Silca Point.

Nova
coleção

Com Silca Point hoje é ainda mais fácil tornar único
o Seu Ponto de Venda, construindo-o
em volta das Suas exigências.
Descubra porque.

Os módulos best sellers de Silca Point foram ulteriormente actualizados para satisfazer perfeitamente qualquer Sua exigência.

Novas variantes no catálogo
Tomada eléctrica no móvel com porta e
móvel com gavetas

Cor por medida

Inserindo a tomada eléctrica directamente no montante do
móvel com porta e do móvel com gavetas, será possível utilizar
a área de trabalho do seu Silca Point em total segurança, sem
ﬁos que estorvam ou cabos anti-estéticos.

Não renuncie ao design e ao prazer estético do Seu Ponto de
Venda. Os módulos Silca Point estão disponíveis em onze acabamentos standard diferentes e nas cores personalizadas que
mais prefere. Por exemplo, pode adaptar o Seu Silca Point às
cores do Seu logotipo.

Novas variantes no catálogo

Código: ASP1002L1

Código: ASP1003L1

Código: ASP1101L1

Atenção: O tampo não é incluído no módulo.

Variantes por encomenda
Nova altura do plano de trabalho
Nova altura modulo
balcão 116 cm

Torne o Seu ambiente de trabalho mais ergonómico e confortável. O módulo balcão de Silca Point está actualmente disponível na altura personalizada de 116 cm.

Se uma personalização não aparece no
catálogo, solicite-a.
A Silca, desde sempre parceira dos Especialistas da Duplicação, irá estudar a viabilidade
de uma variante que possa satisfazer as Suas
exigências, ajudando-o a criar um ambiente de
trabalho perfeitamente à Sua medida.

Variantes por encomenda

Código: ASP1202L1 (frente)

Por
enda
Encom

Código: ASP1202L1 (detrás)

Atenção: O tampo não é incluído no módulo.

Para mais informações, contacte
o Agente da Sua Zona ou o
Distribuidor mais próximo.

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

Silca Point. Novas possibilidades de personalização

Silca Point.
A opção vencedora para o Seu Centro de Duplicação
Eﬁciente
Apronte e organize o Seu Ponto de Venda aproveitando ao
máximo o espaço disponível: Silca Point pode ser utilizado como
posto de trabalho confortável, bem como móvel depósito de
grande capacidade.

Reconhecível
Torne único e distinguível o seu Ponto de Venda: o seu Centro de
Duplicação Silca terá um design ainda mais proﬁssional, inovador
e imediatamente reconhecível.

Componível
Coloque os módulos no Seu Ponto de Venda nos vários espaços
e actualize-os no tempo seguindo as evoluções do Seu negócio:
Silca Point permite hoje uma maior versatilidade na composição
de soluções lineares e em ângulo graças às funcionalidades,
dimensões e acabamentos introduzidos pelos novos módulos
personalizados.

Destinado a durar
Para o Seu Ponto de Venda escolha um produto de conﬁança e
resistente. O requinte e a qualidade dos materiais das componentes e dos acabamentos de Silca Point garantem uma longa vida
útil e resistência ao peso e às solicitações ligadas ao funcionamento das máquinas duplicadoras.

Ecológico
Respeite o ambiente com Silca Point, a primeira solução de decoração entregue numa embalagem completamente reciclável,
facilitando a sua eliminação.

Garantido
Conﬁe na marca Silca, sinónimo de qualidade superior, funcionalidade e seriedade, para decorar o Seu
Ponto de Venda: Silca Point tem 2 anos de garantia,
também nas componentes desenvolvidas expressamente para Si.

Consulte logo o catálogo para descobrir
as possibilidades de composição de Silca Point.
www.silca.biz

Silca Point.

Silca Point. Único como Você.

SILCA S.p.A.
Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 VITTORIO VENETO (TV)
Phone: +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.it

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

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

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

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

SILCA Ltd.
Unit 6 Lloyds Court
Manor Royal
CRAWLEY RH10 9QU
Phone: +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.
Phone: +91 9871397630/31
Fax +91 120 2351301
E-mail: info@mindasilca.in
www.mindasilca.in

KABA DO BRASIL Ltda
Rua Guilherme Asbahr Neto, 510
São Paulo, SP 04646-001
Phone: +55 11 55454520 / 29
E-mail: silca@kabadobrasil.com.br
www.silcabrasil.com.br
Members of the Kaba Group

