 4 parafusos, cada um deles 
situado sobre o suporte de montagem do distribuidor. 
Dimensões: 245x115x110 mm.
Ref. 61890 19€
* Preço unitário sem I.V.A.

5 - Estação de gel hidroalcoólico em cartão
Suporte reciclável de gel hidroalcoólico fabricado em cartão reciclado de 
camada dupla, com uma bandeja de PVC branca de 5 mm para o gel. 
Este elemento permite multiplicar o número de pontos de desinfecção das 
mãos em todos os cantos da sua empresa, câmaras municipais, lojas,  
juntas de freguesias, tendas, etc. 
Dimensões: altura útil 100 cm, altura total 138 cm, largura total 30 cm, 
profundidade total 26 cm. 
Possibilidade de personalização da estação higiénica com o seu logotipo 
a partir de 100 unidades.  
Ref. 61637 49€
* Preço unitário sem I.V.A.

2 - Distribuidor de gel para mesa Preit
O distribuidor de gel de mesa é uma boa opção para as necessidades de
desinfeção das mãos. Ideal para utilização numa mesa ou balcão.
Fornecido com uma garrafa recarregável de 1 litro (gel não incluído) e um 
mecanismo para facilitar o acesso à desinfeção. O distribuidor é fixo num tubo 
de alumínio anodizado (51x25 mm). A base em aço 150x200 mm proporciona 
grande estabilidade ao suporte.
Ref. 61868 29€
* Preço unitário sem I.V.A.

3 - Distribuidor de gel para parede Preit
Este distribuidor de gel mural é uma boa solução, que se enquadra perfeita-
mente, e é adequada para utilizar em espaços limitados.
Fabricado em ABS, o distribuidor de parede oferece uma garantia de higiene 
prevenção e proteção para funcionários e clientes, impedindo a propagação de 
infeções. É fornecido com uma garrafa recarregável de 1 litro (gel não incluído) 
e uma bandeja coletora.
Ref. 61869 29€
* Preço unitário sem I.V.A.

4 - Distribuidor branco electrónico Line para
gel hidroalcoólico 1 litro
Desenhado para fornecer gel hidroalcoólico automaticamente.
Accionamento mediante célula de infravermelhos, por proximidade das 
mãos. Depósito recarregável com gel a granel (sem necessidade de carga 
específica). Capacidade 1 litro. Cor branca. Funciona com quatro pilhas AA/
LR6 de1,5 V. (incluídas). Gel hidroalcoólico não incluído.
Ref. 61619 69€
* Preço unitário sem I.V.A.

1

2

3

4

5
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Descubra toda a nossa gama em doublet.pt

Divisória separadora transparente Space
Configurável, a nossa divisória separadora encaixa perfeitamente em espaços de 
trabalho como cabeleireiros, restaurantes, etc.
Fabricadas em PET de 1 mm, com moldura de alumínio anodizado cinza. 
Disponível em duas versões: Divisória transparente simples: 100 cm (larg) x 
200 cm (alt). Peso 6,10 kg. Divisória transparente  com  porta  documentos  e 
suporte em PLV. Dimensões: 100 cm (larg)  x 200 cm (alt). Peso 7,23 kg. 

Ref. Artigo Unidade
61634 Divisória transparente Space simples 129€

61635
Divisória transparente Space com porta-documentos 
e suporte PLV 

Mediante 
Orçamento

  * Preço unitário sem I.V.A.

Divisória de protecção Smart
Estas  divisórias de proteção são  fabricadas em  metacrilato de alta qualidade.
O uso da divisória diminui a possibilidade de contágio por proximidade.
O metacrilato tem uma espessura de 3 mm e  o  pé de 6 mm. Dimensões: 90 
cm (larg) x 70 cm (alt). Profundidade total da base: 26 cm. 
Janela inferior: 35x15 cm. 
Ref. 61555 59€*
* Preço unitário sem I.V.A.

Divisória protectora móvel Hygienicspeak
Divisória móvel para a sua proteção e dos demais. 
Fabricada em plexiglas, esta proteção foi desenhada para todas as áreas de 
receção pública e/ou espaços abertos. Móvel, pode colocar-se em balcões, 
mesas, secretárias, etc. O cristal de plexiglas tem 5 mm de espessura.
Um círculo de 30 orifícios com um diâmetro de 5 mm permite uma comunica-
ção fácil e audível. Disponível em duas versões: 
Com ou sem passa-documentos: Dimensão 30 x 8 cm.  Profundidade: 20 cm. 
Dimensões: Largura 90 cm. Altura 65 cm.  Peso: 4,5 kg. 

Ref. Artigo Unidade

61455
Divisória protetora plexiglas móvel Hygienicspeak  
sem ranhura para documentos

89€

61454
Divisória protetora plexiglas móvel Hygienicspeak 
com ranhura para documentos

109€

* Preço unitário sem I.V.A.

Divisória de proteção para Balcão  Event  59 X 90 cm 
A divisória protetora Event, é uma alternativa económica para qualquer lugar que 
necessite de uma interação  direta e  próxima.
• Para consciencializar o público está incluído um jogo de adesivos de distan-

ciamento social (3 unidades)
• Grande estabilidade e leveza para uma comoda mobilidade. 
• Divisória de fabricação 100% Europeia.
• Fácil de limpar: utilize unicamente um pano suave e água com sabão.
• Fácil de montar, não requer ferramentas.
• Material da moldura: PVC (5 mm) e PET de grande transparência (0,5 mm).
• Recomendada para uso em interiores. Ref. 61658 19€*
    * Preço unitário sem I.V.A.

NOVO19€
a partir de

SEM I.V.A.
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Divisória de mesa Transparent
Divisória de mesa elegante e moderna.
A divisória em metacrilato (PET 1 mm) permite estabelecer um espaço individual 
para cada pessoa protegendo de qualquer possibilidade de contágio. 
Os painéis podem mover-se facilmente. Opção de pés ou abraçadeiras para 
dotar a divisória da máxima estabilidade (não incluídos). Moldura de alumínio 
anodizado prateado. Os pés de aço e a abraçadeira são resistentes a derrames 
de comida ou bebida. 
Medidas disponíveis abaixo indicadas (largura x altura em cm).

Ref. Artigo Unidade
61713 Divisória de  mesa Transparent  60 x 70 cm 29€
61714 Divisória de mesa Transparent  70 x 70 cm 33€
61715 Divisória de mesa Transparent  80 x 70 cm 35€
61716 Divisória de mesa Transparent  90 x 70 cm 39€
61717 Divisória  de  mesa Transparent  100 x 70 cm 42€
61718 Pack 2 pés para Divisória de mesa Transparent 18€
61719 Pack   2   abraçadeiras para os pés 26€

  * Preço unitário sem I.V.A.

Divisórias de vidro Quet 
O desenho dos pés permite ajustar a posição do painel a 2 alturas (totalmente 
fechada ou 12 cm aberta na parte inferior), assim como a  fixação da divisória  
à mesa para evitar que se mova ou caia. Pés fabricados em chapa de aço pin-
tado; Painel de vidro temperado de 4 mm; Janela inferior opcional de 43 cm de 
largura e 20 cm de altura. Pode ser limpa com todo o tipo de produtos desinfe-
tantes. Disponível em duas dimensões.

Ref. Artigo Unidade
62047 Divisória de vidro Quet 85x70x25 cm 79€
62047 Divisória de vidro Quet 85x70x25 cm 87€
62048 Divisória de vidro  com janela  Quet  85 x 70 x 25 cm 114€

  * Preço unitário sem I.V.A.

Barreira de Proteção Hygienicspeak 
Barreira de proteção com moldura e base em alumínio anodizado.
Metacrilato de 4 mm. Kit de fixação ao solo (incluído). Podem ser colocadas 
umas ao lado das outras para isolar  a superfície desejada.

Ref. Artigo Unidade
61495 Barreira Hygienicspeak 1000 x 800 mm 115€
61496 Barreira Hygienicspeak 1000 x 1000 mm 125€
61498 Barreira Hygienicspeak 1200 x 800 mm 125€
61947 Barreira Hygienicspeak 1000 x 1200 mm 135€
61499 Barreira Hygienicspeak 1200 x 1000 mm 135€
61500 Barreira Hygienicspeak 1200 x 1200 mm 159€

    * Preço unitário sem I.V.A.

65€
a partir de

Suportes para divisórias protetoras Kale
Suportes concebidos para criar uma barreira protetora.
Duas opções: suporte frontal ou  suporte lateral. Adaptam-se a mesas de 6 a 
40 mm de espessura. Para evitar qualquer dano à superfície, são fornecidas 
almofadas pretas macias. Os suportes adaptam-se a qualquer divisória prote-
tora de 2 a 8 mm. Ver opções de divisórias de segurança em www.doublet.es 

Ref. Artigo Unidade
61871 Pack 2 suportes laterais Kale para painel separador

14€
61872 Pack 2 suportes frontais Kale para painel separador

    * Preço unitário sem I.V.A.

14€
a partir de

Encontrará 
a gama completa em

DOUBLET.ES

SEM I.V.A.



16

CRIANDO IMPACTO VISUAL

Descubra toda a nossa gama em doublet.pt

Porta póster 32 mm com chave
Os quatro lados do caixilho abrem sequencialmente. O último perfil é fixado 
com um parafuso na parte superior, que se abre com uma chave.

Ref. Artigo Unidade
56914 Porta póster 32 mm DIN A3 com chave 18€*

56915 Porta póster 32 mm DIN A2 com chave 24€*

56918 Porta póster 32 mm com chave 50 x 70 cm 29€*

56916 Porta póster 32 mm DIN A1 com chave 36€*

56919 Porta póster 32 mm com chave 70 x 100 cm 43€*

56917 Porta póster 32 mm DIN A0 com chave 54€*

56920 Porta póster 32 mm com chave 100x140 cm 67€*

* Preço unitário sem I.V.A.

Perfil

32 mm

Ref. Artigo Unidade
52706 Porta póster 25 mm DIN A4 10€*

52707 Porta póster 25 mm DIN A3 13€*

52708 Porta póster 25 mm DIN A2 18€*

52709 Porta póster 25 mm DIN A1 31€*

52710 Porta póster 25 mm 50 x 70 cm 24€*

52711 Porta póster 25 mm 70 x 100 cm 38€*

* Preço unitário sem I.V.A.

Ref. Artigo Unidade
52712 Porta póster 32 mm DIN A3 19€*

52713 Porta póster 32 mm DIN A2 24€*

52714 Porta póster 32 mm DIN A1 34€*

52715 Porta póster 32 mm DIN A0 53€*

52716 Porta póster 32 mm 500 x 700 mm 28€*

52717 Porta póster 32 mm 700 x 1000 mm 45€*

* Preço unitário sem I.V.A.

Porta póster Clip-Clap mural
Porta póster de uma face, ideal para fixação na parede.
Caixilho em alumínio anodizado rebatível de 25 e 32 mm com cantos retos. 
Póster protegido por uma lâmina de plástico transparente com tratamento anti 
UV   e  anti-reflexo. Possibilidade de realizar outras medidas sob consulta. 

Para todas as dimensões  
de posters!

Displays Knock
 ▲ Telescópico
 ▲ Regulável e multifuncional

Medidas modelo DIN A4: base 330 x 250 mm, altura de 910 a 1250 mm. Peso: 
5 kg. Medidas modelo DIN A3: base 300 x 420 mm, altura de 970 a 1310 mm. 
Peso: 6,7 kg.

Ref. Artigo Unidade
56926 Display Knock DIN A4 articulado 78€
56927 Display Knock DIN A3 articulado 107€

    * Preço unitário sem I.V.A.

78€
a partir de

SEM .I.V.A

Perfil

25 mm

Perfil

32 mm

10€
a partir de

SEM I.V.A

O best-seller dos 
suportes rolling

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

Suportes para banner

Saco de 
transporte

Ref. Artigo Unidade
50729 Suporte Rolling 29€*

57427
Banner em lona 
com 85 x 200 cm 
(área visível 198 cm)

30€*

* Preço unitário sem I.V.A.
*. Estes preços são válidos mediante a entrega 
dos ficheiros pelo cliente, prontos para impressão.

Suporte Rolling
 Medida lona : 85 x 210 cm
 Estrutura de alumnio

Suporte em aluminio de fácil utilização.
Suporte em aluminio de fácil utilização. 
Fornecido com saco de transporte. 
Recomendado para uso no interior. As ins-
truções de instalação estão incluídas. 
Medidas do suporte: 85 x 210 cm, 
Profundidade aproximada: 25 cm. 
Banner 85 x 200 cm opcional.
+ informações em doublet.com

  

  

Um suporte
+

Uma bandeirola
+

Bolsa de transporte

59€
Desde

Preço unitário SEM IVA
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O best-seller dos 
suportes rolling

M 1

REACCIÓN 
AL FUEGO

Suportes para banner

Saco de 
transporte

Ref. Artigo Unidade
50729 Suporte Rolling 29€*

57427
Banner em lona 
com 85 x 200 cm 
(área visível 198 cm)

30€*

* Preço unitário sem I.V.A.
*. Estes preços são válidos mediante a entrega 
dos ficheiros pelo cliente, prontos para impressão.

Suporte Rolling
 Medida lona : 85 x 210 cm
 Estrutura de alumnio

Suporte em aluminio de fácil utilização.
Suporte em aluminio de fácil utilização. 
Fornecido com saco de transporte. 
Recomendado para uso no interior. As ins-
truções de instalação estão incluídas. 
Medidas do suporte: 85 x 210 cm, 
Profundidade aproximada: 25 cm. 
Banner 85 x 200 cm opcional.
+ informações em doublet.com

  

  

Um suporte
+

Uma bandeirola
+

Bolsa de transporte

59€
Desde

Preço unitário SEM IVA



18

CRIANDO IMPACTO VISUAL
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Paredes de imagem

1. Remova o produto 
da bolsa de transporte. 2. Abra a estrutura.

3. Ligue os elementos de plástico com a 
estrutura e ajuste o Velcro®.

4. O stand está montado!

Stands retos com painel têxtil
O painel têxtil coloca-se e substitui-se com muita facilidade.
Stand de alta qualidade, robusto, estável e rápido de instalar.
Estrutura pop-up modular em alumínio, concebido para a exibição de imagens
impressas em têxteis. Estruturas retas em módulos de 3 x 3 (230 x 230 x 29 
cm) ou 4 x 3 (230 x 302 x 29 cm). Os stands personalizados são fornecidos 
com  um saco de transporte em nylon, com rodas e dois focos.
+ informações em doublet.com

Ref. Artigo Unidade
54018 Stand Pop-Up módulos 3 x 3 reto estrutura e painel têxtil 590€*

54019 Stand Pop-Up módulos 3 x 4 reto estrutura e painel têxtil 750€*

* Preço unitário sem I.V.A.
*. Estes preços são válidos mediante a entrega dos ficheiros pelo cliente, prontos para 
impressão. Transporte não incluído

Suporte têxtil que
se troca facilmente

Fácil 
montagem 

Monta-se em 
minutos

590€

Stands retos com 
painel têxtil

Desde

SEM IVA
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Paredes de imagem

1. Remova o produto 
da bolsa de transporte. 2. Abra a estrutura.

3. Ligue os elementos de plástico com a 
estrutura e ajuste o Velcro®.

4. O stand está montado!

Stands retos com painel têxtil
O painel têxtil coloca-se e substitui-se com muita facilidade.
Stand de alta qualidade, robusto, estável e rápido de instalar.
Estrutura pop-up modular em alumínio, concebido para a exibição de imagens
impressas em têxteis. Estruturas retas em módulos de 3 x 3 (230 x 230 x 29 
cm) ou 4 x 3 (230 x 302 x 29 cm). Os stands personalizados são fornecidos 
com  um saco de transporte em nylon, com rodas e dois focos.
+ informações em doublet.com

Ref. Artigo Unidade
54018 Stand Pop-Up módulos 3 x 3 reto estrutura e painel têxtil 590€*

54019 Stand Pop-Up módulos 3 x 4 reto estrutura e painel têxtil 750€*

* Preço unitário sem I.V.A.
*. Estes preços são válidos mediante a entrega dos ficheiros pelo cliente, prontos para 
impressão. Transporte não incluído

Suporte têxtil que
se troca facilmente

Fácil 
montagem 

Monta-se em 
minutos

590€

Stands retos com 
painel têxtil

Desde

SEM IVA

Mesa Duralight Pro
 ▲ Número de lugares : 8
 ▲ Comprimento: 183 cm

Qualidade e resistência

Toalhas  personalizadas:
consulte-nos!

Preço sob orçamento.

Artigo 
Unidade

Azul Grená Antracite Cinza Preto De 8 a 48 + 48 UDS
Versão M4 55112 55113 55114 53587 53588 15€* 13€*

Versão M3 acoplável 55116 55117 55118 55733 23€* 21€*

Cadeira Polivalente III
Confortável, leve e sólida. Não necessita manutenção. Fácil de manusear e 
arrumar. Cadeira rebatível com estrutura em  aço pintado. Encosto e assento 
em polipropileno de alta densidade. Para utilização no interior ou no exterior. 
Estrutura em  aço tubular com  19 mm  de  diâmetro.   
Pintura epoxy cinza. Peso: 2,8 kg. 
Dimensões aberta: 79 x 44 x 49 cm. 
Pedido mínimo e lotes de 8 unidades (preço unitário sem I.V.A). 

Imagem modelo acoplável Versão M3 

G

ARANTÍA

5 
ANOS 

CORES DISPONÍVEIS

Azul Grená Antracite Cinza Preto

Fixação 
com 

rebites

Assento e 
encosto em 

polipropileno

Barra 
estabilizadora Taco 

protector
anti-ruido

13€
a partir de

SEM I.V.A.

A mesa rebatível 
mais resistente

8
pessoas

Pés com 
borrachas 

anti-ruído alta 
resistência.

Estabilidade 2 
barras de reforço

Ângulos
 reforçados.

Superfície ultra 
resistente 700 

alvéolos por m2.
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Descubra toda a nossa gama em doublet.pt

Event Flags

XL : 450 cm

S : 203 cm

M : 303 cm

L : 388 cm

Bandeirola Playa
A flutuação da bandeira é garantida, mesmo sem vento.
As bandeiras foram especialmente concebidas e projetadas para serem facilmente 
transportadas e instaladas de forma muito rápida.
Bandeirola disponível em 4 tamanhos standard: 
203 x 90 cm - 303 x 90 cm - 388 x 90 cm - 450 x 90 cm.
Impressão por transferência de cor (leitura de um só lado). Para uso interior pode-se 
pedir opcionalmente tecido anti fogo M1, preço mediante Orçamento. Montagem 
com kit Pratic (não incluído no preço da bandeirola).
+ informações em doublet.com/231z

1

Ref. Artigo Unidade
53314 Tamanho S

Mediante
Orçamento

53318 Tamanho M

53319 Tamanho L
55652 Tamanho XL

Bandeirola Gota de Água
A forma do visual garante uma visibilidade otimizada, mesmo sem vento. As 
bandeiras são especialmente concebidas para serem facilmente transportadas 
e instaladas em poucos minutos. Bandeira disponível em 4 tamanhos standard: 
Tamanho S 106 x 180 cm - Tamanho  M 106 x 260 cm - Tamanho  L 106 x 345 
cm - Tamanho XL 106 x 435 cm
Impressão por transferência de cor (leitura de um só lado).
Para uso interior pode-se pedir opcionalmente tecido anti fogo M1, preço 
mediante orçamento. Montagem com o kit Pratic (não incluido no preço da 
bandeirola).
+ informações em doublet.com/231p

Ref. Artigo Unidade
53315 Tamanho S

Mediante Orçamento
53316 Tamanho M

53317 Tamanho L

55649 Tamanho XL
* Precio unitario SEM I.V.A..
*. Estes preços são válidos mediante a entrega dos ficheiros pelo cliente, prontos para 
impressão.

1

S : 209 cm

M : 279 cm

L : 425 cm

Bandeirola Shark
A flutuação da bandeirola Shark é garantida, mesmo sem vento. As bandeirolas 
foram especialmente concebidas e projetadas para serem facilmente transportadas e 
instaladas de forma muito rápida. Bandeirola disponível em 4 tamanhos: 
Tamanho S 204 x 94 cm - Tamanho M 318 x 94 cm cm 
Tamanho L 384 x 94 cm - Tamanho XL 450 x 94 cm.
Impressão por transferência de cor (leitura de um só lado). Utilização ao ar livre (até 
ventos de 50 km/h). Para uso em interiores pode ser encomendado tecido à prova 
de fogo, M1, mediante orçamento. Kit de montagem Pratic.
+ informações em doublet.com/21zi

Ref. Artigo Unidade
53311 Tamanho S

Mediante Orçamento
53312 Tamanho M

53313 Tamanho L

55651 Talla XL
* Precio unitario SEM I.V.A..
*. Estes preços são válidos mediante a entrega dos ficheiros pelo cliente, prontos para impressão.

1

1

Ref. Artigo Unidade

57968 Kit Corner Budget S

Mediante Orçamento57970 Kit Corner Budget M

57971 Kit Corner Budget L

Kit Corner Budget
Mastro com bandeirola e base, que agora são fornecidos em pack.
De grande visibilidade, este kit é composto de um mastro de alumínio telescópico, com 
uma potência de alumínio de 85 cm. A bandeirola será fabricada em polyester impresso. 
Base de 6,5 kg.. Uso: para exterior. Forma da bandeirola: Corner. Tipo de mastro: 
telescópico.
+ informações em doublet.com/292s

Banderola de recambio
Ref. Artigo Unidade

57962 Bandeirola Corner Budget S

Mediante Orçamento57963 Bandeirola Corner Budget M

57964 Bandeirola Corner Budget L
* Precio unitario SEM I.V.A..

S : 204 cm

M : 318 cm

L : 384 cm

XL : 450 cm

S :180 cm

M : 260 cm

XL : 435 cm

L : 345 cm

Papeleiras de segurança transparentes

110
litros

80
litros

*

*

Papeleiras Vigi Fireproof
Papeleiras de segurança máxima ideal para controlos antiterrorismo.
Com sistema de bloqueio de propagação do fogo. Ótima visibilidade do 
conteúdo. Fabricado em plexiglass / aço. Cor: transparente-preto. Capacidade: 
80 e 110 litros. Medidas da papeleira de 80 litros: 450 mm de diâmetro x 675 
mm de altura. Medidas da papeleira de 110 litros: 510 mm de diâmetro x 675 
mm de altura.
+ informações em doublet.com/2kxb

Ref. Artigo Unidade
59125 Papeleira Vigi Fireproof 80 litros 178€
59126 Papeleira Vigi Fireproof 110 litros 234€

* Preço unitário sem I.V.A.

Papeleira Anti-fogo
Corpo em aço pintado epoxy. Cabeçal auto-extinção, que impede a propaga-
ção das chamas. Base em borracha anti-deslizante. Produto homologado pelo 
CNPP (Centro Nacional de Prevenção e Protecção). 
Disponível em 2 cores e 3 medidas.
+ informações em doublet.com/22mk

40

Ref. Artigo Unidade
52291 Papeleira Anti-fogo 50 litros branco

65€*

52293 Papeleira Anti-fogo 50 litros preto
53188 Papeleira Anti-fogo 90 litros branco

107€*

53190 Papeleira Anti-fogo 90 litros preto
53192 Papeleira Anti-fogo 110 litros branco

119€*

53194 Papeleira Anti-fogo 110 litros preto
* Preço unitário sem I.V.A.

NOVIDADE

Cinzeiros
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Event Flags

XL : 450 cm

S : 203 cm

M : 303 cm

L : 388 cm

Bandeirola Playa
A flutuação da bandeira é garantida, mesmo sem vento.
As bandeiras foram especialmente concebidas e projetadas para serem facilmente 
transportadas e instaladas de forma muito rápida.
Bandeirola disponível em 4 tamanhos standard: 
203 x 90 cm - 303 x 90 cm - 388 x 90 cm - 450 x 90 cm.
Impressão por transferência de cor (leitura de um só lado). Para uso interior pode-se 
pedir opcionalmente tecido anti fogo M1, preço mediante Orçamento. Montagem 
com kit Pratic (não incluído no preço da bandeirola).
+ informações em doublet.com/231z

1

Ref. Artigo Unidade
53314 Tamanho S

Mediante
Orçamento

53318 Tamanho M

53319 Tamanho L
55652 Tamanho XL

Bandeirola Gota de Água
A forma do visual garante uma visibilidade otimizada, mesmo sem vento. As 
bandeiras são especialmente concebidas para serem facilmente transportadas 
e instaladas em poucos minutos. Bandeira disponível em 4 tamanhos standard: 
Tamanho S 106 x 180 cm - Tamanho  M 106 x 260 cm - Tamanho  L 106 x 345 
cm - Tamanho XL 106 x 435 cm
Impressão por transferência de cor (leitura de um só lado).
Para uso interior pode-se pedir opcionalmente tecido anti fogo M1, preço 
mediante orçamento. Montagem com o kit Pratic (não incluido no preço da 
bandeirola).
+ informações em doublet.com/231p

Ref. Artigo Unidade
53315 Tamanho S

Mediante Orçamento
53316 Tamanho M

53317 Tamanho L

55649 Tamanho XL
* Precio unitario SEM I.V.A..
*. Estes preços são válidos mediante a entrega dos ficheiros pelo cliente, prontos para 
impressão.

1

S : 209 cm

M : 279 cm

L : 425 cm

Bandeirola Shark
A flutuação da bandeirola Shark é garantida, mesmo sem vento. As bandeirolas 
foram especialmente concebidas e projetadas para serem facilmente transportadas e 
instaladas de forma muito rápida. Bandeirola disponível em 4 tamanhos: 
Tamanho S 204 x 94 cm - Tamanho M 318 x 94 cm cm 
Tamanho L 384 x 94 cm - Tamanho XL 450 x 94 cm.
Impressão por transferência de cor (leitura de um só lado). Utilização ao ar livre (até 
ventos de 50 km/h). Para uso em interiores pode ser encomendado tecido à prova 
de fogo, M1, mediante orçamento. Kit de montagem Pratic.
+ informações em doublet.com/21zi

Ref. Artigo Unidade
53311 Tamanho S

Mediante Orçamento
53312 Tamanho M

53313 Tamanho L

55651 Talla XL
* Precio unitario SEM I.V.A..
*. Estes preços são válidos mediante a entrega dos ficheiros pelo cliente, prontos para impressão.

1

1

Ref. Artigo Unidade

57968 Kit Corner Budget S

Mediante Orçamento57970 Kit Corner Budget M

57971 Kit Corner Budget L

Kit Corner Budget
Mastro com bandeirola e base, que agora são fornecidos em pack.
De grande visibilidade, este kit é composto de um mastro de alumínio telescópico, com 
uma potência de alumínio de 85 cm. A bandeirola será fabricada em polyester impresso. 
Base de 6,5 kg.. Uso: para exterior. Forma da bandeirola: Corner. Tipo de mastro: 
telescópico.
+ informações em doublet.com/292s

Banderola de recambio
Ref. Artigo Unidade

57962 Bandeirola Corner Budget S

Mediante Orçamento57963 Bandeirola Corner Budget M

57964 Bandeirola Corner Budget L
* Precio unitario SEM I.V.A..

S : 204 cm

M : 318 cm

L : 384 cm

XL : 450 cm

S :180 cm

M : 260 cm

XL : 435 cm

L : 345 cm

Papeleiras de segurança transparentes

110
litros

80
litros

*

*

Papeleiras Vigi Fireproof
Papeleiras de segurança máxima ideal para controlos antiterrorismo.
Com sistema de bloqueio de propagação do fogo. Ótima visibilidade do 
conteúdo. Fabricado em plexiglass / aço. Cor: transparente-preto. Capacidade: 
80 e 110 litros. Medidas da papeleira de 80 litros: 450 mm de diâmetro x 675 
mm de altura. Medidas da papeleira de 110 litros: 510 mm de diâmetro x 675 
mm de altura.
+ informações em doublet.com/2kxb

Ref. Artigo Unidade
59125 Papeleira Vigi Fireproof 80 litros 178€
59126 Papeleira Vigi Fireproof 110 litros 234€

* Preço unitário sem I.V.A.

Papeleira Anti-fogo
Corpo em aço pintado epoxy. Cabeçal auto-extinção, que impede a propaga-
ção das chamas. Base em borracha anti-deslizante. Produto homologado pelo 
CNPP (Centro Nacional de Prevenção e Protecção). 
Disponível em 2 cores e 3 medidas.
+ informações em doublet.com/22mk

40

Ref. Artigo Unidade
52291 Papeleira Anti-fogo 50 litros branco

65€*

52293 Papeleira Anti-fogo 50 litros preto
53188 Papeleira Anti-fogo 90 litros branco

107€*

53190 Papeleira Anti-fogo 90 litros preto
53192 Papeleira Anti-fogo 110 litros branco

119€*

53194 Papeleira Anti-fogo 110 litros preto
* Preço unitário sem I.V.A.

NOVIDADE

Cinzeiros
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CRIANDO IMPACTO VISUAL

Descubra toda a nossa gama em doublet.pt

S : 187 cm

M : 302 cm

L : 415 cm

Ref. Artigo Unidade Para 5 Para 10
57968 Kit Corner Budget S

Mediante Orçamento57970 Kit Corner Budget M
57971 Kit Corner Budget L

Kit Corner Budget
Mastro com bandeirola e base que agora se pode adquirir como um kit. De 
grande visibilidade, este kit inclui uma bandeirola, um mastro de alumínio teles-
cópico com uma potência de 85 cm e uma base. A bandeirola é fabricada em 
poliéster impresso. Base de 6,50 kg. Uso: para exterior. Forma da bandeirola: 
Corner. Tipo de mastro: telescópico.

Ref. Artigo Unidade Para 5 Para 10
57962 Event Flag Corner Budget S 187x88cm

Mediante Orçamento57963 Event Flag Corner Budget M 302x88 cm
57964 Event Flag Corner Budget L 415x88 cm

* Preço unitário sem I.V.A.
* Ficheiros prontos para impressão a facultar pelo cliente

Visual em tecido Ecofix® 

Ref. Artigo Unidade Para 6
53330 Mastro  Visual  fibra 2,30 com base Mediante Orçamento

Ref. Artigo Unidade Para 6

53331 Visual 180 x 46 cm
Mediante 

Orçamento
* Preço unitário sem I.V.A.
* Ficheiros prontos para impressão a facultar pelo cliente

Mastro Visual Indoor 
 ▲ Forma do visual : Playa
 ▲ Tecido Ecofix ou Ecofix M1(solicitar preço)
 ▲ Impressão: trespasse de cor

Ligeiro e fácil de montar.
Mastro telescópico em fibra de carbono. Altura total: 2,30 m. Base em  aço 
lacado preto (31x21 cm). Peso: 0,90 kg. Medidas do visual: 180 x 46 cm.
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Barreira Plasticolor
Barreira fabricada em copolímero de polipropileno 
estabilizado contra os raios UV. Corpo e pés giratórios 
100% recicláveis. Não se deformam nem  oxidam. 
Higiénicas e empilháveis. Pés de substituição dis-
poníveis. Personalização mediante adesivos em vinil 
ou termoimpressão. Painel central 410x240mm. 
Dimensões  da  Barreira  Plasticolor  Grande :  198 cm 
comprimento x 102 cm altura x 48 cm profundidade.  
Peso: 8,8 kg. 
Dimensões  da  Barreira  Plasticolor  Pequena  :     126 
cm comprimento x 102 cm altura x 48 cm profundi-
dade. Peso: 5 kg. Cores disponíveis: amarelo, azul, 
verde, branco e laranja. 
Indicar a cor no pedido. 

57€
a partir de

SEM I.V.A

Ref. Artigo Unidade
53858 Barreira Plasticolor Pequena 126x102 cm 57€*

53857 Barreira Plasticolor Grande 198x102 cm 69€*

Pedido mínimo: 10 unidades
* Preço unitário sem I.V.A.

Barreira Optima 4
 ▲ Comprimento total: 200 cm
 ▲ Altura total: 103 cm
 ▲ Peso: 13 kg

Barreira em aço galvanizado a quente. Composta por tubos de 16x1,2 mm e
35x1,5 mm de diâmetro. Pés de grande estabilidade, separados por 35 cm e
com altura a partir do solo de 21 cm. Esta barreira, ideal para proteção dos
seus eventos, tem 14 barras com um espaçamento entre si de 10,50 cm. 
As barreiras podem unir-se através do gancho lateral, permitindo adaptar-se 
a tubos até 40 mm de secção.Possibilidade de personalizar mediante placa. 
Cumpre a norma NFP 01,012. Pedido mínimo de 10 unidades.

Ref. Artigo Unidade Para 50 Para 100
58739 Barreira Optima 4 59€* 52€* 48€*

56419 Placa de identificação Mediante Orçamento
* Preço unitário sem I.V.A.
*. O preço indicado não inclui o transporte

40ESENCIAL
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