


MOLDACRIL - INDUSTRIA DE PLÁSTICOS, LDA

Rua Nª Sra da   Mão Poderosa, 255

ERMESINDE 4445-522

tlf.: 229 717 966

fax.: 220 165 415

email: retail@moldacril.com

site:  www.moldacril.com

Quem somos?
A Moldacril - Retail, linha comercial de produtos em acrílico, surgiu da necessidade de criar 

uma gama standard de peças que pudessem corresponder às crescentes exigências de

mercado nos vários sectores de actividade para quem fornecemos soluções em acrílico.

Pudemos assim potenciar todo o know-how técnico e capacidade tecnológica 

acumulados em mais de 25 anos de indústria transformadora, com um novo conceito de 

divulgação e marketing assente na promoção de produtos que, pela nossa experiência, 

se podem revelar soluções originais e ir ao encontro das necessidades dos nossos clientes.

Compromissos

      Design  
Em busca de soluções modernas, apelativas e funcionais assumimos o forte investimento 

no design de produto, estudando desde o início do processo de concepção as formas mais 

simples e funcionais tendo em vista a redução de custos de fabrico e a fi abilidade e 

durabilidade dos produtos fi nais.

      Rapidez de resposta
A normalização das rotinas e a automatização dos processos de fabrico permite maior 

celeridade na resposta a pedidos de orçamento ou a possíveis dúvidas, 

bem como nos prazos de entrega das encomendas.

      Facilidade e Rapidez de entregas
Com os serviços expresso de transporte porta a porta que temos contratados, a entrega da 

sua encomenda processa-se de uma forma célere e cómoda.

      Condições especiais para profi ssionais do sector
Ao mesmo tempo que se pretende um conceito orientado para o consumidor fi nal 

também é nosso objectivo estabelecer parcerias duradouras com profi ssionais do sector 

numa lógica integrada, em cooperação e com ética negocial. 

Soluções para diversos sectores:

        Decoração     
      Arquitectura e Design
      Publicidade 
      Marketing     
      Hotelaria e Restauração
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REVENDEDOR AUTORIZADO:REVENDEDOR AUTORIZADO:

Qualquer que seja a sua dúvida 
não hesite em nos contactar.

Artigo: Expositor mono folha de balcão

Descrição: Expositor em acrílico transparente de 2 ou 3 mm de espessura. 
De design simples e com formas orgânicas, é a forma mais prática e rápida para expor 
qualquer informação ou divulgar qualquer produto.

Utilização: Avisos, horários, menus, preçários. Existência do livro de reclamações. 
Todo o tipo de divulgação e publicidade.

Caracteristicas: Tamanhos disponíveis: A5, A4 e A3. Opção de formato em “T” para visuali-
zação das duas faces. Outros tamanhos sob consulta. (Vendido em pack’s de 5 unidades)

Relacionados: Conheça a restante gama de acrílicos para utilização profi ssional,
existem outros modelos que podem potencializar o seu trabalho, desenvolver o 
seu negócio e valorizar ou os seus produtos! 

EXPOSITORES

MONO-FOLHA DE BALCÃO
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REVENDEDOR AUTORIZADO:REVENDEDOR AUTORIZADO:

Qualquer que seja a sua dúvida 
não hesite em nos contactar.

Artigo: Expositor mono folha de parede

Descrição: Expositor em acrílico transparente de 2, 3 ou 4 mm de espessura, 
de fácil colocação para exposição e apresentação em qualquer local.

Utilização: Avisos, Horários, Informações gerais, 
Existência de livro de reclamações, Preçários, Cartazes.
Publicidade, divulgação, Marketing. 

Caracteristicas: O expositor mono folha existe em tamanhos A5, A4 e A3,  
pode tambem optar por personalizar com as suas próprias medidas.
Opção de fi xação por fi ta bi-adesiva, ferragem inox, ou simples aparafusamento.

Relacionados: Conheça a restante gama de acrílicos para utilização profi ssional,
existem outros modelos que podem potencializar o seu trabalho, desenvolver o 
seu negócio e valorizar ou os seus produtos! 

EXPOSITORES

MONO-FOLHA DE PAREDE
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REVENDEDOR AUTORIZADO:REVENDEDOR AUTORIZADO:

Qualquer que seja a sua dúvida 
não hesite em nos contactar.

Artigo: Sistemas de exposição por cabos de aço

Descrição: Gama de artigos para exposição em acrílico cristal (transparente) de 3, 4 ou
5 mm e respectivos suportes metálicos para fi xação por suspensão em cabos de aço.

Utilização: Com os diferentes modelos de peças e respectivas funcionalidades é possível 
construir inúmeras confi gurações de exposição.  
Ideal para publicitar produtos, serviços e promoções, expor cartazes em montras, salas de 
exposição, feiras, salas de espera, etc…  

Caracteristicas: Expositores (frente e verso) mono-folha tamanho A5, A4, A3, A2 e A1. 
Porta-fl yers e porta -folhetos tamanho A5 e A4. Outros modelos sob consulta.

Relacionados: Conheça a restante gama de acrílicos para utilização profi ssional,
existem outros modelos que podem potencializar o seu trabalho, desenvolver o 
seu negócio e valorizar ou os seus produtos! 

EXPOSITORES

SISTEMA CABOS DE AÇO

Qualquer que seja a sua dúvida 
não hesite em nos contactar.
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REVENDEDOR AUTORIZADO:REVENDEDOR AUTORIZADO:

Qualquer que seja a sua dúvida 
não hesite em nos contactar.

Artigo: Porta - Brochuras de balcão e ou parede

Descrição: Bolsa em acrílico de 2 ou 3 mm sem colagens, para exposição de folhetos, com 
confi guração auto-sustentável para balcão ou para fi xação em superfi cie vertical.

Utilização: A sua forma simples e orgânica permite a sua utilização tanto isoladamente, 
como expositor de panfl etos publicitários ou informativos num balcão ou qualquer outro 
suporte horizontal, como também em conjugação com expositores mais completos 
de produtos ou em painéis publicitários para feiras e exposições.

Caracteristicas: Tamanhos standard A5, A4 e Flyer.
Fixação vertical por fi ta bi-adesiva ou simples aparafusamento.
Opção cor opalina para personalização realçada. 

Relacionados: Conheça a restante gama de acrílicos para utilização profi ssional,
existem outros modelos que podem potencializar o seu trabalho, desenvolver o 
seu negócio e valorizar ou os seus produtos! 

EXPOSITORES

PORTA BROCHURAS

BALCÃO / PAREDE
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REVENDEDOR AUTORIZADO:REVENDEDOR AUTORIZADO:

Qualquer que seja a sua dúvida 
não hesite em nos contactar.

Artigo: Placas de identifi cação

Descrição: Placas em acrílico cristal de espessura variável, fi xadas por intermédio de 
ferragens em inox. Dados gravados ou impressos. 

Utilização: A transparência e fl exibilidade de medidas e processos de gravação 
permitem a sua aplicação em inúmeras situações:
      Identifi cação de escritórios, estabelecimentos comerciais, etc...
      Placas informativas (horários, localizações, informações)
      Todo o tipo de sinalética interior e exterior. 

Caracteristicas: Espessura variável: desde 5 mm até 15 mm. 
Ferragens de fi xação em inox escovado com 2 tamanhos disponíveis. 
      Opções de gravação: 
      Aplicação de vinil impresso ou de recorte.
      Impressão directa por UV. 
      Gravação a laser.
 

SINALÉTICA

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
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REVENDEDOR AUTORIZADO:REVENDEDOR AUTORIZADO:

Qualquer que seja a sua dúvida 
não hesite em nos contactar.

Artigo: Troféus / Placas comemorativas

Descrição: Peça em acrílico cristal de 20, 30 ou 40 mm de espessura de arestas totalmente 
polidas com gravação personalizada.

Utilização: Troféus de participação / classifi cação. 
Placas comemorativas com gravação do evento, prémios de louvor e gratifi cação, uma forma 
estética e económica de premiar algum acontecimento ou alguém.

Caracteristicas: Polimento com rectifi cação a diamante, tamanhos variados.
       Opções de gravação: 
       Aplicação de vinil impresso ou de recorte
       Impressão directa por UV
       Gravação a laser

Relacionados: Conheça a restante gama de acrílicos para utilização profi ssional.

TROFÉUS

PLACAS COMEMORATIVAS
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REVENDEDOR AUTORIZADO:REVENDEDOR AUTORIZADO:

Qualquer que seja a sua dúvida 
não hesite em nos contactar.

Artigo: Caixa de Sugestões

Descrição: Caixa de sugestões em acrílico cristal de 4 ou 5 mm de espessura, com bolsa 
lateral para stock de folhetos. 

Utilização: Para reunir opiniões / sugestões e reclamações de clientes ou colaboradores, 
prática fundamental na evolução de qualquer negócio. Utilização em qualquer unidade 
industrial ou de serviços. Item indispensável nos processos de certifi cação da qualidade e 
na selecção de oportunidades de melhoria contínua.

Caracteristicas: Fabricado em acrílico cristal ou opção opalina para personalização 
realçada com garantia de anonimato. Porta de acesso ao interior com fechadura.
   Duas medidas disponíveis:
      230 x 300 x 160
      160 x 210 x 200

As três opções permitem a utilização horizontal (balcão, mesa ou outro) ou vertical, através da fi xação em parede ou similar por 
aparafusamento ou fi ta bi – adesiva.

UTILITÁRIOS

CAIXA DE SUGESTÕES
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REVENDEDOR AUTORIZADO:REVENDEDOR AUTORIZADO:

Qualquer que seja a sua dúvida 
não hesite em nos contactar.

Artigo: Campânula de protecção transparente

Descrição: Caixa em acrílico cristal de 4, 5 ou 6 mm de espessura 

Utilização: De design simples (geralmente quadrada ou rectangular) esta “caixa sem 
fundo” pretende preservar a integridade dos objectos que se encontra a envolver, tais como 
maquetes, jóias, esculturas, documentos e outros artigos frágeis ou valiosos.  

Caracteristicas: Acrílico cristal de 4, 5 ou 6 mm, formato quadrado ou rectangular e sem 
fundo, este artigo é fabricado à medida de forma a se conseguir uma mais efi caz protecção e 
não alterar a imagem do objecto que se encontra no seu interior. Acabamento rectifi cado a 
diamante em todas as arestas. para uma maior elegância.

Forneça todas as medidas de comprimento, largura e altura de que necessita e rapidamente 
terá um orçamento à sua medida.

DECORAÇÃO

CAMPÂNULA TRANSPARENTE
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REVENDEDOR AUTORIZADO:REVENDEDOR AUTORIZADO:

Qualquer que seja a sua dúvida 
não hesite em nos contactar.

Artigo: Porta Revistas “Crane”

Descrição: Peça de mobiliário de apoio, fabricada a partir de uma só chapa de acrílico de 8 
mm, sem colagens. 

Utilização: O seu design elegante, leve e funcional permite a sua utilização em ambientes 
familiares, espaços comerciais e profi ssionais em conjugação com qualquer estilo de 
mobiliário, armazenando revistas, jornais ou álbuns assim como em espaços comerciais, salas 
de espera ou reuniões expondo publicações ou catálogos de produtos. 

Caracteristicas: Uma peça única, fechada sobre si mesmo, com pega ergonómica. Pos-
sibilidade de impressão de imagens sobre a superfície, oferecendo infi ntas possibilidades de 
decoração e personalização tornando cada peça única e adaptada “por medida” ao espaço 
onde se insere.   Disponível em transparente, fosco incolor e branco opalino.

Relacionados: Uma peça de design criada a partir de um esboço simples, um belo exemplo 
do que produzimos na linha “imagine”!

DECORAÇÃO

PORTA REVISTAS “CRANE”
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REVENDEDOR AUTORIZADO:REVENDEDOR AUTORIZADO:

Qualquer que seja a sua dúvida 
não hesite em nos contactar.

UTILITÁRIOS

PLACAS DE ACRÍLICO 

POR MEDIDA

Artigo: Placas de acrílico por medida

Descrição: Corte por medida de chapas de acrílico, com opção de polimento dos topos.

Utilização: São inúmeras as aplicações das placas de acrílico. Alguns exemplos mais comuns:
Protecção de equipamentos, varandas, gradeamentos...; Divisórias de espaços;
Substituição de vidros em janelas ou clarabóias; Decoração de interiores; Sinais / Avisos. 

Caracteristicas: Placas de acrílico com várias espessuras disponíveis, desde 2 a 10 mm, 
devidamente protegidas com fi lme plástico. Opção de polimento dos topos com 
rectifi cação a diamante para brilho e transparência totais.

Relacionados: Conheça a restante gama de acrílicos para utilização profi ssional.
 
Diga-nos o comprimento, a largura e a espessura de que necessita e
terá a sua placa de acrílico em pouco tempo!



MOLDACRIL - INDUSTRIA DE PLÁSTICOS, LDA

Rua Nª Sra da Mão Poderosa, 255
ERMESINDE 4445-522
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email: geral@moldacril.com


