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A nossa missão: criar suportes de imagem, vetores de sentidos
e facilitadores de encontros.
 
 

Na Ultima Displays somos criadores e fabricantes de estruturas de marketing portátil 
e soluções de comunicação visual de grande formato. Graças à nossa experiência e 
à do grupo a que pertencemos, beneficiamos de mais de 20 anos de know-how nas 
áreas do desenvolvimento, impressão de grande formato e fornecimento de estruturas 
personalizadas para eventos e retalho. Reconhecida como uma parceira essencial ao 
serviço dos profissionais de imagem, o nosso conhecimento do layout de espaços de 
encontros e reuniões está bem consolidado.

Agora queremos oferecer a nossa experiência ao setor de design de interiores e 
mobiliário profissional. Melhorar o conforto dos espaços de trabalho com soluções 
de layout personalizáveis e duráveis que incorporam componentes de isolamento 
acústico: este é o nosso motivo condutor. Diariamente as nossas talentosas equipas 
trabalham na conceção, fabrico e acabamentos de produtos inteligentes e acessíveis, 
com características modulares para se adaptarem às particularidades e necessidades 
de cada espaço.

Estamos convictos de que um ambiente de trabalho bem organizado e agradável 
promove a eficiência e a motivação das equipas, o seu bem-estar e a produtividade 
da empresa.

Descubra, através da nossa Coleção para Escritórios, uma seleção de produtos 
adaptados aos espaços de trabalho individuais e coletivos, ao serviço de todas as 
empresas.

Philippe Bouffant
DG & CEO
Ultima Displays

Tenho o orgulho de vos apresentar 
a nossa Collection Office.

Esta linha de soluções totalmente nova, 
marca uma nova página na história da 
Ultima Displays. É o culminar de muitos 
meses de trabalho, pesquisa, testes, 
paixão. Fruto do nosso know-how e 
de anos de experiência adquiridos nas 
áreas de exposição e de reunião.

Desejo-lhe uma agradável descoberta.
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SUMÁRIO
Made in Europe
O desenho e a produção dos nossos produtos são realizados nas nossas oficinas localizadas
em Nantes, França.

100% imprimível e personalizável 
A nossa experiência em impressão e acabamento têxtil permite-lhe personalizar soluções de 
decoração de acordo com seus desejos.

Equipe dedicada
A nossa equipa comercial está ao seu serviço das 9h às 18h. Oferecemos agilidade em cada 
etapa do seu pedido com logística eficiente, disponibilidade e rapidez na entrega, com transporte 
adequado.

Rede de revendedores especializados
Trabalhamos somente com revendedores especializados selecionados por nós.

Ambiente
Todas as nossas soluções de moldura de alumínio são recicláveis e o seu design permite-
lhe substituir a imagem como e quando desejar. Somos certificados, os nossos processos de 
impressão por sublimação são ecologicamente corretos e utilizamos material de impressão 
retardante de fogo.

Uma resposta a cada necessidade 
Colocamos à sua disposição uma oferta de soluções inovadoras graças à perícia da nossa equipa 
de design. As nossas três gamas principais, standard ou produzidas sob medida, serão adaptadas 
aos seus projetos, integrando principalmente soluções de isolamento acústico.

OS NOSSOS COMPROMISSOS



A receção de uma empresa reflete a sua imagem, A receção de uma empresa reflete a sua imagem, 
a sua credibilidade e o seu ambientea sua credibilidade e o seu ambienteDAR AS BOAS VINDAS

O espaço de acolhimento de uma empresa é um lugar chave 
para absorver a identidade da marca. O mesmo deve ser 
bem equipado, oferecendo uma sala de espera confortável e 
harmoniosa.
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VECTOR: MOLDURA PARA PAREDE 
30MM LED

Esta moldura têxtil está equipada com um sistema de 
retroiluminação homogéneo. Adequada para pequenas e 
médias comunicações, possui um design elegante para um 
impacto visual ideal. Muito fácil de montar, esta moldura está 
pronta a instalar.

• Material: alumínio

• Espessura: 30 mm

• Cor da moldura: prateado e personalizável

• Fixação na parede

• Imagem: personalizável aplicada com junta de silicone, uma face

• Isolamento acústico: não disponível

Características técnicas:

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

VLB30-06X06 600 (l) x 600 (a) x 30 (p) 2,50

VLB30-08X05 594 (l) x 854 (a) x 30 (p) 3,00

VLB30-10X10 1000 (l) x 1000 (a) x 30 (p) 3,50

VLB30-11X08 854 (l) x 1189 (a) x 30 (p) 3,50

VLB30-20X10 1000 (l) x 2000 (a) x 30 (p) 5,00

VLB30-CUSTOM Por medida

Dê identidade à sua decoração, Dê identidade à sua decoração, 
personalizando com a sua imagem personalizando com a sua imagem 

e a sua moldura e a sua moldura 
Consulte a página 56Consulte a página 56

DAR AS BOAS VINDAS

Para informações sobre dispensador de gel desinfetante consulta a página 57
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FORMULATE: parede de fundo 
para escritório individual

Esta parede de fundo para escritórios individuais traz um 
toque estético por meio da personalização. Ideal para tornar 
um espaço elegante com pouco esforço. É fixado com uma 
peça discreta, prática e fácil de usar. Várias dimensões 
disponíveis para se adaptar ao seu espaço.

• Material: estrutura tubular de alumínio

• Espessura: 30 mm

• Fixação: torno

• Imagem: personalizável com imagem têxtil com fecho zíper, uma ou duas faces

• Isolamento acústico: sim, a pedido

Características técnicas:

Fixação de simples utilizaçãoFixação de simples utilização
e ajustávele ajustável

DAR AS BOAS VINDAS

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

FMDP-02-07-1 600 (l) x 700 (a) x 30 (p)  2,80 

FMDP-02-07-2 800 (l) x 700 (a) x 30 (p)  3,10 

FMDP-02-07-3 1000 (l) x 700 (a) x 30 (p)  3,50 

FMDP-02-07-4 1200 (l) x 700 (a) x 30 (p)  3,80 

FMDP-02-07-5 1400 (l) x 700 (a) x 30 (p)  4,10 

FMDP-02-07-6 1600 (l) x 700 (a) x 30 (p)  4,90 

FMDP-02-07-7 1800 (l) x 700 (a) x 30 (p)  5,20 
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DAR AS BOAS VINDAS
FORMULATE:
Open Space 

Esta divisória autoportante permite criar um área 
independente de forma muito simples, com elegância 
e discrição. O espaço é dividido sem o fechar 
completamente. As ripas cobertas por uma imagem 
têxtil têm uma distância de 9,5 cm entre si, permitindo 
assim o corte da divisória.

Informações sobre o cavalete digital na página 57

• Material: estrutura tubular em alumínio e MDF

• Espessura: 30 mm

• Cor da base: madeira clara, preto, cinza ou branco

• Imagem: personalizável com imagem têxtil, uma ou duas faces

• Isolamento acústico: não disponível

Características técnicas:

Apresenta um efeito de Apresenta um efeito de 
madeira texturizadamadeira texturizada

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

FMFP-03-18-01 1200 (l) x 1825 (a) x 300 (p) 23,00

FMFP-03-18-02 1800 (l) x 1825 (a) x 300 (p) 30,50
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DAR AS BOAS VINDAS FORMULATE: parede divisória
individual ou dupla

Estas divisórias individuais Formulate permitem-lhe organizar 
espaços abertos. O design contemporâneo e a possibilidade 
de personalizar a imagem tornam esta solução harmoniosa. 
Juntamente com a opção de isolamento acústico, estes painéis 
autoportantes são perfeitos para espaços compartilhados que 
exigem privacidade.

• Material: estrutura tubular de alumínio e bases de metal

• Espessura: 30 mm

• Fixação: autoportante, base quadrada para a divisória individual ou elíptica para 

a divisória dupla.

• Imagem: personalizável com imagem têxtil de fecho zíper, uma ou duas faces

• Isolamento acústico: sim, a pedido

Características técnicas:

Jogue com os vários tamanhos de Jogue com os vários tamanhos de 
divisórias graças ao kit de extensãodivisórias graças ao kit de extensão

Pense na opção de isolamento Pense na opção de isolamento 

 FMFP-EXT-300

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

FMFP-01-17-01 500 (l) x 1700 (a) x 450 (p) 8,00

FMFP-02-17-01 1040 (l) x 1700 (a) x 400 (p) 11,00

FMFP-EXT-300 300 mm 0,50
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DAR AS BOAS VINDAS  

FORMULATE:
ARCO

Este arco de design moderno cria um ambiente 
aconchegante, posicionado para acolher uma empresa 
ou uma zona de relaxamento. O interior e o exterior são 
totalmente personalizáveis graças à sua imagem em têxtil. A 
solução ideal para se destacar e mostrar originalidade!

• Material: estrutura tubular de alumínio

• Espessura: 30 mm

• Fixação: autoportante

• Imagem: personalizável com imagem têxtil de fecho zíper, 

uma ou duas faces

• Isolamento acústico: não disponível

Características técnicas:

Arco arredondado original Arco arredondado original 
e personalizável             e personalizável             

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

FMPA-01-22-01 2000 (l) x 2200 (a) x 800 (p) 16,50

FMPA-01-22-02 2500 (l) x 2200 (a) x 800 (p) 17,50



MODULAR

É essencial um espaço de trabalho funcional e agradável para 
a motivação e produtividade dos colaboradores. 
A sua modularidade permite ir ao encontro das necessidades 
de todos, mas também adaptar-se às novas exigências e 
tendências do mobiliário profissional (open space, flex office).

 Pensar e organizar bem o espaço de trabalho é  Pensar e organizar bem o espaço de trabalho é 
prioridade para garantir o bem-estar dos colaboradores prioridade para garantir o bem-estar dos colaboradores 
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MODULAR

DIVISÓRIA OPEN SPACE

As divisórias para open space são perfeitas para criar 
barreiras físicas estéticas. Estão disponíveis em dois 
estilos (gradeado ou ripado), com possibilidade de 
acabamento em branco ou preto. Ambas as opções 
são dupla face com preenchimentos transparentes. 
Os painéis podem ser combinados em linha ou 
posicionados em ângulo reto.

Acabamento Gradeado (TP2)

Acabamento Ripado (TP1)

• Material: MDF e acetato

• Fixação: autoportante (bloqueio de painel na base)

• Cores: branco, preto

• Imagem: Dupla face com janela de acetato

• Isolamento acústico: não disponível

Características técnicas:

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

TP1 1000 (l) x 1630 (a) x 200 (p) 16,00

TP2 1000 (l) x 1630 (a) x 200 (p) 13,00
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MODULAR

MODULATE:
DIVISÓRIA COM IMAN

As divisórias Modulate estão disponíveis em 15 formatos 
diferentes com ângulos retos ou arredondados.
 As estruturas contêm íman para se conectarem entre si 
aproximando-as simplesmente umas das outras.

• Material: estrutura tubular de alumínio

• Espessura: 30 mm

• Fixação: autoportante com íman 

• Imagem: personalizável com imagem têxtil de fecho zíper, dupla face

• Isolamento acústico: sim, a pedido

Características técnicas:

Descubra outros formatos disponíveisDescubra outros formatos disponíveis
nas páginas 24 e 25nas páginas 24 e 25

Pés com rodas
disponíveis

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

MOD-SS-824-02 818 (l) x 2400 (a) x 400 (p) 6,90

MOD-S-824 818 (l) x 2400 (a) x 400 (p) 7,00

MOD-S-1824 1818 (l) x 2400 (a) x 400 (p) 8,50
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Um zoom sobre a
Gama Modulate

A gama Modulate é composta por 15 estruturas 
tubulares em alumínio (Ø30 mm), utilizáveis com 
imagens têxteis impressas em ambos os lados. 
Estas estruturas podem ser facilmente conectadas 
umas às outras através dos ímanes fortes 
existentes no seu interior.

Os módulos podem ser utilizados sozinhos ou em 
combinação para criar centenas de configurações 
possíveis. As diferentes estruturas são identificadas 
de acordo com a sua largura ou forma e oferecem 
ângulos retos ou arredondados.

Opção ângulo reto 
disponível com a 

referência -SQ

360°
Sistema MagLink 360 °. 
Cada estrutura possui 
4 ímanes que permitem 
conectar as estruturas 
entre si sem clipes ou 
ferramentas.

Coloque facilmente as 
suas estruturas no ângulo 
desejado.

FORMAS DIREITAS     FORMAS CURVAS     

FORMAS SLOPE 
Referência 
standard 

com canto 

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

MOD-S-420  418 (l) x 2000 (a) 6,40

MOD-S-424  418 (l) x 2400 (a) 6,80

MOD-S-810  818 (l) x 1000 (a) 4,50

MOD-S-810-SQ  818 (l) x 1000 (a) 5,10

MOD-S-820  818 (l) x 2000 (a) 6,70

MOD-S-820-SQ  818 (l) x 2000 (a) 7,20

MOD-S-824  818 (l) x 2400 (a) 7,00

MOD-S-824-SQ  818 (l) x 2400 (a) 7,60

MOD-S-1020  1018 (l) x 2000 (a) 6,70

MOD-S-1020-SQ  1018 (l) x 2000 (a) 7,20

MOD-S-1024  1018 (l) x2400 (a) 7,10

MOD-S-1024-SQ  1018 (l) x 2400 (a) 7,60

MOD-S-1820  1818 (l) x 2000 (a) 8,20

MOD-S-1820-SQ  1818 (l) x 2000 (a) 8,70

MOD-S-1824  1818 (l) x 2400 (a) 8,50

MOD-S-1824-SQ  1818 (l) x 2400 (a) 9,10

MOD-S-2020  2018 (l) x 2000 (a) 8,10

MOD-S-2020-SQ  2018 (l) x 2000 (a) 8,60

MOD-S-2024  2018 (l) x 2400 (a) 8,60

MOD-S-2024-SQ  2018 (l) x 2400 (a) 9,10

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

MOD-SS-824-01 818 (l) x 2300 (a) 6,90

MOD-SS-824-02  818 (l) x 2400 (a) 6,90

   Referências     Dimensões (mm) Pesos(kg)

MOD-C-820  948 (l) x 2000 (a) 6,80

MOD-C-820-SQ  948 (l) x 2000 (a) 7,30

MOD-C-824  948 (l) x 2400 (a) 7,10

MOD-C-824-SQ  948 (l) x 2400 (a) 7,70

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)
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FORMULATE: Espaço de
comunicação curvo

Um espaço especialmente dedicado a pequenas 
reuniões que alia design e discrição. A impressão 
combina perfeitamente com os contornos da estrutura 
para maximizar a comunicação dupla face.

• Material: estrutura tubular de alumínio

• Espessura: 30 mm

• Fixação: autoportante

• Imagem: personalizável com imagem têxtil de fecho 

zíper, dupla face

• Isolamento acústico: não disponível

Características técnicas:

MODULAR

Informações sobre o dispensador de gel hidroalcoólico podem ser encontradas na página 57

Um espaço de reunião ideal Um espaço de reunião ideal 
para duas ou três pessoaspara duas ou três pessoas

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

FORM-MPOD-01 2900 (l) x 2100 (a) x 2550 (p) 9,60
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MODULAR

FORMULATE: Divisória para
escritório em forma de L

Esta divisória de tecido em forma de L é perfeita para dividir 
espaços. Disponível com impressão frente e verso, esta 
estrutura é fácil de montar e oferece a opção de janela 
transparente a pedido, para manter o contacto visual. 
Também disponível em forma de U ou curvo.

• Material: estrutura tubular de alumínio

• Espessura: 30 mm

• Fixação: autoportante

• Opção: janela de PVC transparente

• Imagem: personalizável com imagem têxtil de fecho 

zíper, dupla face

• Isolamento acústico: sim, a pedido

Características técnicas:

Com ou sem pésCom ou sem pés
estabilizadores !estabilizadores !

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

FMLT-LS-01 1994 (l) x 1614 (a) x 1394 (p) 13,00



3130

MODULAR

FORMULATE: Parede divisória

A divisória Formulate com cantos arredondados é perfeita para criar uma 
parede de fundo ou delinear espaços com elegância. O seu design torna a 
estrutura invisível e maximiza a comunicação à frente e atrás, sem qualquer 
ligação, seja qual for o formato. Disponível em 5 larguras.

Disco suspenso no teto com possibilidade de vestir e 
decorar a gosto.
Ideal para o tratamento sonoro de espaços profissionais, 
como salas de reuniões.

• Material: estrutura tubular de alumínio

• Espessura: 30 mm

• Fixação: autoportante

• Imagem: personalizável com imagem têxtil 

de fecho zíper, dupla face

• Isolamento acústico: sim, a pedido

• Material: estrutura tubular de alumínio

• Espessura: 50 mm

• Fixação: cabos

• Imagem: personalizável com imagem têxtil de 

fecho zíper, dupla face

• Isolamento acústico: sim, a pedido

Características técnicas: 

Características técnicas:

FORMULATE:
Disco suspenso

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

FORM-STR-24 2350 (l) x 2380 (a) x 400 (p) 9,20

FORM-STR-30 2950 (l) x 2380 (a) x 400 (p) 9,90

FORM-STR-40 3950 (l) x 2380 (a) x 400 (p) 12,90

FORM-STR-50 4950 (l) x 2380 (a) x 400 (p) 16,10

FORM-STR-60 5950 (l) x 2380 (a) x 400 (p) 14,90

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

FMH-DISK-150 1500 (ø) x 50 (a)  4,50 

FMH-DISK-200 2000 (ø) x 50 (a)  5,80 
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MODULAR

MODULATE: Kit para teletrabalho

O kit para teletrabalho facilita a adaptação e a organização do seu 
ambiente. Estão disponíveis vários modelos, adaptados a todas as 
suas necessidades e orçamentos. Estes kits podem ser transportados 
e armazenados com muita facilidade numa bolsa própria. Criam um 
ambiente profissional e podem ser instalados em qualquer lugar, exibindo 
uma imagem de acordo com sua atividade.

• Material: estrutura tubular de alumínio

• Espessura: 30 mm

• Fixação: autoportante

• Imagem: personalizável com imagem têxtil de fecho 

zíper, dupla face

• Isolamento acústico: sim, a pedido

Características técnicas:

Com ou sem pésCom ou sem pés
estabilizadores !estabilizadores !

Disponível com 2 ou 2.40 m de altura, graças à sua extensão.Disponível com 2 ou 2.40 m de altura, graças à sua extensão.

Descubra todas as 
vantagens da gama 
Modulate páginas 

24 e 25

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

MOD-S-420 418 (l) x 2000 (a) x 400 (p) 6,40

MOD-S-820 818 (l) x 2000 (a) x 400 (p) 6,70



COABITAR

Viver juntos numa empresa significa compartilhar muitos 
momentos da vida: trabalho, é claro, e às vezes relaxamento. 
É importante definir espaços adaptados a essas necessidades 
para aí se poder (re)encontrar. Porque sim, o escritório é um 
vetor essencial de vínculo social. É um local que deve ser 
tranquilizador, acolhedor, permitindo o bem-estar. 

Oferecer soluções para todos os Oferecer soluções para todos os 
momentos do quotidianomomentos do quotidiano
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MODULATE: Divisória de 
mesa magnética

Estas divisórias Modulate são cobertas por uma imagem têxtil 
personalizada. Estão disponíveis em diferentes alturas e larguras 
para se adaptarem a todos os tipos de mesa.
A função magnética integrada nas estruturas torna a solução 
perfeitamente modular.

Composição:

1 x divisória de tamanho grande  
MOD-DP01-05-7SQ-FR
2 x divisórias de tamanho pequeno 
MOD-DP01-05-1SQ-FR

Descubra todas as 
vantagens da gama 

Modulate nas
páginas 24 e-25

Composição : 

2 x divisórias de tamanho médio
MOD-DP01-05-3SQ-FR
3 x divisórias de tamanho pequeno 
MOD-DP01-05-1SQ-FR

• Material: estrutura tubular de alumínio

• Espessura: 30 mm

• Fixação: com torno de fixação ou pé quadrado

• Imagem: personalizável com imagem têxtil de fecho 

zíper, dupla face

• Isolamento acústico: sim, a pedido

Características técnicas:

altura : 350 mm altura : 500 mm

COABITAR

Torno de fixação

Pé quadrado cinza ou branco
Module como desejar  Module como desejar  

Ideal para transformar as suas salas de reuniõesIdeal para transformar as suas salas de reuniões

Pé quadrado de
entrada dupla

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

MOD-DP01-03-1SQ-FR 600 (l) x 350 (a) x 30 (p)  3 ,00

MOD-DP01-03-2SQ-FR 800 (l) x 350 (a) x 30 (p)  3,30 

MOD-DP01-03-3SQ-FR 1000 (l) x 350 (a) x 30 (p)  3,50 

MOD-DP01-03-4SQ-FR 1200 (l) x 350 (a) x 30 (p)  3,80 

MOD-DP01-03-5SQ-FR 1400 (l) x 350 (a) x 30 (p)  4,10 

MOD-DP01-03-6SQ-FR 1600 (l) x 350 (a) x 30 (p)  4,60 

MOD-DP01-03-7SQ-FR 1800 (l) x 350 (a) x 30 (p)  5,00 

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

MOD-DP01-05-1SQ-FR 600 (l) x 500 (a) x 30 (p)  3,10 

MOD-DP01-05-2SQ-FR 800 (l) x 500 (a) x 30 (p)  3,40 

MOD-DP01-05-3SQ-FR 1000 (l) x 500 (a) x 30 (p)  3,70 

MOD-DP01-05-4SQ-FR 1200 (l) x 500 (a) x 30 (p)  4,00

MOD-DP01-05-5SQ-FR 1400 (l) x 500 (a) x 30 (p)  4,40 

MOD-DP01-05-6SQ-FR 1600 (l) x 500 (a) x 30 (p)  5,00 

MOD-DP01-05-7SQ-FR 1800 (l) x 500 (a) x 30 (p)  5,30 
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COABITAR

FORMULATE: Divisória de
mesa em forma de U

Estas divisórias Formulate são cobertas com uma imagem têxtil 
personalizada. Estão disponíveis diferentes alturas e larguras 
para se adaptarem às suas mesas. As divisórias são fixadas por 
torno ou pé quadrado.

• Material: estrutura tubular de alumínio

• Espessura: 30 mm

• Fixação: com torno de fixação ou pé quadrado

• Imagem: personalizável com imagem têxtil de fecho 

zíper, dupla face

• Isolamento acústico: sim, a pedido

Características técnicas:

altura : 350 mm altura : 500 mm

Torno de fixaçãoPé quadrado cinza ou branco Pé quadrado de
entrada dupla  

Possibilidade de retirar as devoluçõesPossibilidade de retirar as devoluções
nas laterais de forma muito simplesnas laterais de forma muito simples

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

FMDP-01-03-1 600 (l) x 350 (a) x 30 (p)  2,50

FMDP-01-03-2 800 (l) x 350 (a) x 30 (p)  2,80 

FMDP-01-03-3 1000 (l) x 350 (a) x 30 (p)  3,00 

FMDP-01-03-4 1200 (l) x 350 (a) x 30 (p)  3,30

FMDP-01-03-5 1400 (l) x 350 (a) x 30 (p)  3,60 

FMDP-01-03-6 1600 (l) x 350 (a) x 30 (p)  4,10 

FMDP-01-03-7 1800 (l) x 350 (a) x 30 (p)  4,40

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

FMDP-01-05-1 600 (l) x 500 (a) x 30 (p)  2,60 

FMDP-01-05-2 800 (l) x 500 (a) x 30 (p)  2,90 

FMDP-01-05-3 1000 (l) x 500 (a) x 30 (p)  3,20 

FMDP-01-05-4 1200 (l) x 500 (a) x 30 (p)  3,50 

FMDP-01-05-5 1400 (l) x 500 (a) x 30 (p)  3,90 

FMDP-01-05-6 1600 (l) x 500 (a) x 30 (p)  4,50 

FMDP-01-05-7 1800 (l) x 500 (a) x 30 (p)  4,80 
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COABITAR

MODULATE: Alcova

Esta estrutura com imagem têxtil personalizada é perfeita 
para criar, em espaços abertos, reuniões pontuais ou para 
partilhar uma pausa para o café.

• Material: estrutura tubular de alumínio

• Espessura: 30 mm

• Fixação: autoportante

• Imagem: personalizável com imagem têxtil de fecho 

zíper, dupla face

• Isolamento acústico: não disponível

Características técnicas:

Transformável graças Transformável graças 
à sua parede removívelà sua parede removível Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

MOD-PA01-25-01-FR 2000 (l) x 2500 (a) x 1200 (p) 20,00

MOD-PA01-25-02-FR 2500 (l) x 2500 (a) x 1200 (p) 21,00

MOD-PA02-25-01-FR 2000 (l) x 2500 (a) -

MOD-PA02-25-02-FR 2500 (l) x 2500 (a)   -



INSPIRAR

Crie um espaço inspirador e motivador, promovendo a 
criatividade dos seus colaboradores, graças à decoração e 
teatralização: brincar com a textura, a forma, a luz ...

Crie um espaço de bem-estar Crie um espaço de bem-estar 
onde os colaboradores se sintam onde os colaboradores se sintam 

confiantesconfiantes
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INSPIRAR

VECTOR: Moldura para
parede Quickfix 20mm

A moldura Vector 20mm é uma solução de moldura de alumínio extra fina e muito leve, 
para têxtil tensionado. Acompanhada de uma imagem agradável e de fácil instalação, é um 
elemento decorativo perfeito para empresas.

Características técnicas:

• Material: alumínio

• Espessura: 20 mm

• Fixação: parede

• Imagem: personalizável e fixa com junta de silicone, uma face

• Isolamento acústico: sim, a pedido Dê asas à sua criatividade Dê asas à sua criatividade 
e decore os espaçose decore os espaços

como desejarcomo desejar
Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

VWQF-A3 420 (l) x 297 (a) x 20 (p) 0,50

VWQF-A2 594 (l) x 420 (a) x 20 (p) 0,70

VWQF-A1 841 (l) x 594 (a) x 20 (p) 1,00

VWQF-A0 1189 (l) x 841 (a) x 20 (p) 1,40

VWQF-07x07 700 (l) x 700 (a) x 20 (p) 0,90

VWQF-10x10 1000 (l) x 1000 (a) x 20 (p) 1,40

VWQF-10x20 2000 (l) x 1000 (a) x 20 (p) 2,00

VWQF-CUSTOM Por medida
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INSPIRAR

Retângulo suspenso no teto com possibilidade de 
colocar qualquer imagem e decorar a seu gosto. Ideal 
para o tratamento acústico de espaços profissionais.

Moldura para parede Quickfix 20mm 
Encontre todas as informações e referências 
na página 45

• Material: alumínio

• Espessura: 50 mm

• Fixação: cabos

• Imagem: personalizável com imagem têxtil com 

fecho zíper, dupla face

• Isolamento acústico: sim, a pedido

Características técnicas:

FORMULATE:
Retângulo suspenso

Considere a opção Considere a opção 
com isolamento com isolamento 

acústicoacústico

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

FMH-REC-160-01 600 (l) x 1600 (a) x 50 (p) 4,20 

FMH-REC-180-01 800 (l) x 1800 (a) x 50 (p) 4,80
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INSPIRAR

VECTOR: Moldura de parede
circular 20mm LED

VECTOR: Moldura de
parede 75mm LED

Elegância garantida com esta moldura de parede circular 
de perfil liso. Disponível em tamanhos standard ou 
personalizados, criando um novo ângulo de comunicação.

Moldura iluminada adequada para comunicações de grande formato. Sistema 
de iluminação tangencial para uma renderização homogênea. Lacado ou 
personalizado com o adesivo decorativo Uadhesive, adapta a cor da moldura ao 
seu ambiente. Para facilitar o transporte de grandes formatos, é possível recortar 
partes da moldura.

Características técnicas:

Características técnicas:

• Material: alumínio

• Espessura: 20 mm

• Cores da moldura: cinza ou preto

• Fixação: parede

• Isolamento acústico: sim, a pedido

• Material: alumínio

• Espessura: 75 mm

• Cores da moldura: cinza, preto, branco ou personalizado

• Fixação: parede

• Isolamento acústico: não disponível

Personalize sua moldura, Personalize sua moldura, 
consulte a página 56  consulte a página 56  

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

VLB75-08X15 1500 (l) x 800 (a) x 75 (p) 6,50

VLB75-10X20 2000 (l) x 1000 (a) x 75 (p) 7,50

VLB75-15x15 1500 (l) x 1500 (a) x 75 (p) 7,50

VLB75-20X20 2000 (l) x 2000 (a) x 75 (p) 10,50

VLB75-CUSTOM Por medida

Referências Dimensões (mm) Peso (kg)

VWFC-400 Ø 400 0,40

VWFC-700 Ø 700 0,70

VWFC-1000 Ø 1000 0,90



ACESSÓRIOS

Descubra produtos complementares, contemplando os cenários 
anteriores e disponha-os num ambiente de escritório.

Uma atmosfera à sua imagem com Uma atmosfera à sua imagem com 
objetos a seu gostoobjetos a seu gosto
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ACESSÓRIOS

Almofada
personalizável

Cortina de guia
personalizável

Capas personalizadas à sua imagem para almofadas 
decorativas ou promocionais.

Cortinas personalizáveis à sua imagem para decorar 
os seus espaços.

Características técnicas: Características técnicas:

• Material: capa e enchimento 100% poliéster

• Dimensões: 45 x 45 cm

• Personalização: sim

• Isolamento acústico: não 

• Material: 100% poliéster

• Dimensões: Por medida

• Personalização: sim

• Isolamento acústico: não

PILLOW-FILL
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01 - Madeira

08 - Terrazo

15 - Grafiti

02 - Tijolo

09 - Art Déco

16 - Orquídeas

03 - Betão

10 - Triângulos

17 - Palmeiras

04 - RosaTropical

11 - Floral

18 - Flamingo

05 - Parede vegetal

12 - Ondas amarelas

19 - Montanhas

06 - Plantas e mármore

13 - Ondea azuis

20 - Vegetal

07 - Tijolo branco

14 - Selva

21 - Custom

SUA
IMAGEM

LIVE
CREATE
ENJOY!

A nossa oferta de personalização para as 
suas imagens 

Ainda não pensou na solução que pretende ? 
Nós selecionámos designs para si! 
Basta escolher uma das estruturas do nosso catálogo e um dos designs propostos 
abaixo.

Os nossos têxteis

Imagens também disponíveis Imagens também disponíveis 
para as divisórias de escritório para as divisórias de escritório 
das gamas Modulate ou das gamas Modulate ou 
FormulateFormulate

Temos à sua disposição uma ampla seleção de têxteis de 
poliéster personalizáveis com características que retardam 
o fogo. Oferecemos várias opções de têxtil: stretch, blockout 
ou antiviral e pode ser combinado com uma espuma de 
isolamento acústico.

Uclear: para divisórias
transparentes

Para separar sem isolar, concebemos divisórias económicas 
utilizando um PVC transparente de 180g/m2 

Temos 2 modelos e várias larguras disponíveis:
- Modelo base com pés, nas larguras de 850mm, 1000mm e 1200mm
- Modelo base sem pés, na largura de 1200mm
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01 - Cinzento aço 07 - Ferrugem 

14 - CUSTOM 

02 - Cobre

08 - Mámore branco

03 - Madeira clara 04 - Madeira escura 05 - Madeira design 06 - Betão fissurado

09 - Mármore escuro 10 - Couro vermelho 11 - Ganga 12 - Vegetal 13 - Tijolo

Uadhesive:
personalização das molduras Vector 

Dê carácter à sua decoração personalizando os contornos das suas molduras Vector 
(Quickfix 20mm, 30mm, 75mm, 100mm e 125mm) com o nosso adesivo decorativo.
Oferecemos 13 cores standard ou a opção personalizável com o padrão à sua escolha.
Material: adesivo de polímero calandrado de 70 mícrones

SUA
IMAGEM

Decoração simples e eficaz Decoração simples e eficaz 
Produtos
complementares

Suporte para gel
desinfetante*
SP-SAN-03-S

Trappa
moldura de mola

para parede 
AT402-C

Sentry
expositor autoportante 

SL104

Distribuidor de gel
automático 
AHSD1L-01

Cavalete digital 
UDIG-DAB-43-B-01

Posto de higienização * 
SAN04

*Gel desinfetante não incluído

Mesa redonda Formulate 
com capa têxtil 
FMLT-TS-01A

Foco LED 
LED-EXHIB-ARM-B

Descubra os nossos produtos 

complementares e transporte-os 

para o ambiente de área de trabalho, 

tendo em conta as nossas soluções 

anteriores.



Funcionários apaixonados, especialistas nesta área e sempre disponíveisFuncionários apaixonados, especialistas nesta área e sempre disponíveis
para o apoiar nos seus projetos!para o apoiar nos seus projetos!

Ultima 
Displays

Para mais informações,
contacte a nossa equipa : 

Av. Pedro Álvares Cabral, 169
Centro Empresarial Sintra-Estoril IV, 
Armazém F
2710-144 Sintra
+351 215 955 568
comercial@ultimadisplays.pt

Site internet 
www.ultimadisplays.pt 

Rede Sociais : 
LinkedIn


