
EcoExpositors i displays
Potencïi al màxim el seu producte al punt de venda

www.boixplv.cat          info@boixplv.com          Tel. +34 937 720 511          M. +34 606 145 009
BOIX PLV és un referent en disseny i fabricació d’expositors des de 1972

Expositors de fusta natural 
L’expositor PLV del segle 21: ecològic, biodegradable i a l’hora versátil

 » Expositor desmuntable (veure detall encaixos)

 » Expositor fabricat de fusta natural

 » Textura fusta real (veure imatges)

 » Impressió digital directa sobre el material
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 » Expositor desmuntable

 » Muntatge ràpid (de 2 a 3 minuts)

 » No es necessiten eines de muntatge

 » Expositor fabricat en DM o fusta natural

 » Fabricat segons les seves necessitats

 » Impressió digital directa sobre el material

Expositors de fusta en format de peu i de sobretaula

 » Totalment personalitzable

 » Dimensions de caixa reduïdes (transport econòmic)

 » Òptim per a transportar varies unitats en un vehicle tipus 
turisme

 » Molt robust i durable

L’expositor PLV del segle 21: ecològic, biodegradable i a l’hora versàtil



EcoExpositors i displays
Potencïi al màxim el seu producte al punt de venda

www.boixplv.cat          info@boixplv.com          Tel. +34 937 720 511          M. +34 606 145 009
BOIX PLV és un referent en disseny i fabricació d’expositors des de 1972

Expositors de DM
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Expositors de DM de sobretaula




