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SUPORTS EXPOSITIUS PER A EXTERIORS / Visibilitat total en el context actual 

TREURE ALS ESPAIS OBERTS
L’OBRA GRÀFICA
JA ÉS POSSIBLE I SEGUR

En el context actual es fa més necessari 
que mai sortir als espais exteriors per
guanyar visibilitat. Apropar l’obra 
gràfica a la gent s’aconsegueix sortint 
dels espais interiors tradicionals. 

Els suports expositius per a exteriors 
són l’element d’èxit que ho permet fer. 
Segurs, resistents, estètics, versàtils, 
contemporanis. No interfereixen en 
l’obra, sinó que la potencien! 

Exposició al carrer  
“Hores (tristes) de Prat”,
del fotògraf David Airob
(2021).  



SUPORTS EXPOSITIUS PER A EXTERIORS / Per a la venda o el lloguer 

Suports segurs, resistents, estètics, versàtils, contemporanis.

TRANSPORT

Traslladem els suports 
a qualsevol punt

de Catalunya.

DISSENY GRÀFIC
I EXPOSITIU

En el cas que ho necessiti,
oferim servei de disseny

gràfic i expositiu
professional.

PRODUCCIÓ

Produïm les impressions
de les imatges

d’alta resolució 
en vinil polimèric 

laminat mat.

FABRICACIÓ

Fabriquem els suports 
a mida fent servir
els materials de la 

millor qualitat.

MUNTATGE 
O DESMUNTATGE

Fem el muntatge
i desmuntatge dels suports 

a les dates indicades. 
Nosaltres ens encarreguem de tot!

VENDA O 
LLOGUER

Aquests suports 
estan disponibles per

a la venda o el lloguer. 

DEMANI
PRESSUPOST a:

info@retolsalarcon.com
o al Tel. 93 370 87 56 



SUPORTS EXPOSITIUS PER A EXTERIORS / Fitxa tècnica

Segurs, resistents, estètics, versàtils, contemporanis.

Components:
A. Suport trus d’alumini
B. Base metàl·lica, blocs de formigó
C. Plaques d’anclatge
D. Perfils
E. Impressió digital + laminat mat (tamanys variables)
    • Superfície mínima de la imatge: 500 x 1000 mm
    • Superfície màxima de la imatge: 1800 x 1900 mm

Mides: 1200 x 1200 x 2300 mm
Pes: 350 Kg
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Fem realitat les idees

Segueix-nos a les xarxes:

@retolsalarcon@retolsalarcon

Rètols Alarcón @AlarconRetols

SUPORTS 
EXPOSITIUS
PER A EXTERIORS

Demani informació o el seu pressupost a

info@retolsalarcon.com
www.retolsalarcon.com

     Tel. 93 370 87 56

Av. JOSEP ANSELM CLAVÉ, 103-105
EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)


