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Your Key Partner

SilcaPoint.

Com
, aprontar o seu ponto de
venda é uma brincadeira. Dar mais valor ao seu serviço de
duplicação é uma certeza.

Un concerto de cores em 9 notas
mais dos.
ACABAMENTOS STANDARD

1. Agradável e Funcional
Aﬁnal foi conjugada a ergonomia com a beleza:
Silca Point faz trabalhar melhor, num ambiente
confortável e funcional.
Silca Point nasce de um concept moderno,
para dar rendimentos elevados e assegurar uma
imagem proﬁssional e impactante ao seu centro
de duplicação de chaves.

2. Pensado pela Silca,
nascido na Silca
Silca Point é o resultado de um percurso de
elaboração do projecto que tratou com atenção
cada detalhe e de escolhas vencedoras de
materiais e de fabrico, que deram vida a um
produto destinado a se tornar num sinal distintivo
no mundo da duplicação.

3. Flexível e Racional
Silca Point é componível em inﬁnitas maneiras
e é pensado para racionalizar os espaços de
mobilação e de depósito de materiais.
Chaves, ferramentas, catálogos e quaisquer
objectos se possam tornar úteis para a duplicação
das chaves encontram uma colocação certa e ao
alcance da mão.
A sua versatilidade máxima torna-o protagonista
em todo o ambiente de trabalho, em composições
lineares e angulares, optimizando o aproveitamento
de espaços limitados bem como de grandes
dimensões.
Silca Point é uma solução de decoração que pode
ser renovada e expandida no tempo graças à
possibilidade de acrescentar ou eliminar módulos
em qualquer momento, criando composições
sempre novas e aptas para a evolução das
exigências do ponto de venda. Silca Point evolve
consigo e contribui para renovar a imagem do seu
ponto de venda.

4. Generoso e Rigoroso
Com Silca Point a gestão dos espaços é
extraordinária. É garantida uma excelente capacidade
de conter chaves (quer em caixa quer em gancho)
e qualquer outro produto ligado à actividade de
duplicação como catálogos, ferramentas, acessórios.
Silca Point é ao mesmo tempo um verdadeiro
depósito ao qual não falta nada, como também um
lugar de trabalho. O módulo vertical pode conter mais
de 10.000 chaves, as gavetas mais de 5.000 cada,
as paredes móveis equipadas com ganchos até
2.000 cada uma.

VERMELHO SILCA

NERO GRANEL

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS A PEDIDO*

VERDE PISTACHE

CINZENTO ROSADO

AZUL OCEAN

CINZENTO PRATEADO

AZUL PROVENÇA

LARANJA DE SEVILHA

ABRICÓ

CEREJEIRA

5. Fiável
Silca Point é fabricado para durar no tempo
e para acompanhar as transformações dos
seus negócios. A sua duração é garantida pela
alta qualidade dos materiais utilizados para
a estrutura total e para cada componente e
acabamento.

6. Personalizável
Escolhendo Silca Point garante-se as vantagens
da modularidade sem perder o prazer da
personalização. De facto, pode criar-se uma
área de duplicação de chaves por medida
escolhendo cores, acabamentos e entre os
muitos componentes opcionais.

7. Lógico e Ecológico
Silca Point respeita o meio ambiente, é reciclável e
também as suas embalagens são um exemplo de
eco-sustentabilidade:
— não há agrafos, nem PVC e também as ﬁtas
adesivas são de papel.
— as embalagens são estudadas para optimizar os
volumes de expedição com elevada poupança e
menor poluição no transporte.

CINZENTO IMPERIAL

* para acabamentos não standard pergunte tempos de entrega e custos

