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A impressão por sublimação é uma tecnologia de impressão extrema-
mente “verde e ecológica”. No processo de impressão por 
sublimação, não existem toxinas, protege os operadores e o meio 
ambiente. A tinta  de sublimação  transforma-se em gás por meio do 
processo de transferência de calor, assim os tecidos impressos são 
totalmente seguros para tocar e manusear.

Além disso, o processo de impressão de sublimação, embora ainda 
em evolução, tem mais de 30 anos. A tecnologia da tinta também 
amadureceu o processo, criando tintas mais  ecológicas, livres de 
metais pesados, sem toxinas ou VOCs. Como resultado, hoje, a 
maioria das tintas por sublimação são certificadas OEKO-TEX ou 
Greenguard e seguras para impressão jato de tinta em tecido de 
poliéster.

A economia circular é um conceito que mistura aspectos ambientais e 
económicos e cujo objetivo é que o valor dos produtos, materiais e 
recursos seja mantido na economia pelo maior tempo possível e que 
seja minimizado a geração de resíduos.

Os perfis e molduras de aluminio são soluções de comunicação 
sustentaveis, uma vez que o aluminio é 95% reciclável, sem prejuízo de 
suas qualidades, e a energia requerida para processo de reciclagem 
mal chega a 5% da energia necessária para produzir o metal inicial. 
Este processo de reciclagem pode ser feito indefinidamente.

Os produtos de alumínio não têm um efeito negativo, quer seja na 
qualidade do ar ou solo, quer em águas superficiais e subterrâneas.

O alumínio pode ser anodizado ou lacado que potencia  maior durabi-
lidade ao material e aumentar sua resistência.

Mudamos a nossa forma de Pensar e Agir. 

Mude Connosco! 

No ano em que celebra 25 anos de atividade a Poster Digital dá um 
passo na direção certa para a sustentabilidade, com a impressão em 
suporte de origem reciclada, recicláveis e sem PVC. Uma produção 
100% sustentável de meios publicitários ecológicos e amigos do 
ambiente.

Sustentabilidade e proteção ambiental estão firmemente ancoradas 
nos nossos valores corporativos. É nosso principal objetivo sermos 
responsáveis e amigos do ambiente.È uma responsabilidade de todos  
contribuir para um futuro do planeta mais saudável, mais verde e mais 
seguro.

A consciencialização da proteção ambiental e climática tornam-se 
cada vez mais importantes nos dias de hoje. Por essa razão, a Poster 
Digital tem vindo a introduzir no seu portfólio matérias-primas recicla-
das e recicláveis.

Assumimos este nosso compromisso de implementar uma produção 
100% sustentável, de suportes publicitários ecológicos e amigos do 
ambiente.

Dispomos atualmente de uma seleção de tecidos, em que todos eles 
dispõem de uma versão reciclada, uma vez que estes são produzidos 
a partir de fio reciclado de embalagens PET (politereftalato de 
etileno). O PET é o plástico mais reciclado no mundo. 
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Procura uma placa de identificação de empresa 
luminosa para o exterior? 

De uma superfície iluminada para apresentação 
de publicidade ou decoração?

As molduras de perfil de alumínio  e as molduras  iluminadas 
com  LED ajudam a apresentar os seus conteúdos de forma 
elegante e eficaz. A troca dos conteúdos é rápida e pode ser 
efetuada a qualquer momento.

Para decorar as suas vitrinas de forma única e diferente, as 
Molduras com tecido em tensão são a solução ideal. 
Estes  sistemas  publicitários consistem numa moldura de 
alumínio para inserir telas personalizadas. De acordo com as 
suas necessidades e a ocasião poderá optar por duas 
soluções de sistemas de molduras: o Perfil Tex Frame 16mm 
ideal para interior ou exterior e o Perfil Tex Frame LED 
125mm iluminado com sistema de Led perimetral ou Tex 
Frame 125mm sem luz, para decoração de paredes ou auto-
sustentável. 

TEX FRAME/LED
MOLDURAS TÊXTEIS
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Bandeirola
de Parede
Perfil 125mm

Moldura
Muppi
Perfil 16mm

Painel 
Interior
Perfil 125mm

Caixa 
de Luz
Perfil 125mm

Moldura
Exterior
Perfil 16mm

QUAL O MELHOR PERFIL?
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MOLDURAS TÊXTEIS

Sistema de perfil de alumínio é a solução ideal para a combinação perfeita de 
uma comunicação diferenciadora, dinâmica e a facilidade de montagem dos 
sistemas. Para uma utilização em soluções tais como: sinalética, molduras, 
expositores, montras e paredes, fixando-se à parede.  

São extremamente simples de colocar. 

Temos estruturas em perfil de 16 mm e de 125mm. Esta última também com 
sistema de iluminação LED. São estruturas com aplicação de tecido em 
tensão com silicone a todo perímetro. 

Dentro das suas enúmeras vantagens destacam-se a fácil montagem, a 
rápida mudança de comunicação e o facto de serem feitas em materiais 
recicláveis.

Comunique mais e melhor, com molduras têxteis em alumínio.

MOLDURAS TÊXTIL

ANODIZADOBRANCO

Perfís de 16mm

PRETO

TECIDO TENSIONADO C/ SILICONE 
EM TODO O PERÍMETRO

CONECTOR: PEÇA METÁLICA QUE 
UNE OS PERFIS DA MOLDURA 

PENDURANTE METÁLICO COM
SISTEMA DE ENCAIXE, NA RANHURA 
DO PERFIL

PAÍS DE ORIGEM
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TEX FRAME
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MOLDURAS TÊXTEIS

TAMANHOS STANDARD

100x100 100x200 100x300 200x100
200x200
300x300

200x300 300x100 300x200

TAMANHOS STANDARD

A4 A3 A2 30x30 40x40 50x50

120x180100x10070x10050x70

poster.digital

MOLDURA TÊXTIL

É um produto, fixo em parede ou amovível, 
composto por uma estrutura-base em 
alumínio, com impressão em tecido por 
sistema de sublimação com silicone a todo 
o perímetro.

Estrutura de tecido em tensão num perfil 
de alumínio anodizado (prata), possibili-
dade em branco, preto e ferrugem,  que 
oferece uma  solução perfeita para tensio-
nar  os tecidos impressos.

Para uma utilização em soluções como 
sinalética, molduras, expositores, montras, 
e paredes, sendo fixado à parede. Extrema-
mente simples de realizar.

As impressões são aplicadas com uma fita 
de silicone/PVC para fácil aplicação e 
substituição. Medidas pré-definidas, com 
possibilidade de personalizar formatos e 
tamanhos.

PLACA
PUBLICITÁRIA

Este sistema de perfil, permite a substi-
tuição da comunicação em placa. 

É a solução ideal para comunicar em 
parede, pela facilidade de montagem e 
alteração de imagem. 

É uma solução totalmente sustentável de 
comunicação.

Medidas pré-definidas, com a possibili-
dade de poder personalizar formatos e 
tamanhos.

POSSIBILIDADE DE COMBINAR 
AS ESTRUTURAS ENTRE SI 
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MOLDURA
EXTERIOR

É um  produto fixo em parede, composto por  uma estrutura-base 
em alumínio e com impressão em tecido com silicone periférico.
Permite que a imagem promocional ou decorativa seja facilmente 
alterada, com formas diferenciadas. Produto desenvolvido pela 
Poster Digital.

SINALÉTICA
EXTERIOR

Painel de tecido impresso por sistema 
de sublimação com tira de silicone 
aplicado em moldura de alumínio 
com 16mm.

Ideal para sinalética.

PAINEL
INTERIOR

Sistema de sinalética em painel de perfil de alumínio de 
125mm com aplicação de tecido. Possibilidade de 
iluminação em Led. Excelente elemento de comuni-
cação para montras e espaços comerciais. Produto 
exclusivo Poster Digital.

TEX FRAME

visite a nossa
loja online
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CARTAZ
PUBLICITÁRIO

MOLDURA
MUPPI

Este produto, fixo em parede ou chão 
com sistema de suspensão, composto 
por estrutura-base em alumínio, com 
uma impressão em tecido. Permite 
que a imagem promocional, ou 
simplesmente decorativa, possa ser 
facilmente alterada. Possibilidade de 
dupla face.

Solução ideal para montras. 

É um produto fixo à parede, composto por uma 
estrutura-base em alumínio e com impressão em tecido 
com silicone em todo o perímetro.

Permite que a imagem promocional ou decorativa seja 
facilmente alterada, com formas diferenciadas.

Produto desenvolvido pela Poster Digital

TEX FRAME

visite a nossa
loja online

poster.digital

MOLDURAS TÊXTEIS

PLV’s

Solução económica de comunicar em 
ponto de venda, com a facilidade na 
mudança de imagem. Existem 
medidas standard, com possibilidade 
de personalizar formatos e tamanhos.
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TEX FRAME LED
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MOLDURAS TÊXTEIS

ANODIZADO TERRA

Perfís de 125mm

BRANCO PRETO

Este produto, fixo em parede ou auto-sustentável, é composto por uma estrutura-
-base em alumínio, com impressão em tecido backlight (ou tela para aplicação 
exterior). Permite que a imagem promocional ou decorativa seja facilmente 
alterada. 

É uma caixa ou moldura portátil constituída por perfis de alumínio 125mm e respe-
tiva impressão. Para uma utilização em soluções como sinalética, molduras, 
painéis, expositores, montras e paredes, sendo possível a fixação direta à parede 
ou pés de base. Transforme o seu espaço sem limites à imaginação. Sendo 
extremamente simples de realizar.

São elegantes molduras em alumínio que permitem fixar facilmente um têxtil 
publicitário ou decorativo, com iluminação interior para um maior impacto. As 
impressões são aplicadas com uma fita de silicone/PVC para fácil aplicação e 
substituição.

Os tecidos são laváveis e resistentes, assim, garantindo maior durabilidade e fácil 
transporte.

Tenha maior impacto na comunicação.
Decore mais os seus espaços! 

MOLDURAS PARA CAIXAS COM (E SEM) LUZ

CONECTOR METÁLICO E PENDURANTE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LENTICULAR 
LED

BASES DE SUPORTE PARA CAIXAS DE
LUZ
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M A D E   I N

BY POSTER DIGITAL



Produto muito versátil e de fácil instalação, torna-se adequado para a criação de painéis deco-
rativos, informativos ou sinalética dentro de um espaço comercial ou empresa.
 
A utilização de tecido permite a estes suportes a rapidez de substituição e a possibilidade de 
poder ser lavados, permitindo ter sempre imagens diferentes e impecáveis. 

SINALÉTICA 
INTERIOR/EXTERIOR

Painel de tecido impresso 
por sistema sublimação com 
tira de silicone aplicado em 
moldura de 125mm . 

SINALÉTICA 
INTERIOR

As caixas de luz LED servem como 
suporte publicitário com iluminação 
homogénea na parede. 

Estas estruturas chamam à atenção 
para a sua mensagem publicitária e 
para a sua empresa.  

Pode ser adaptada as necessidades 
da sua empresa, como opção decora-
tiva, promocional ou mesmo corpora-
tiva.

TEX FRAME LED

visite a nossa
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MOLDURAS TÊXTEIS

10
11

PORTUGAL
M A D E   I N

BY POSTER DIGITAL



TEX FRAME LED
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MOLDURAS TÊXTEIS

BANDEIROLA
Comunicação iluminada de banner 
de dupla face, para interior e 
exterior. Ideal para funcionar 24 
horas nos sete dias da semana. Um 
reclame luminoso garante mais 
visibilidade e capta a atenção.

Este produto tem a melhor relação 
qualidade-preço.

Ideal para espaços exteriores e 
comerciais.

CAIXA DE LUZ
Fixo em parede ou amovível, é 
composto por uma estrutura 
em alumínio, com impressão 
em tecido backlight.

Solução rápida e eficaz para 
renovar a sua publicidade e 
decoração têxtil de interior.

ideal para usar em exposições, 
eventos ou igualmente em 
espaços públicos.

WALL LED
Este tipo de publicidade é ideal para uso 
interior, uma vez que pode servir como placa 
publicitária da empresa ou Caixa de Luz 
decorativa.

Ideal para pontos de venda e também 
espaços publicos. 
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TEX FRAME LED
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MOLDURAS TÊXTEIS

AÉREOS

É um produto composto por uma 
estrutura-base em alumínio, com 
impressão em tecido  por sistema de 
sublimação com silicone em todo o 
perímetro.

Estrutura com  tecido  backlight, 
difusor de luz, em tensão num perfil 
de alumínio  que oferece uma solução 
inovadora de iluminar o tecto e criar 
um  ambiente diferenciador. 

Podendo ter tecido branco ou 
impresso, serve para uma utilização 
com sistema suspensão.

FRAME TEX 
DISPLAYS

O Tex Frame Led é uma excelente 
opção de comunicação, já que permite 
de forma distinta e muito visual, 
divulgar diversos produtos, serviços e 
informações relevantes.
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CAIXAS DE LUZ
As caixas de luz são cada vez mais uma solução perfeita para a comunicação publicitária.
Permite que o painel em tecido tenha grande destaque e permitindo grande notoriedade na comunicação. 
São extremamente versáteis e podem servir para vários propósitos que vão desde a decoração do escritório até 
à decoração de um stand ou ponto de venda.

TEX FRAME LED

visite a nossa
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MOLDURAS TÊXTEIS

CAIXA DE LUZ LED
EXTERIOR

As Caixas de Luz são estruturas bastante simples de serem 
montadas e transportadas. Desse modo, garante que há uma 
poupança significativa de tempo durante a fixação e montagem 
das mesmas.

Além disso é importante ter em conta que a estrutura de alumínio 
não vai enferrujar e não necessita de cuidados especiais para que 
tenha um período de utilização superior. Assim, o sua comunicação 
no painel de tecido irá permanecer visível durante um período 
considerável.

CAIXA DE LUZ
Caixa de luz composta por uma estrutura de alumínio, com iluminação LED 
lenticular. Neste expositor é aplicado um tecido impresso, fixo em  perfil de 
fácil montagem e desmontagem. Existe a possibilidade de comunicação em 
dupla face (frente e verso).

Todos os nossos tecidos, são impressos por sublimação com tintas dispersas.  
Garante uma qualidade superior, o pigmento fica fundido no tecido 
mantendo assim o toque e textura original do mesmo, e sem odores associa-
dos. Podem ser colocados pés de auto-sustentação. 
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TEX FRAME EXTRAS
MOLDURAS TÊXTEIS
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DIVISÓRIAS

SINALÉTICA
PORTA-MENUS

É um produto fixo à parede, composto 
por uma estrutura-base em alumínio e 
com impressão em tecido com silicone 
em todo o perímetro.

Permite que a imagem promocional ou 
decorativa seja facilmente alterada, com 
formas diferenciadas.

Produto desenvolvido pela Poster Digital

BIOMBOS

Moldura Têxtil - Este produto, fixo em parede ou chão é 
composto por uma estrutura-base em alumínio, com 
impressão em tecido.

São elegantes molduras em alumínio que permitem fixar 
facilmente um têxtil publicitário ou decorativo.

As impressões são aplicadas com fita de silicone/PVC 
para fácil aplicação e substituição.

Os tecidos são laváveis e resistentes, assim, garantindo 
maior durabilidade e fácil transporte.

Tenha mais impacto na comunicação, decore mais os 
seus espaços! 
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PLACAS 
PUBLICITÁRIAS

MOLDURAS TOTEM

PORTA-MENÚ

BANDEIROLAS / RECLAMOS

BIOMBOS

DIVISÓRIAS

AÉREOS ESTRUTURAS

1x1 2x1 3x1

1
FRENTE

40x30 30x40

70x5050x70

2
FRENTES

3
FRENTES

1x2 2x2 3x2

1x3 2x3 3x3

PLV

A4A4

COMPLEMENTOS
MOLDURAS TÊXTEIS
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A4 A3

A2 50x70 70x100 120x180100x100

50x5040x4030x30

SINALÉTICA

WC
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OUTROS PRODUTOS

Rua Sacadura Cabral, 60
4420-298  S. Cosme

Gondomar . PORTUGAL
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