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Material:
Metacrilat 5 mm

Mides:
80 x 60 cm      74,75€
100 x 60 cm    94,30€
120 x 80 cm   125,35€
140 x 100 cm  181,70€

Plaç de producció:
A partir 8 de Juny

Material:
Metacrilat 2 mm

Mides:
70 x 50 cm      41,40€
80 x 60 cm          46€
90 x 60 cm     55,20€

Plaç de producció:
A partir 25 de Maig

Acabades amb finestra
 inferior de 30 x 15 cm.
Possibilitat de 
personalitzar-les.
Possibilitat de realitzar 
altres mides.
Imports unitaris, a 
consultar altres quantitats
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Descompte especial del 
15% per a socis de Foment.

MPARES protecció
de 



Material:
Metacrilat 2 mm

Mides:
60 x 40 cm           23€
80 x 60 cm      43,70€
100 x 70 cm     63,25€
120 x 80 cm     87,40€

Plaç de producció:
A partir 25 de Maig

Subministrat amb dos
mecanitzacions a la part
superior.
No contempla 
subministrament 
d´anclatge. 
Possibilitat de 
personalitzar-les.
Possibilitat de realitzar 
altres mides.
Imports unitaris, a 
consultar altres quantitats

 

MPARESMA protecció penjant
de 

per a socis de Foment.15% 
Descompte especial del 



 

SEP d´espais   PARADORS
Material:
Panelight de 10+10 mm
amb film PVC transparent 

Mides:
50 x 150 cm           138€
70 x 150 cm      151,80€
100 x 150 cm    167,90€

Plaç de producció:
Una setmana

Material:
Cartró niu d´abella 10+10 mm
amb film PVC transparent 

Mides:
50 x 150 cm       131,10€
70 x 150 cm     144,90€
100 x 150 cm    151,80€

Plaç de producció:
Una setmana

Possibilitat de 
personalitzar-les.
Possibilitat de realitzar 
altres mides.
Imports unitaris, a 
consultar altres quantitats

per a socis de Foment.15% 
Descompte especial del 



Material:
Panelight 20 mm
amb dispensador electric

Mides:
60 x 200 cm    241,50 €

Plaç de producció:
72h desde la confirmació

Posibilidad d´afegir 
paperera
Possibilitat de 
personalitzar-les.
Possibilitat de realitzar 
altres mides.
Imports unitaris, a 
consultar altres quantitats
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per a socis de Foment.15% 
Descompte especial del 
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Material:
Vinil removible amb
tractament antilliscant.

Mides:
100 x 10 cm           3,22 €
100 x 15 cm           4,35 €
200 x 20 cm          6,16 €
200 x 30 cm          8,31 €
30 cm diàmetre   3,20 €
50 cm diàmetre   6,79 €

Plaç de producció:
48h desde la confirmació

Possibilitat de 
personalitzar-les.
Possibilitat de realitzar 
altres mides.
Contemplem aquests 
preus per a produccions 
de 50 unitats minim.
Imports unitaris, a 
consultar altres quantitats

 

VV

per a socis de Foment.15% 
Descompte especial del 

INILSINILS



50 cm diàmetre   6,79 €
30 cm diàmetre   3,20 €
200 x 30 cm          8,31 €
200 x 20 cm          6,16 €
100 x 15 cm           4,35 €
100 x 10 cm           3,22 €

Material:
Vinil removible amb
tractament antilliscant.

Mides:

Plaç de producció:
48h desde la confirmació

Possibilitat de 
personalitzar-les.
Possibilitat de realitzar 
altres mides.
Contemplem aquests 
preus per a produccions 
de 50 unitats minim.
Imports unitaris, a 
consultar altres quantitats

 

VV
Lorem ipsum

per a socis de Foment.15% 
Descompte especial del 
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50 cm diàmetre   6,79 €
30 cm diàmetre   3,20 €
200 x 30 cm          8,31 €
200 x 20 cm          6,16 €
100 x 15 cm           4,35 €
100 x 10 cm           3,22 €

Material:
Vinil removible amb
tractament antilliscant.

Mides:

Plaç de producció:
48h desde la confirmació

Possibilitat de 
personalitzar-les.
Possibilitat de realitzar 
altres mides.
Contemplem aquests 
preus per a produccions 
de 50 unitats minim.
Imports unitaris, a 
consultar altres quantitats
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per a socis de Foment.15% 
Descompte especial del 

INILSINILS



CALA
Material:
Marc alumini amd lona
textil impressa a una cara,
lona trasera blanca.

Mides:
60 x 200 cm      227,70 €
100 x 200 cm          437 €

Plaç de producció:
72h desde la confirmació

Suministrament amb peus
Possibilitat d´impressió 
a dues cares.
Possibilitat de
personalitzar-les.
Possibilitat de realitzar 
altres mides.
Opció a fer retroil·luminat.
Imports unitaris, a 
consultar altres quantitats

 
 

per a socis de Foment.15% 
Descompte especial del 

LAIXOS amb i sense llum



Material:
Panelight 19 mm

Mides:
70 x 150 cm       105,80 €
100 x 150 cm     126,50 €

Plaç de producció:
72h desde la confirmació

Material:
Cartró niu d´abella

Mides:
70 x 150 cm       98,96 €
100 x 150 cm          115 €

Plaç de producció:
72h desde la confirmació

Suministrament amb peus
Possibilitat d´impressió 
a dues cares.
Possibilitat de
personalitzar-les.
Possibilitat de realitzar 
altres mides.
Imports unitaris a 
consultar altres quatitats 

 per a socis de Foment.15% 
Descompte especial del 
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ROLL UPS
Material:
Poliester Opac

Mides:
90 x 200 cm      74,75 €

Plaç de producció:
48h desde la confirmació

Possibilitat de
personalitzar-les.
Possibilitat de realitzar 
altres mides.
Imports unitaris, a 
consultar altres quantitats

per a socis de Foment.15% 
Descompte especial del 

LL UPS



5SUNDISASUNDISA
Material:
Kappa o Forex 3 mm

Mides:
DIN A3               18,4€
DIN A4               13,8€
70 x 100 cm     34,5€

Plaç de producció:
72h desde la confirmació

Possibilitat de realitzar 
altres mides.
Imports unitaris, a 
consultar altres quantitats

 

PLAFONS  
senyalèticaPLAFONS

per a socis de Foment.15% 
Descompte especial del 



BARCELONA
Botànica 73-75
08908 L’Hospitalet de Llobregat 
T +34 93 263 05 00
F +34 93 263 04 56
info@sundisa.es

lsabel Roch                    isabel@sundisa.es 
Elisabeth Misse      elisabeth@sundisa.es

.

PERSONAS DE CONTACTO

www.sundisa.es




