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SilcaPoint.
A área reservada ao Serviço de
Duplicação Chaves de
Alta Qualidade

SilcaPoint
.
A área reservada ao Serviço de Duplicação Chaves de Alta Qualidade
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.

Componibilidade
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.

Pensado pela Silca, nascido na Silca
A sua imagem é a nossa imagem. Será ainda mais proﬁssional, reconhecível e distinguível.
Silca Point para tornar-se num ponto de referência para os serviços de duplicação de qualidade.

Generoso e Rigoroso
A Silca pensou num móvel que possa ser montado fácil e rapidamente com poucos gestos simples. As
instruções são intuitivas e as ferramentas necessárias são mínimas: a montagem é uma brincadeira.
Expresse toda a sua fantasia criando entre todas as combinações possíveis o seu Silca Point.

Garantia
Silca Point orgulha-se em dar dois anos de garantia para todos os componentes.

Personalizável
Escolhendo Silca Point garante-se as vantagens da modularidade sem perder o prazer da
personalização. De facto, pode criar uma sua área de duplicação de chaves por medida escolhendo
entre as cores, os acabamentos e os muitos componentes disponíveis.
ACABAMENTOS STANDARD
VERMELHO SILCA
NERO GRANEL

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS A PEDIDO*
VERDE PISTACHE
AZUL OCEAN
AZUL PROVENÇA
ABRICÓ
CINZENTO IMPERIAL
CINZENTO ROSADO
CINZENTO PRATEADO
LARANJA DE SEVILHA
CEREJEIRA

* para acabamentos não standard pergunte tempos de entrega e custos

Lógico
Racional, mas fantasioso: Silca Point tem uma estrutura inteligente e modulável, como também uma
alma alegre, colorida e amigável.

Ecológico
As embalagens são completamente recicláveis, não há agrafos e a ﬁta adesiva é de papel.
Esta é a contribuição da Silca para o bem-estar do meio ambiente.

SilcaPoint.

Eis alguns exemplos das inúmeras conﬁgurações possíveis.

...

a sua fantasia criará outras
composições

As ilustrações e as caracteristicas técnicas dos produtos apresentados neste catálogo são facultados a título indicativo. Mesmo que as caracteristicas essencias dos produtos sejam invariáveis, à Silca reservase 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.

P0AY - DEPLIANT SILCA POINT-PT

SilcaPoint.
A Silca pensou nos Centros de Duplicação de
Chaves para equipá-los com um produto funcional
e esteticamente agradável e impactante, que possa
distinguir os centros de Serviço de Duplicação de
Chaves proﬁssionais e os ângulos do Serviço de
Duplicação das Lojas de Ferramentas.
A parceria com a Silca reforça-se e a imagem
dos centros de duplicação torna-se coerente,
reconhecível e forte.

A nova era da duplicação é iniciada e
você será o seu ponto de referência.
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SILCA S.p.A.
Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 VITTORIO VENETO (TV)
Tel. +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.biz

SILCA KEY SYSTEMS S.A.
C/Santander 73A
08020 BARCELONA
Tel. +34 93 4981400
Fax +34 93 2788004
E-mail: silca@silca.es
www.silca.es

SILCA S.A.S.
12 Rue de Rouen
Z.I. Limay - Porcheville
78440 PORCHEVILLE
Tel. +33 1 30983500
Fax +33 1 30983501
E-mail: info@silca.fr
www.silca.fr

SILCA GmbH
Siemensstrasse, 33
42551 VELBERT
Tel. +49 2051 2710
Fax +49 2051 271172
E-mail: info@silca.de
www.silca.de

SILCA Ltd.
Unit 6 Lloyds Court
Manor Royal
CRAWLEY RH10 9QU
Tel. +44 1293 531134
Fax +44 1293 531108
E-mail: sales@silcaltd.co.uk
www.silcaltd.co.uk

MINDA SILCA Engineering Ltd.
Plot no. 37- Toy City
Greater Noida-201308, U.P.
Tel. +91 9871397630/31
Fax +91 120 2351301
E-mail: info@mindasilca.in
www.mindasilca.in

H. CILLEKENS & ZN. B.V.
Metaalweg, 4
6045 JB ROERMOND
Tel. +31 475 325147
Fax +31 475 323640
E-mail: info@hcillekens.nl
www.hcillekens.nl

Silca is a Member of the Kaba Group

