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

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

 » Tira de polipropilè disponible en color vermell (altres 
colors segons quantitats)

 » Decoració amb cartel·la de Poliestirè o cartó amb 
impressió digital

 » Possibilitat de subjectar el producte amb pinça o 
penjar-lo amb ganxos de plàstic per bossa o per 
blíster

 » Ganxos de 150 mm i de 200 mm

Tira d’impuls estàndard
Ideal per a productes d’impuls

 » Dimensions de caixa reduïdes

 » Preu econòmic 

 » Producte durader

 » Òptima subjecció del producte 

* Imatges a continuació
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Expositors i displays
Potencïi al màxim el seu producte al punt de venda

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

 » Totalment personalitzable 

 » Fabricada a la mesura de les seves necessitats

 » Impressió digital directe sobre el material

 » Fabricació amb polipropilè

 » Possibilitat de subjectar el producte amb un 
tancament troquelat o de plàstic

 » Dimensions de caixa reduïdes

 » Preu econòmic 

 » Producte durader 

 » Òptima subjecció del producte 

Tira d’impuls especial
Ideal per a productes d’impuls

* Imatges a continuació
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