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

www.boixplv.com          comercial@boixplv.com          Tel. +34 937 720 511          M. +34 629 339 183

BOIX PLV és un referent en disseny i fabricació d’expositors des de 1972

 » Expositor fabricat amb 
Polipropileno Celular

 » Impresió digital directa sobre el 
material

 » Expositor desmuntable

 » Muntatge ràpid (de 2 a 3 minuts)

 » Molt lleuger i durador

CUSTOM 
polipropilè

 » Expositor fabricat amb ABS, 
Poliestireno, Polipropileno

 » Expositor desmontable

 » Muntatge ràpid (de 3 a 4 minuts)

 » Suporta pesos elevats

 » Molt estable i durador

MODULAR 
injecció

 » Expositor fabricat amb Poliestirè, 
PET, ABS temoconformat

 » Òptimes per a la organizació y 
subjecció del seu producte

SAFATES
termoconformades

 » Expositor fabricat amb fusta natural 
o DM

 » Impresió digital directa sobre el 
material 

 » Expositor desmontable

 » Muntatge ràpid (de 2 a 3 minuts)

 » Molt robust i durador

ECO 
madera

 » Procès de fabricació manual: 
materials doblegats amb barra de 
calor

 » Expositor fabricat amb Poliestirè o 
Metacrilat

 » Impresió digital directe sobre el 
material

MANIPULAT
 » Fabricat a la mesura de les seves  

necessitats

 » Óptim per a transportar diverses unitats en 
vehicle tipus turisme

 » Totalment personalizable

 » Dimensions de caixa reduïdes (transport 
econòmic)
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Eco
DM o fusta natural

serigrafiada


