Silca Point.
e!
iz

fo

in

Dê mais valor ao seu
Serviço de Duplicação
de Chaves.
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Silca Point

Info: www.silca.biz
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Em conformidade com as disposições legais em vigor relativas à propriedade industrial, informamos que as marcas ou as denominações comerciais citadas no nossa documentação são propriedade exclusiva dos fabricantes de fechaduras e dos utilizadores autorizados. Estas marcas ou denominações comerciais são indicadas só a nível de informação, a fim de reconhecer rapidamente a quais fechaduras
se destinam as nossas chaves. Esta documentação é reservada exclusivamente aos profissionais da reprodução de chaves que utilizam os produtos Silca. / As ilustrações e as caracteristicas técnicas dos produtos apresentados nesta documentação são facultados a título indicativo. Mesmo que as caracteristicas essencias dos produtos sejam invariáveis, à Silca reserva-se o direito de modificar ser nescessário
e oportuno los productos, afim de melhorar a sua qualidade. Todos os desenhos e fotos são propriedade da Silca, e é proibida a sua reprodução mesmo parcial sem a autorização escrita da Silca S.p.A. conforme as prescrições legais. Em caso de litígio fica desde já designado, excluindo qualquer outro, o Tribunal da comarca onde está registada a sede da Silca

Com Silca Point, aprontar o seu ponto de
venda é uma brincadeira. Dar mais valor ao
seu serviço de duplicação é uma certeza.
DESIGN
Funcionalidade, antes de mais, e ergonomia para tornar o trabalho mais racional,
rápido e rentável. Um conceito de decoração que é ao mesmo tempo um lugar de
trabalho e um móvel de depósito, funcional mas também capaz de criar um
ambiente agradável a ver.

MODULARIDADE
Silca Point permite inúmeras possibilidades de combinação, quer lineares quer
angulares.
Poderá começar com um pequeno posto e a seguir pensar grande com o passar do
tempo ou com base na evolução das exigências do seu centro de duplicação.
Com Silca Point as combinações de decoração podem desenvolverse ao infinito.

FIABILIDADE
Fabricado para durar no tempo e para acompanhar as transformações do ponto
de venda. A duração é garantida pela alta qualidade dos materiais utilizados para
a estrutura e para cada componente.

SILCA POINT - PLUS
DESIGN: Silca Point permitelhe trabalhar num ambiente confortável e funcional
FUNCIONALIDADE: Para uma imagem ainda mais profissional, reconhecível e impactante
IMAGEM: Preparação da loja como centro de duplicação Silca
MODULARIDADE: Máxima versatilidade com soluções lineares e angulares para colocar
o móvel em qualquer situação e actualizálo no tempo
QUALIDADE: Acabamentos e materiais dos componentes de qualidade e requintados
GARANTIDO: 2 anos de garantia
RESPEITO PARA O MEIO AMBIENTE: Embalagens completamente ecológicas

A nova era da duplicação é iniciada e
você será o seu ponto de referência.
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