




O catálogo que estás prestes a ver, 
é algo mais que um resumo dos nossos elementos de mobiliário.

Nele vais poder intuir mais de 40 anos de experiência e a paixão da equipa 
humana melhor preparada do sector. Também poderás comprovar a nossa 
firme aposta na inovação, e a nossa capacidade de gerar tendências. Pela 

nossa parte, só nos falta compartilhar a nossa expectativa contigo. 

Queremos desfrutar da tua confiança, porque queremos participar no teu 
projeto, dando-lhe o valor que conjuntamente contigo, fazem da tua farmácia 

um espaço único e diferente.

NA TUA PERSONALIDADE 
ESTA A DIFERENÇA











L1 

G1 

M1

Linha expositiva, autoportante 

o una parede que permite a 

exposição tanto horizontal como 

vertical.

Gôndola dupla de base retangular.

Balcão de design envolvente 

que potencia a privacidade no 

ponto de venda, oferecendo um 

atendimento personalizado.









L2 

G2 

M2

Linha isenta de traseiras, dando 

uma maior sensação de amplitude 

e limpeza.

Gôndola modular muito versátil, 

que permite uma exposição do 

produto personalizada.

Balcão de ampla superfície de 

trabalho, que incorpora detalhe 

retro-iluminado personalizável.









L3 

G3 

M3

Linha expositiva  que permite 

uma diferença entre categorias de 

produto.

Gôndola com cabeceira de base 

quadrangular.

Balcão de atendimento 

personalizado, com elemento 

expositivo para compras por 

impulso.









L4 

G4 

M4

Linha expositiva que permite criar 

formas curvas.

Gôndola de estrutura circular e que 

permite um espaço interior.

Balcão circular de atendimento 

individual com frente retro-

iluminada.









L5 

G5 

M5

Linha expositiva com traseiras 

onduladas e ranhuradas com 

iluminação indireta.

Gôndola escalonada com diferentes 

superfícies de exposição e que 

favorecem a hierarquia de 

produtos. 

Balcão de ampla superfície 

de trabalho.









L6 

G6 

M6

Linha expositiva de silhueta 

estilizada, onde o produto adquire 

a sua maior importância.

Gôndola de base quadrangular com 

exposição em quatro alturas.

Balcão linear com ampla 

superfície de atendimento.









L7 

G7 

M7 

Linha de expositiva que 

permite criar um 

ambiente diferenciado. 

Gôndola escalonada com diferentes 

superfícies de exposição, e que 

favorece a hierarquia de produtos.

Balcão de formas 

arredondadas e frente 

em acrílico moldado 

translúcido e retro-iluminado.










