ÍNDEX												Pàg.
Tèxtil 													 4
Impremta exprés											18
Reclams												22
Importació												40
Retolacions tanques											43
Retolacions vehicles											44
Rètols													46
Senyalística												50
Impressió digital											54
Impressió directa											56
Sublimació												58
Producció especial											60
Pintura en altura											62
Expositors												64
Banderes												68
Roba laboral												70
Viatge al passat											78

3

TÈXTIL

ORGÀNIC

ℹ WWW.SIGNO.CAT

Consulta els catàlegs del nostre
web per descobrir la gamma completa de tots els productes.

7101B HOME COLL RODÓ

7102B DONA COLL RODÓ

Gramatge 145g/m2
Tallatge de la XS - 5XL
(4XL i 5XL disponible en negre, blanc,
gris jaspiat, marí, blau royal i vermell.)

Gramatge 145g/m2
Tallatge de la XS - 3XL
(3XL disponible en negre, blanc, gris jaspiat, marí, blau royal i vermell.)

OW

BF

MC

SG

SR

50 uts 6,55 €/u
100 uts 5,55 €/u
250 uts 4,55 €/u
500 uts 4,05 €/u
1000 uts 3,55 €/u

A partir de la XXL consulta preu

Disponible home
Disponible dona
Disponible nen

Inclou impressió 1 posició 1 color. Preu per unitat i sense IVA.

5

TÈXTIL

61082 HOME COLL RODÓ

61420 DONA COLL RODÓ

61019 INFANTIL COLL RODÓ

Gramatge 135g/m2 blanca i 145g/m2 color Gramatge 135g/m2 blanca i 145g/m2 color Gramatge 135g/m2 blanca i 145g/m2 color
Tallatge de la S - 5XL
Tallatge de la XS - 2XL
Tallatge de la 3/4 - 14/15
(4XL i 5XL disponible en negre, blanc,
gris jaspiat i marí.)

blanca

50 uts 5,45 €/u
100 uts 4,45 €/u
250 uts 3,45 €/u
500 uts 2,95 €/u
1000 uts 2,45 €/u

color

5,75 €/u
4,75 €/u
3,75 €/u
3,25 €/u
2,75 €/u

A partir de la XXL consulta preu

6

Disponible home
Disponible dona
Disponible nen

Inclou impressió 1 posició 1 color. Preu per unitat i sense IVA.

COTÓ

ℹ WWW.SIGNO.CAT

Consulta els catàlegs del nostre
web per descobrir la gamma completa de tots els productes.

blanca

50 uts 5,65 €/u
100 uts 4,65 €/u
250 uts 3,65 €/u
500 uts 3,15 €/u
1000 uts 2,65 €/u

color

6,00 €/u
5,00 €/u
4,00 €/u
3,50 €/u
3,00 €/u

61426 HOME COLL PIC
Gramatge 135g/m2 blanca i 145g/m2 color
Tallatge de la S - 2XL

Aquest any es porta, tornar a l'ORIGINAL,
aprofita la nostra PROMO!
Fes una compra de 100 samarretes Original coll rodo’ i te’n regalem 10*
* Promoció vàlida fins a un màxim de 50 samarretes de regal per comanda

Inclou impressió 1 posició 1 color. Preu per unitat i sense IVA.

7

TÈXTIL

61430 HOME COLL RODÓ

61432 DONA COLL RODÓ

61023/61025 NEN/A COLL RODÓ

Gramatge 145g/m2 blanca i 150g/m2 color Gramatge 145g/m2 blanca i 150g/m2 color Gramatge 135g/m2 blanca i 145g/m2 color
Tallatge de la S - 3XL
Tallatge de la S - XL
Tallatge de la 3/4 - 12/14
(3XL disponible en negre, blanc i marí.)

blanca

50 uts 5,65 €/u
100 uts 4,65 €/u
250 uts 3,65 €/u
500 uts 3,15 €/u
1000 uts 2,65 €/u

color

5,95 €/u
4,95 €/u
3,95 €/u
3,45 €/u
2,95 €/u

A partir de la XXL consulta preu

CB

FR
XW

HD

VF

GL

VH

R6

H1
HP

Disponible home
Disponible dona
Disponible nen

8

Inclou impressió 1 posició 1 color. Preu per unitat i sense IVA.

RX

ℹ WWW.SIGNO.CAT

COTÓ

Consulta els catàlegs del nostre
web per descobrir la gamma completa de tots els productes.

61098 HOME TIRANTS
Gramatge 160g/m2 blanca i 165g/m2 color
Tallatge de la S - 2XL

61376 DONA TIRANTS
Gramatge 160g/m2 blanca i 165g/m2 color
Tallatge de la S - XL

94
Disponible home
Disponible dona
Disponible nen
blanca

50 uts 5,55 €/u
100 uts 4,55 €/u
250 uts 3,55 €/u
500 uts 3,05 €/u
1000 uts 2,55 €/u

color

5,90 €/u
4,90 €/u
3,90 €/u
3,40 €/u
2,90 €/u

6535 DONA ESQUENA NADADORA
Gramatge 160g/m2
Tallatge de la S - 2XL

01

58

12

99

02

60

78

Disponible home
Disponible dona
Disponible nen
©

50 uts 6,15 €/u
100 uts 5,15 €/u
250 uts 4,15 €/u
500 uts 3,65 €/u
1000 uts 3,15 €/u
Inclou impressió 1 posició 1 color. Preu per unitat i sense IVA.

9

TÈXTIL

63402 HOME 65/35

63212 DONA 65/35

63417 INFANTIL 65/35

Gramatge 170g/m2 blanca i 180g/m2 color
Tallatge de la S - 5XL
(4XL i 5XL disponible en negre, blanc,
gris jaspiat i marí.)

Gramatge 170g/m2 blanca i 180g/m2 color
Tallatge de la XS - 2XL

Gramatge 170g/m2 blanca i 180g/m2 color
Tallatge de la 3/4 - 14/15

blanc

50 uts 8,35 €/u
100 uts 7,35 €/u
250 uts 6,35 €/u
500 uts 5,85 €/u
1000 uts 5,35 €/u

color

9,30 €/u
8,30 €/u
7,30 €/u
6,80 €/u
6,30 €/u

A partir de la XXL consulta preu

Disponible home
Disponible dona
Disponible nen

10 Inclou impressió 1 posició 1 color. Preu per unitat i sense IVA.

RX

VH

VF

R6

52

HD

POLOS

ℹ WWW.SIGNO.CAT

Consulta els catàlegs del nostre
web per descobrir la gamma completa de tots els productes.

73455 POLO AMB RIBET
Gramatge 170g/m2 blanca i 180g/m2 color
Tallatge de la S - 2XL

50 uts 11,90 €/u
100 uts 10,90 €/u
250 uts 9,90 €/u
500 uts 9,40 €/u
1000 uts 8,90 €/u

WR

RB

NB

Disponible home
Disponible dona
Disponible nen

Inclou impressió 1 posició 1 color. Preu per unitat i sense IVA. 11

TÈXTIL

0425 HOME LLISA

0423 DONA LLISA

100% polièster
Tallatge de la S - 3XL i
infantil 4 - 8 - 12 - 16

100% polièster
Tallatge de la S - 2XL

50 uts 5,90 €/u
100 uts 4,90 €/u
250 uts 3,90 €/u
500 uts 3,40 €/u
1000 uts 2,90 €/u

A partir de la XXL consulta preu

©

Disponible home
Disponible dona
Disponible nen

12 Inclou impressió 1 posició 1 color. Preu per unitat i sense IVA.

TÈCNIC

ℹ WWW.SIGNO.CAT

Consulta els catàlegs del nostre
web per descobrir la gamma completa de tots els productes.

6652 HOME/INFANTIL COMBI

6657 DONA COMBI

Gramatge 130g/m2, 100% polièster
Tallatge de la S - 2XL i
infantil 4 - 8 - 12 - 16

Gramatge 130g/m2, 100% polièster
Tallatge de la XS - 2XL

50 uts 6,60 €/u
100 uts 5,60 €/u
250 uts 4,60 €/u
500 uts 4,10 €/u
1000 uts 3,60 €/u
Disponible home
Disponible dona
Disponible nen
©

Inclou impressió 1 posició 1 color. Preu per unitat i sense IVA. 13

TÈXTIL

POLO HOME RIBET

POLO INFANTIL RIBET

100% polièster
Tallatge de la S - 2XL

100% polièster
Tallatge de la 4/6 - 12/14

Disponible home
Disponible dona
Disponible nen

14 Inclou impressió 1 posició 1 color. Preu per unitat i sense IVA.

50 uts 8,10 €/u
100 uts 7,10 €/u
250 uts 6,10 €/u
500 uts 6,60 €/u
1000 uts 5,10 €/u

ℹ WWW.SIGNO.CAT

TÈCNIC

Consulta els catàlegs del nostre
web per descobrir la gamma completa de tots els productes.

0484 PANTALÓ ADULT/INFANTIL
Gramatge 140g/m2, 100% polièster
Tallatge de la S - 2XL i 4 - 8 - 12 - 16

©

50 uts 6,60 €/u
100 uts 5,60 €/u
250 uts 4,60 €/u
500 uts 4,10 €/u
1000 uts 3,60 €/u

PETO ADULT/INFANTIL
100% polièster
Tallatge Adult - Júnior

50 uts 6,35 €/u
100 uts 5,35 €/u
250 uts 4,35 €/u
500 uts 3,85 €/u
1000 uts 3,35 €/u

6716 BANYADOR ADULT/INFANTIL
Gramatge 100g/m2, 100% polièster
Tallatge de la S - 2XL i 4 - 8 - 12 - 16

Disponible home
Disponible dona
Disponible nen

50 uts 7,75 €/u
100 uts 6,75 €/u
250 uts 5,75 €/u
500 uts 5,25 €/u
1000 uts 4,75 €/u
©

Inclou impressió 1 posició 1 color. Preu per unitat i sense IVA. 15

CAMISES

65112 CAMISA HOME OXFORD

65000 CAMISA DONA OXFORD

Gramatge 130g/m2 blanca i 135g/m2 color
Tallatge de la S - 2XL

Gramatge 130g/m2 blanca i 135g/m2 color
Tallatge de la S - XL

50 uts 19,65 €/u
100 uts 18,65 €/u
250 uts 17,65 €/u
500 uts 17,15 €/u
1000 uts 16,65 €/u
16 Inclou impressió 1 posició 1 color. Preu per unitat i sense IVA.

OD
Disponible home
Disponible dona
Disponible nen

TALLER

ℹ WWW.SIGNO.CAT

Consulta els catàlegs del nostre
web per descobrir la gamma completa de tots els productes.

A Signo disposem del nostre propi taller per personalitzar la vostra roba, i també els reclams. Tenim
maquinària de serigrafia, impressió digital, sublimació, brodat i termo soldable.
Consulta’ns les diferents possibilitats de personalització segons la idea que tingueu i el mètode que
mes s’hi adapti.
El nostre equip de disseny us ajudarà a plasmar la vostre imatge en qualsevol de les vostres peces.

17

IMPREMTA
SEGELL AUTOMÀTIC 39 €

CARTES RESTAURANT

ADHESIUS PVC O PAPER

Segell trodat, marca líder mundial. Disponible en diferents mides segons el
contingut i en colors de tinta blau, negre,
vermell, verd o morat a escollir.

Tenim una gran varietat de possibilitats per a la carta del teu bar o restaurant, vine a veure les opcions que més
se t’adaptin i demana pressupost sense
compromís.

Disposem d’una gran gamma d’adhesius
totalment personalitzats en mida i disseny, tant per exterior com per interior,
en el material que més et convingui, per
tota mena d’aplicació, individuals o en
rotlle. Consulta el preu des d’una unitat.

18 Inclou impressió segons especificacions de cada producte. Preu per unitat i sense IVA.

ℹ WWW.SIGNO.CAT

EXPRÉS

* Consulta el preu del producte
amb material reciclat.

*

CARPETA SENSE
100 uts 160 €
250 uts 200 €
500 uts 260 €
1000 uts 350 €

/ AMB SOLAPA
190 €
220 €
300 €
410 €

*

CARTELL DIN A3
100 uts 65 €
250 uts 80 €
500 uts 95 €
1000 uts 120 €

BLOC
10 uts
25 uts
50 uts
100 uts

Mida 29,7 x 42 cm en format vertical, imprès a 4+0, 100g estucat brillant.

Bloc autocopiant de 50 pàgines, Din A5
mida 14,8 x 21 cm o din A4 mida 21 x 29,7
cm en format vertical, imprès a 4+0, 80g
paper blanc més copia groga a 1+0.

ESTOVALLA INDIVIDUAL
500 uts 100 €
1000 uts 130 €
2000 uts 175 €
5000 uts 340 €

POSAGOTS RODÓ
500 uts
150 €
1000 uts 190 €
2500 uts 270 €
5000 uts 430 €

TOVALLONS TISSUE 3 CAPES
1200 uts 475 €
2400 uts 925 €
4800 uts 1790 €
7200 uts 2100 €

Din A3 mida 42 x 29,7 cm en format horitzontal, imprès a 4+0, 80g paper òfset.

Posagots de cartó rodó de mida ø10 cm
o quadrat de 9,3 cm, imprès a 4+0.

Carpeta de presentació per fulls din A4,
format vertical, imprès a 4+0, 300g laminat mate.

A5
15 €/u
9,6 €/u
8 €/u
5,1 €/u

A4
21,5 €/u
16,2 €/u
12 €/u
7,35 €/u

*

QUADRAT
155 €
195 €
275 €
435 €

Mida oberta 33 x 33 cm, plegat 16,5 x
16,5 cm, imprès a tot color en tota la superfície.

Inclou impressió segons especificacions de cada producte. Preu per unitat i sense IVA. 19

IMPREMTA

*

*

TARGETA VISITA
500 uts 60 €
1000 uts 70 €
2500 uts 80 €
5000 uts 95 €

TARGETA PVC
100 uts 150 €
250 uts 225 €
500 uts 290 €

FLYER
LLARG
500 uts 70 €
1000 uts 90 €
2500 uts 110 €
5000 uts 140 €
10000 uts 185 €

Mida 8,5 x 5,5 cm en format horitzontal
o vertical, imprès a 4+4, 300g laminat
mate.

Mida 8,6 x 5,4 cm en format horitzontal o
vertical, imprès a 4+4, 600µ.
Consulta preus per banda magnètica o
camp de firma.

Din llarg mida 9,8 x 21 cm o din A6 mida
10,5 x 14,8 cm en format horitzontal o
vertical, imprès a 4+4, 135g brillant.

*

*

*

FLYER
A5
500 uts 80 €
1000 uts 100 €
2500 uts 120 €
5000 uts 150 €
10000 uts 220 €

A4
95 €
115 €
155 €
215 €
395 €

Din A5 mida 14,8 x 21 cm o din A4 mida
21 x 29,7 cm en format horitzontal o vertical, imprès a 4+4, 135g brillant.

A6
75 €
95 €
115 €
145 €
200 €

DÍPTIC DIN LLARG
500 uts 87 €
1000 uts 96 €
2500 uts 135 €
5000 uts 197 €

DÍPTIC A5
500 uts 105 €
1000 uts 120 €
2500 uts 165 €
5000 uts 270 €

Din llarg mida 9,8 x 21 cm en format tancat vertical, imprès a 4+4, 135g brillant,
amb un plec.

Din A5 mida 14,8 x 21 cm o din A4 mida
21 x 29,7 cm en format tancat vertical, imprès a 4+4, 135g brillant, amb un plec.

20 Inclou impressió segons especificacions de cada producte. Preu per unitat i sense IVA.

A4
145 €
179 €
320 €
420 €

ℹ WWW.SIGNO.CAT

EXPRÉS

* Consulta el preu del producte
amb material reciclat.

*

*

*

TRÍPTIC DIN LLARG
500 uts 100 €
1000 uts 120 €
2500 uts 180 €
5000 uts 285 €

TRÍPTIC A5
500 uts 135 €
1000 uts 170 €
2500 uts 275 €
5000 uts 415 €

Din llarg mida 9,8 x 21 cm en format tancat vertical, 6 cares, imprès a 4+4, 135g
brillant i plegat paral·lel.

Din A5 mida 14,8 x 21 cm o din A4 mida
21 x 29,7 cm en format tancat vertical, imprès a 4+4, 135g brillant i plegat paral·lel.

Paper carta din A6 mida 10,5 x 14,8 cm,
din A5 mida 14,8 x 21 cm o din A4 mida
21 x 29,7 cm en format vertical, imprès a
4+0, 90g òfset.

*

*

*

SOBRE SENSE / AMB FINESTRA
250 uts 95 €
100 €
500 uts 115 € 120 €
1000 uts 150 € 160 €
2500 uts 190 € 195 €

SOBRE SENSE / AMB FINESTRA
250 uts 123 € 130 €
500 uts 145 € 150 €
1000 uts 175 € 180 €
2500 uts 281 € 290 €

SOBRE SENSE / AMB FINESTRA
250 uts 169 € 175 €
500 uts 200 € 220 €
1000 uts 265 € 290 €
2500 uts 460 € 480 €

Mida 22 x 11 cm en format horitzontal,
imprès a 4+0, 80g i pegat autoadhesiu.

Din C5 mida 22,9 x 16,2 cm en format
horitzontal, imprès a 4+0, 90g i pegat autoadhesiu.

Din C4 mida 22,9 x 32,4 cm en format
vertical, imprès a 4+0, 90g i pegat autoadhesiu.

A4
210 €
265 €
470 €
775 €

FOLIS A6
500 uts 50 €
1000 uts 60 €
2500 uts 80 €
5000 uts 100 €

A5
55 €
70 €
95 €
105 €

A4
65 €
80 €
105 €
190 €

Inclou impressió segons especificacions de cada producte. Preu per unitat i sense IVA. 21

RECLAMS

ℹ WWW.SIGNO.CAT

PER BEURE
IDEAL
SUBLIMATION

Consulta els catàlegs del
nostre web per descobrir
molts més productes i
possibilitats.

Producte blanc especialment dissenyat per
poder sublimar a tot color.

IDEAL
SUBLIMATION

IDEAL
SUBLIMATION

3963 TASSA CERÀMICA 370 ml
100 uts 4,00 €
250 uts 3,11 €
500 uts 2,75 €

3893 TASSA SUBLIMABLE 350 ml
100 uts 4,95 €
250 uts 3,81 €
500 uts 3,32 €

6999 TASSA DE VIDRE 350 ml
100 uts 5,10 €
250 uts 4,09 €
500 uts 3,59 €

Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta al voltant
de la tassa.

Personalitzada a tot color en tota la superfície.

Personalitzada a tot color en tota la superfície.

5494 POT AMB TAPA I PALLETA
100 uts 3,55 €
250 uts 2,75 €
500 uts 2,55 €

6009 TERMO ACER 500 ml
100 uts 7,32 €
250 uts 6,49 €
500 uts 5,94 €

6870 BIDÓ DE VIDRE
100 uts 4,00 €
250 uts 3,09 €
500 uts 2,75 €

Pot de vidre amb capacitat per 500 ml.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Bidó de 600 ml de capacitat. Fabricat
amb cos de vidre i tap de rosca. Inclou
funda softshell amb nansa de transport.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició
a la funda.

Inclou impressió segons especificacions de cada producte. Preu per unitat i sense IVA. 23

RECLAMS

IDEAL
SUBLIMATION

FL TOVALLOLA MICROFIBRA
50 uts 16,90 €
100 uts 13,10 €
250 uts 11,59 €

9961 MATALÀS INFLABLE
50 uts 10,50 €
100 uts 8,60 €
250 uts 7,39 €

98274 PILOTA INFLABLE
100 uts 1,90 €
250 uts 1,40 €
500 uts 1,25 €

Mides 70x140 cm.
Personalitzada a color en tota la superfície.

Mida 180 cm.
Disponible en diferents colors a escollir i
personalitzat a una sola tinta i posició al
reposacaps.

Mida ø26 cm.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

IDEAL
SUBLIMATION

4579 FRISBEE
250 uts 1,34 €
500 uts 1,09 €
1000 uts 0,98 €

FL GANDULA POLIÈSTER
1 ut
130 €
5 uts
109 €
10 uts 100 €

3042 PORTATOT WATERPRO
250 uts 1,26 €
500 uts 1,05 €
1000 uts 0,92 €

Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

3 posicions diferents, personalitzada a
color en tota la superfície de la tela.

Pràctic portatot impermeable en PVC
amb funció tàctil i doble sistema de seguretat per preservar l’estanquitat.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

24 Inclou impressió segons especificacions de cada producte. Preu per unitat i sense IVA.

PLATJA
IDEAL
SUBLIMATION

ℹ WWW.SIGNO.CAT

Consulta els catàlegs del
nostre web per descobrir
molts més productes i
possibilitats.

Producte blanc especialment dissenyat per
poder sublimar a tot color.

9589 COIXÍ PVC
100 uts 1,43 €
250 uts 1,29 €
500 uts 1,15 €

5696 CENDRER DE BUTXACA
250 uts 0,80 €
500 uts 0,75 €
1000 uts 0,70 €

1184 PAREO
100 uts 8,90 €
250 uts 8,46 €
500 uts 8,06 €

Coixí inflable de PVC.
Personalitzat a una sola tinta i posició.

Cendrer de butxaca disponible en diversos colors i interior en alumini ignífug.
Personalitzat a una sola tinta i posició.

Mida 170x90 cm.
Suau pareo/tovallola en material 100%
cotó de 180 g/m2.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

8085 BARRET DE PALLA
250 uts 2,03 €
500 uts 1,72 €
1000 uts 1,57 €

4147 NEVERA
100 uts 2,83 €
250 uts 2,25 €
500 uts 1,93 €

4804 PALES
100 uts 4,72 €
250 uts 4,10 €
500 uts 3,90 €

Cinta disponible en diferents colors a escollir i personalitzat a una sola tinta en
tota la cinta.

Nevera per 4 llaunes.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Parell de pales de platja d’alta qualitat
en fusta natural. Amb mànec reforçat a
joc. Inclou la pilota.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta en cada
pala a una posició.

Inclou impressió segons especificacions de cada producte. Preu per unitat i sense IVA. 25

RECLAMS

(mínim 25u)

6747 RELLOTGE INTEL·LIGENT
Des de 24,00 €

(mínim 25u)

3316/3317 PETO POLIÈSTER
50 uts 4,10 €
100 uts 3,50 €
250 uts 2,85 €

720P. Pantalla LCD 2. 14 Accessoris. Multillenguatge. Recarregable USB.
Disponible en diferents colors a escollir.
Consulta preus de personalització.

Connexió Bluetooth. Pantalla LCD 1,44.
Recarregable USB.
Disponible en dos colors a escollir.
Consulta preus de personalització.

Disponible en adult i nen, en diferents
colors a escollir i personalitzat a una sola
tinta i posició.

3572 GORRO PISCINA
100 uts 2,52 €
250 uts 1,80 €
500 uts 1,63 €

3618 CANELLERA MICROFIBRA
100 uts 1,90 €
250 uts 1,44 €
500 uts 1,18 €

6373 ESTORETA
50 uts 17,80 €
100 uts 16,50 €
250 uts 15,00 €

Gorro de material espàndex, disponible
en diferents colors a escollir i personalitzat a una sola tinta i posició. El blanc té
la possibilitat de personalitzar-se a color
igualment en una sola posició.

Canellera amb butxaca de cremallera.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Estoreta per a ioga i altres activitats
en resistent i suau material PVC. Mida
60x180 cm.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició
a la funda.

5246 CÀMERA ESPORTIVA
Des de 28,90 €

IDEAL
SUBLIMATION

26 Inclou impressió segons especificacions de cada producte. Preu per unitat i sense IVA.

FEM ESPORT
IDEAL
SUBLIMATION

ℹ WWW.SIGNO.CAT

Consulta els catàlegs del
nostre web per descobrir
molts més productes i
possibilitats.

Producte blanc especialment dissenyat per
poder sublimar a tot color.

IDEAL
SUBLIMATION

4149 BRAÇALET ESPORTIU
100 uts 1,95 €
250 uts 1,39 €
500 uts 1,14 €

A-130 GORRA 5 PANELLS
100 uts 2,10 €
250 uts 1,90 €
500 uts 1,75 €

5341 BIDÓ ALUMINI
100 uts 4,95 €
250 uts 3,88 €
500 uts 3,40 €

Braçalet esportiu en suau soft shell, amb
tancament ajustable de velcro i frontal
de PVC amb funció tàctil.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

100% sarga de cotó. Talla única i tancament de velcro.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Bidó de 400 ml de capacitat, especialment dissenyat per a marcatge en sublimació a tot color en una àmplia superfície. Amb tap de seguretat de rosca i
mosquetó metàl·lic per transport.

3584 BIDÓ PLEGABLE
100 uts 1,85 €
250 uts 1,38 €
500 uts 1,13 €

4439 BRÚIXOLA MOSQUETÓ
250 uts 1,05 €
500 uts 0,91 €
1000 uts 0,85 €

6967 PILOTA POLIPELL
25 uts 10,75 €
50 uts 9,90 €
100 uts 8,50 €

Bidó de 400 ml de capacitat amb cos
flexible de material PET. Amb tap de seguretat a rosca i mosquetó metàl·lic de
transport a joc.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Pilota de futbol mida FIFA 5.
Personalitzat a una sola tinta i posició.

Inclou impressió segons especificacions de cada producte. Preu per unitat i sense IVA. 27

RECLAMS

IDEAL
SUBLIMATION

3164 MOTXILLA SPOOK
100 uts 1,50 €
250 uts 1,36 €
500 uts 1,20 €

4362 MOTXILLA SUBLIMABLE
100 uts 2,91 €
250 uts 2,36 €
500 uts 1,90 €

4734 MOTXILLA LENDROSS
50 uts 6,90 €
100 uts 5,95 €
250 uts 4,95 €

Motxilla de cordes de polièster.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Motxilla de cordes de polièster.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a tot color a una posició.

Motxilla de polièster.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

IDEAL
SUBLIMATION

4893 MOTXILLA NON WOVEN
100 uts 1,94 €
250 uts 1,40 €
500 uts 1,23 €

3931 BOSSA ESPORT PLEGABLE
100 uts 3,75 €
250 uts 2,95 €
500 uts 2,58 €

4918 BANDOLERA SUBLIMABLE
100 uts 8,19 €
250 uts 7,42 €
500 uts 6,10 €

Especialment dissenyada per pintar amb
retoladors. Inclou 5 retoladors en variats
colors.
Personalitzat a una sola tinta i posició.

Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Solapa blanca especial per sublimar a tot
color en tota la seva superfície.
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BOSSES
IDEAL
SUBLIMATION

ℹ WWW.SIGNO.CAT

Consulta els catàlegs del
nostre web per descobrir
molts més productes i
possibilitats.

Producte blanc especialment dissenyat per
poder sublimar a tot color.

6219 RONYONERA
100 uts 2,99 €
250 uts 2,53 €
500 uts 2,08 €

3322 BOSSA NATURAL COTÓ
100 uts 1,99 €
250 uts 1,43 €
500 uts 1,10 €

3210 BOSSA COTÓ
100 uts 2,28 €
250 uts 1,71 €
500 uts 1,42 €

Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Bossa de 105 gr.
Personalitzat a una sola tinta i posició.

Bossa de 105 gr.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

3886 BOSSA DE PA NON WOVEN
100 uts 1,60 €
250 uts 1,18 €
500 uts 1,06 €

6123 BOSSA PLEGABLE
100 uts 2,13 €
250 uts 1,56 €
500 uts 1,28 €

3200 BOSSA NON WOVEN
250 uts 0,92 €
500 uts 0,81 €
1000 uts 0,68 €

Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.
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RECLAMS

BP CLAUER METACRILAT
250 uts 1,50 €
500 uts 1,20 €
1000 uts 1,10 €

EF GOT ECO 40 cl
200 uts 1,45 €
400 uts 1,02 €
800 uts 0,93 €

LL XAPA AGULLA
250 uts 0,66 €
500 uts 0,46 €
1000 uts 0,44 €

Personalitzat fins a 3 tintes a doble cara,
fins a una mida de 16 m2.

Disponible en diferents colors a escollir i
personalitzat a una sola tinta a tot el voltant.

Xapa d’agulla de ø59 mm.
Personalitzat a tot color.
També disponible en imant o obridor.

* Complements addicionals

* Complements addicionals

IDEAL
SUBLIMATION

4845 ENCENEDOR
500 uts 0,89 €
1000 uts 0,74 €
2000 uts 0,67 €

8780 LANYARD
100 uts 1,50 €
250 uts 1,20 €
500 uts 0,95 €

PF LANYARD SUBLIMAT
250 uts 0,85 €
500 uts 0,70 €
1000 uts 0,65 €

Encenedor a gas recarregable.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Ample de 2 cm amb tancament de mosquetó metàl·lic.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta una cara.
* Afegeix la teva funda (9169) horitzontal
10 x 9 cm o (z-515) vertical 9 x 12 cm.

Ample de 2 cm amb tancament de mosquetó metàl·lic, personalitzat a color en
tota la superfície per les dues cares.
* Afegeix la teva funda (9169) horitzontal
10 x 9 cm o (z-515) vertical 9 x 12 cm.
(Mínim 250u)

30 Inclou impressió segons especificacions de cada producte. Preu per unitat i sense IVA.

ESDEVENIMENTS
IDEAL
SUBLIMATION

ℹ WWW.SIGNO.CAT

Consulta els catàlegs del
nostre web per descobrir
molts més productes i
possibilitats.

Producte blanc especialment dissenyat per
poder sublimar a tot color.

* Complements addicionals

IDEAL
SUBLIMATION

PF MINI LANYARD SUBLIMAT
500 uts 0,60 €
1000 uts 0,50 €
2500 uts 0,45 €

97433 USB 16 GB
100 uts 4,10 € 5,55 €
250 uts 3,90 € 4,95 €
500 uts 3,65 € 4,80 €

TYVEK PULSERA PAPER
500 uts 0,30 €
1000 uts 0,25 €
2500 uts 0,19 €

Ample de 2 cm amb tancament de mosquetó metàl·lic, personalitzat a color en
tota la superfície per les dues cares.
* Afegeix la teva funda (9169) horitzontal
10 x 9 cm o (z-515) vertical 9 x 12 cm.
(Mínim 500u)

Disponible en diferents colors a escollir
i possibilitat de personalitzar a una sola
tinta o tot color a una posició.

Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

IPS PULSERA VINIL
500 uts 0,45 €
1000 uts 0,35 €
2500 uts 0,25 €

11 GP GLOBUS
500 uts 0,45 €
1000 uts 0,35 €
2500 uts 0,25 €

3029 MOCADOR TRIANGULAR
100 uts 1,55 €
250 uts 1,09 €
500 uts 0,85 €

Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Mida 100 x 70 cm.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

1 tinta

color
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RECLAMS

IDEAL
SUBLIMATION

AD BANDERA BALCÓ
50 uts 8,65 €
100 uts 7,80 €
250 uts 5,90 €

AX VENTALL PLÀSTIC
300 uts 2,70 €
500 uts 2,17 €
1000 uts 1,75 €

AX VENTALL PLÀSTIC A COLOR
100 uts 5,16 €
250 uts 3,90 €
500 uts 2,85 €

Bandera per balcó mida 100 x 70 cm de
100% polièster, sublimada a tot color i
amb cintes als 4 cantons per lligar.

Ventall amb varilles de plàstic.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta en tota la
tela.
(Mínim 300u)

Ventall amb varilles de plàstic.
Disponible en diferents colors a escollir i
personalitzat tot color.
(Mínim 100u)

IDEAL
SUBLIMATION

8100 PARA-SOL ALUMINI
100 uts 3,53 €
250 uts 2,66 €
500 uts 2,41 €

5060 POLSERA TELA SUBLIMADA
250 uts 1,05 €
500 uts 0,75 €
1000 uts 0,65 €

53569 PORTA CREDENCIAL
250 uts 0,69 €
500 uts 0,55 €
1000 uts 0,45 €

Disponible amb rivet en diferents colors
a escollir i personalitzat a una sola tinta i
posició.

Polsera blanca ideal per sublimar a tot
color en tota la seva superfície.

Porta acreditacions amb mosquetó i clip.
Mecanisme retràctil.
Funda identificativa no inclosa.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.
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ESDEVENIMENTS
IDEAL
SUBLIMATION

ℹ WWW.SIGNO.CAT

Consulta els catàlegs del
nostre web per descobrir
molts més productes i
possibilitats.

Producte blanc especialment dissenyat per
poder sublimar a tot color.

3743 MEDALLA
100 uts 3,50 €
250 uts 1,90 €
500 uts 1,60 €

1191 MEDALLA OR
100 uts 3,70 €
250 uts 2,00 €
500 uts 1,90 €

Z-9600 TROFEU VIDRE QUADRAT
25 uts 12,20 €
50 uts 9,60 €
100 uts 9,00 €

Medalla metàl·lica de ø5 cm amb cinta
vermella o bandera espanyola.
Disponible per escollir en models or, plata i bronze, personalitzat amb el mateix
gravat làser per totes a la cara posterior.

Disponible per personalitzar a tot color a
una sola cara.

Trofeu de 10 x 10 cm. Inclou caixa.
Disponible per personalitzar a tot color a
una sola cara.

Z-9601 TROFEU RECTANGULAR
25 uts 11,60 €
50 uts 8,90 €
100 uts 8,30 €

Z-9602 TROFEU RODÓ
25 uts 10,85 €
50 uts 8,30 €
100 uts 7,65 €

Z-966 TROFEU VIDRE FORMA COPA
25 uts 14,36 €
50 uts 11,76 €
100 uts 10,58 €

Trofeu de 10 x 7 cm. Inclou caixa.
Disponible per personalitzar a tot color a
una sola cara.

Trofeu de ø8 cm. Inclou caixa.
Disponible per personalitzar a tot color a
una sola cara.

Trofeu de 12 x 18,5 cm. Inclou caixa.
Disponible per personalitzar a tot color a
una sola cara.
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RECLAMS

91247 BOLÍGRAF SLIM
500 uts 0,40 €
1000 uts 0,30 €
2500 uts 0,25 €

81188 BOLÍGRAF METÀL·LIC
500 uts 0,97 €
1000 uts 0,85 €
2500 uts 0,82 €

81137 BOLÍGRAF LED
250 uts 1,38 €
500 uts 1,16 €
1000 uts 1,01 €

Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Ideal per personalitzar a una posició el
logotip en làser quedant retroil·luminat
amb LED en pressionar la punta tàctil.
Inclou 3 piles AG3.

81212 BOLÍGRAF ANTIBACTERIÀ
500 uts 0,45 €
1000 uts 0,36 €
2500 uts 0,30 €

81174 BOLÍGRAF UV DIGITAL
500 uts 0,52 €
1000 uts 0,43 €
2500 uts 0,37 €

91736 LLAPIS AMB GOMA
500 uts 0,20 €
1000 uts 0,15 €
2500 uts 0,12 €

Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Disponible en diferents colors a escollir i
personalitzat a tot color en una sola posició.

Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.
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OFICINA
IDEAL
SUBLIMATION

ℹ WWW.SIGNO.CAT

Consulta els catàlegs del
nostre web per descobrir
molts més productes i
possibilitats.

Producte blanc especialment dissenyat per
poder sublimar a tot color.

91604 SUBRATLLADOR CARIOCA
250 uts 0,80 €
500 uts 0,61 €
1000 uts 0,52 €

93269 BLOC DE NOVES UV DIGITAL
100 uts 3,60 €
250 uts 2,95 €
500 uts 2,60 €

4910 BOLÍGRAF AMB BASE
100 uts 1,60 €
250 uts 1,25 €
500 uts 1,06 €

Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Bloc A5 amb tapa fluorescent i tancament elàstic. Conté 192 pàgines pautades, amb vora negra i marca pàgines.
Disponible en diferents colors a escollir i
personalitzat a tot color en una sola posició.

Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició
a la base.

5520 ALFOMBRA SUBLIMADA
100 uts 3,50 €
250 uts 2,57 €
500 uts 1,95 €

3157 CARPETA
100 uts 2,40 €
250 uts 1,75 €
500 uts 1,46 €

2533 BLOC ENCOLAT 250 FULLS
250 uts 4,70 €
500 uts 2,80 €
1000 uts 2,34 €

Alfombra de ratolí de ø20 cm blanca de
polièster i silicona, ideal per sublimar a
tot color en tota la seva superfície.

Carpeta per arxivar fulls A4.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Inclou impressió als laterals i en cada fulla a un sol color.
(Mínim 250u)

IDEAL
SUBLIMATION

Inclou impressió segons especificacions de cada producte. Preu per unitat i sense IVA. 35

RECLAMS

36

ℹ WWW.SIGNO.CAT

Consulta els catàlegs del
nostre web per descobrir
molts més productes i
possibilitats.

IDEAL
SUBLIMATION

Producte blanc especialment dissenyat per
poder sublimar a tot color.
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RECLAMS

8585 CAIXA COLORS
500 uts 0,40 €
1000 uts 0,39 €
2500 uts 0,38 €

1018 LLAPICER
500 uts 0,50 €
1000 uts 0,49 €
2500 uts 0,48 €

6821 BOSSA PAPER RECICLAT
100 uts 2,20 €
250 uts 1,93 €
500 uts 1,75 €

Cartó Reciclat.
Personalitzat a una sola tinta i posició.

Llapicer de resistent cartó reciclat de
430g/m2. Presentat plegat, amb instruccions de muntatge a la base.
Personalitzat a una sola tinta i posició.

Bossa en paper laminat de 105g/m2,
altament resistent. Nanses de cotó llargues en color natural.
Personalitzat a una sola tinta i posició.

6930 ALTAVEU CARTÓ RECICLAT
50 uts 16,25 €
100 uts 15,65 €
250 uts 14,20 €

6770 BOLÍGRAF CARTÓ RECICLAT
500 uts 0,37 €
1000 uts 0,31 €
2500 uts 0,29 €

6371 MOTXILLA PAPER RECICLAT
100 uts 9,50 €
250 uts 8,14 €
500 uts 7,90 €

Bluetooth. Cartó reciclat, amb botons
de control ce canya de blat. 3W de potència, compatible amb iOS i Android.
Inclou cable de càrrega.
Personalitzat a una sola tinta i posició.

100% compostable.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Motxilla de mida 30x40 cm en paper laminat de 130 g/m2, resistent a les esquitxades d’aigua.
Personalitzat a una sola tinta i posició.
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RECICLATS
IDEAL
SUBLIMATION

ℹ WWW.SIGNO.CAT

Consulta els catàlegs del
nostre web per descobrir
molts més productes i
possibilitats.

Producte blanc especialment dissenyat per
poder sublimar a tot color.

6631 PAI PAI
500 uts 0,71 €
1000 uts 0,66 €
2500 uts 0,64 €

6228 USB 16 GB
50 uts 7,26 €
100 uts 6,90 €
250 uts 6,50 €

6290 PALLETES DE PAPER
500 uts 0,41 €
1000 uts 0,36 €
2500 uts 0,29 €

Pai Pai en cartó reciclat i amb mànec de
fusta.
Personalitzat a una sola tinta i posició.

Cos acabat amb cartó reciclat i clip metàl·lic.
Personalitzat a una sola tinta i posició.

Set de palletes de paper amb tractament
especial antihumitat. Compost per 10
palletes, presentades en estoig de cartó reciclat. Disponible en acabat natural
i marró.
Personalitzat a una sola tinta i posició a
la caixa.

3388 LLIBRETA CARTÓ RECICLAT
100 uts 2,15 €
250 uts 1,82 €
500 uts 1,55 €

6418 SET DE JOCS
100 uts 2,75 €
250 uts 2,42 €
500 uts 2,30 €

1016 IMANT PORTA FOTOS
250 uts 1,26 €
500 uts 1,10 €
1000 uts 0,90 €

Mida 11,6 x 15,3 cm amb 80 fulls de distribució a una ratlla.
Disponible en diferents colors a escollir
i personalitzat a una sola tinta i posició.

Baralla francesa, fabricada en fusta. Inclou cartes i daus.
Personalitzat a una sola tinta i posició a
la caixa.

Imant porta fotos en cartó reciclat de
185g/m2, per a fotos de mida 8,5 x 9 cm
Personalitzat a tot color a la part inferior.
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RECLAMS
La importació amb asia exprés o asialink neix de la idea d’ampliar i complementar l’extens catàleg i la gamma de serveis, posant a disposició dels clients la dilatada experiència al sector
promocional i les seves tendències, així com de la selecció de fàbriques segures i d’importació
des dels mercats d’origen.

TUBULAR POLIÈSTER
Consulta preus

MINI CARREGADORS SENSE FILS
Consulta preus

GORRES DIVERSOS ACABATS
Consulta preus

130 gr i disponible en tallatge d’adult o
nen. Opcional en material reciclat RPET.
Possibilitat de fer l’interior en polar en el
tallatge d’adult. Imprès a color en tota la
seva superfície.
Temps de producció: de 15 a 20 dies.
Més temps de transport: de 7 a 9 dies
naturals per via aèria amb una comanda
de 500 uts. Opcionals preus més ajustats
amb enviament per via marítima, amb
entregues de 40 a 45 dies naturals, comandes mínimes de 5000 uts.

Carregador rodó ø70 mm o quadrat 62 mm.
Disponible en material ABS o canya de
blat o Bambú. Impressió digital a tot color.
Temps de producció: de 25 a 30 dies laborables.
Més transport: de 12 a 14 dies naturals
via aèria amb una comanda de 100 uts.
Opcionals preus més ajustats amb enviament per via marítima de 40 a 45 dies
naturals, comandes mínimes de 5000 uts.
Inclou caixa blanca o la de cartó amb un
mínim de 3000 uts o bé personalitzar-la
a tot color, mínim 250 uts allargant el termini de lliurament.

Possibilitat de triar, gorres de cotó o
polièster, de microfibra o esportiva
softcool, o RPET, gorra bob o estil militar. Alguns models disponibles en tallatge de nen.
Personalitzable a 360 graus.
Diferents possibilitats fins a 3 colors, a
tot color o brodat 2 o 3D.
Quantitat mínima 1000 unitats.
Possibilitat de personalització etiqueta interior.
Temps de producció: 25 dies laborals.
Més transport: de 35 a 40 dies laborals.

40 Inclou impressió segons especificacions de cada producte. Preu per unitat i sense IVA.

IMPORTACIÓ

ℹ WWW.SIGNO.CAT

Consulta els catàlegs del
nostre web per descobrir
molts més productes i
possibilitats.

Posem a la vostra disposició la possibilitat d’imaginar, crear i dissenyar aquest article que faci
que la vostra campanya sigui única, especial i diferent; partint de l’elecció del material, colors,
personalització, i tot això en terminis reduïts, des de quantitats mínimes i als millors preus.
Importem productes que compleixen les reglamentacions i estàndards de la Unió Europea.

GORRES DIVERSOS ACABATS
Consulta preus

BIDÓ ALUMINI
Consulta preus

VENTALLS FUSTA O PLÀSTIC
Consulta preus

Para-sol d’alumini color plata amb
possibilitats de bombolla a les 2 cares
o bé alumini en una cara i escuma al
revers.
2 argolles metàl·liques i 2 ventoses incloses. Cinta elàstica per plegar.
Possibilitat de personalització en serigrafia a 1 color o tot color a tota la
superfície.
Diferents mides a escollir 130x60,
130x70, 130x80 o 150x75 cm.
Temps de producció: 25 dies laborals.
Més transport: de 35 a 40 dies laborals.

Bidons de cos d’alumini tap de seguretat a rosca i mosquetó metàl·lic, disponibles en diferents capacitats 330 ml, 500
ml, 800 ml.
Personalització a tot color al voltant del
bidó. Acabat mat.
Embossat individual, amb opció de
caixa blanca personalitzada.
Temps de producció: 40 dies laborals.
Més transport: de 7 a 10 dies via aèria o
de 40 a 45 dies naturals via marítima.

Ventalls amb varetes de plàstic, de fusta
o bé de bambú. Mínim 1000 unitats.
Possibilitat d’escollir la tela de polièster,
RPET o de cotó.
Personalització a la vareta a 1 color o a la
tela a tot color.
Caixa blanca inclosa, o possibilitat d’escollir caixa blanca amb finestra, caixa
kraft o caixa personalitzada a tot color.
Temps de producció: 25 dies naturals.
Més transport: 9 dies naturals via aèria o
de 40 a 45 dies naturals via marítima.

SERVEI D’IMPORTACIONS DIRECTES

Inclou impressió segons especificacions de cada producte. Preu per unitat i sense IVA. 41

RETOLACIONS i

IMPRESSIÓ DIGITAL

TANQUES

ℹ WWW.SIGNO.CAT

Som especialistes en instal·lacions de tanques publicitàries, ens encarreguem des de la fabricació i el disseny fins a la retolació i col·locació d’aquestes. Demana el teu pressupost sense cap
compromís.

Demani pressupost a la web www.signo.cat o per correu electrònic info@signo.cat 43

RETOLACIONS
Oferim retolacions bàsiques, a partir de preus molt econòmics. Consisteix a aplicar amb vinil imprès o de tall els elements bàsics corporatius de la vostra empresa. Utilitzem els millors materials
del mercat i retolem qualsevol mena de vehicle: cotxes, furgonetes, camions, motos i embarcacions entre d’altres.

També hi ha l’opció del semi integral que consisteix a retolar el vehicle amb vinil de fundició, ja
que permet adaptar-se millor a les formes o polimèric si no té corbes molt pronunciades, pot
ser vinil imprès o retallat. En aquesta opció cobriríem en gran part la superfície del vehicle, però
sense arribar a forrar-lo totalment.
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I per acabar, tenim la retolació integral que seria forrar la totalitat del vehicle amb vinil de fundició
per poder-se adaptar a la perfecció a totes les formes de la carrosseria. Així aconseguim transmetre una publicitat molt més impactant, ja que podríem convertir tot el vehicle en una imatge
sobre el teu negoci o posar-li el vinil decoratiu que més t’agradi.
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RETOLACIONS
Suports rígids
Produïm cartells de metacrilat, alumini, PVC escumat o acer inoxidable, entre altres materials.
Poden incorporar sistemes d’il·luminació o no i la seva retolació es fa amb vinil de tall o vinil imprès. També es poden encunyar o combinar amb lletres i conjunts corporis, entre altres opcions.

Lletres i conjunts corporis
Fets amb una àmplia varietat de materials com el PVC escumat, metacrilat, alumini o acer inoxidable, amb la possibilitat d’incloure diversos tipus d’il·luminació i amb diferents acabats.
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Rètols Modulars
Els rètols modulars són estructures en forma de caixa tancada. Es poden retolar tant per a ús interior amb lona tensada, així com plaques rígides de metacrilat retolades amb vinil imprès o de
tall. Tenen la possibilitat d’incloure diversos tipus de sistemes d’il·luminació.

Rètols de neó
Rètols de fabricació artesanal. Textos i logotips totalment personalitzats, de qualsevol color i
mida.
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RETOLACIONS
Banderoles
Rètols elaborats amb lona, caixes d’alumini i metacrilat retolat amb vinil de tall o imprès. Amb la
possibilitat d’incloure il·luminació interior. S’instal·len perpendicularment a la paret.

Tòtems i monòlits
Fabriquem qualsevol mena de tòtem o monòlit segons les vostres necessitats. Expliqui’ns la
seva idea i ens posarem a treballar per fabricar el tòtem que més li convingui. Podem fer-ho en
una àmplia gamma de materials diferents.
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Lones i Pancartes
Realitzem lones i pancartes de petit i gran format. Ens encarreguem del disseny, impressió i confecció de tot tipus de lones de PVC, lones microperforades o canvas, entre altres materials.

Gravats
Produïm plaques gravades. Utilitzem diferents processos com són la impressió directa amb tinta
UVI, fresat o gravat làser sobre diferents tipus de materials.
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RETOLACIONS
Senyalística
Produïm tota classe de senyalització: vial, plaques de gual, cartells fotoluminescents, cartells reflectors, etc. Fetes amb diferents materials com l’alumini, acer galvanitzat o PVC.

Senyalització viària
Aquesta senyalització està dissenyada per ser utilitzada en entorns urbans. Hi ha dos models, les plaques
amb el dors obert i amb el dors tancat. Fabricades
en alumini o xapa galvanitzada i lacades per les seves dues cares amb retolació en vinil normal o vinil
reflectant (EG, HI, DG). La utilització d’aquests materials ens permet tenir menors costos de manteniment
i millors resultats davant ambients agressius.

Senyals econòmiques
Senyals viàries econòmiques, amb diferents formats,
fabricades en material galvanitzat i lacades al forn per
una de les seves cares.
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Balises i pilons
Balises i pilons. Elements d’abalisament
dotats de franges retro reflectants que augmenten la seva visibilitat. Elements per la
guia o senyalització de la carretera, delimitar zones de vianants o zones de trànsit.

Cintes de abalisament
Rotllos de cintes de senyalització abalisament per delimitar zones o senyalitzar zones de prohibició de pas i/o
perill.
Ideals per delimitar grans àrees. S’utilitzen per marcar
zones on hi ha perill i/o prohibició; o on hi ha algun risc
com a senyal d’advertència.

Cintes adhesives
Cintes adhesives: la blanca i vermella s’utilitza per indicar
perill immediat o prohibició. Mentre que la groga i negra
són per indicar perill d’ensopegada o caiguda, bastides,
tubs, bigues, etc. Les cintes adhesives en base de cautxú,
permeten un marcatge ràpid de seguretat: zones d’emmagatzematge, delimitació d’àrees de treball, trànsit de
persones, etc.

Tanques de plàstic i metàl·liques
Tanques de plàstic o metàl·liques de seguretat i de vianants.
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RETOLACIONS
Cartelleria obra
Aquests senyals són lleugers i de fàcil
instal·lació. Aquest material es pot instal·lar tant en tanques d’obra, bastides
o qualsevol altre lloc, ja que, qualsevol
cartell d’obra estàndard, reuneix tots els
senyals més usuals en una de sola. Mitjançant aquest cartell establirem normes
bàsiques d’obligat compliment.
Els materials en els quals es poden fabricar són:
- Lona, subjecte a valoració sempre que
no sigui la ref. 960-L.
- Glasspack, subjecte a valoració quan
es tracti de personalització.
- PVC de diferents gruixos, segons exigències del client i subjecte a valoració.
- Polipropilè cel·lular groc.

Senyals adhesives
Senyals adhesives de seguretat.

Cartelleria fotoluminescent
Senyals que indiquen la situació d’elements contra incendi o
emergència. Ideals per identificar rutes d’evacuació, sortides
d’emergència i equips de protecció contra incendis.
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Senyals de reciclatge
Senyals indicatius i cartells pel marcatge
de zones i contenidors per a la gestió i reciclatge de residus.
Estan disponibles en poliestirè blanc d’1
mm de gruix i també en vinil adhesiu o alumini blanc de 0,8 mm.
Aquests senyals incentiven a adquirir una
cultura del reciclatge de residus, per després ser lliurat al gestor, que serà l’encarregat de donar el tractament adequat per
mantenir l’equilibri ambiental.

Senyalització d’envasos
Senyalització d’envasos de substàncies perilloses.
Fabricades en Vinil adhesiu Glasspack o alumini. (Sota comanda).
Segons reglament CLP CE 1272/2008 (classificació i envasat de substàncies i barreges).

Cartelleria variada
Podem fabricar qualsevol cartell informatiu, estàndard o personalitzat, en diversos materials, segons sigui per exterior o
interior.
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IMPRESSIÓ
A banda de tot el tema de rètols i cartelleria també tenim al seu abast impressions digitals de
petit a gran format sobre una gran diversitat de suports, com poden ser: vinil adhesiu, paper,
transparències, lones, opis, PVC’s, cartó ploma, etc. Sigui simplement per decorar, promocionar
o simplement per informar. També podem realitzar estands per convencions o fires.
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IMPRESSIÓ
Disposem de màquines d’impressió digital directa per poder realitzar productes totalment personalitzats a color, com són la Roland F2000 i la F2100 que imprimeixen roba 100% cotó a tot color
siguin imatges o fotografies. O la Roland VersaUV LEF-300 que ens permet imprimir directament
sobre pràcticament qualsevol producte i material rígid, com per exemple: carcasses de mòbil,
bolis, USB’s...

F2000 i F2100
Impressió digital de peces 100% cotó a tot color.
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VersaUV LEF-300
Imprimeix directament sobre una gran varietat de productes i materials llisos.
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IMPRESSIÓ
Tenim una impressora de làmines per sublimar tèxtil en material 100% polièster de color blanc o
per metall ja siguin tasses, bidons i altres productes cilíndrics en què la base també sigui blanca.
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PRODUCCIÓ
Tens alguna idea que no saps com reproduir? Nosaltres la podem fer realitat, tenim producció
especial, per fabricar qualsevol cosa, explica’ns el que tens al cap i buscarem el mètode per ferho realitat!

Lots
T’ajudem a fer lots d’obsequi personalitzats per la teva empresa amb productes variats!

Fabricació en formes personalitzades
Qualsevol producte que se t’acudeixi totalment personalitzat, en formes i colors!
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Impressions en bobina en petit o gran format, gran varietat de materials, per sistemes automàtics o manuals.

Rotlles personalitzats
Fabriquem tota mena de rotlles amb la imatge que hi vulgueu plasmar com pot ser paper de
regal, precinto, adhesius...

Fes del teu dibuix una realitat, des de fusta o qualsevol altre material retallat en la forma que
es desitgi, així com esbossos convertits en peluixos fins a trofeus o obsequis amb la forma que
caracteritza l’esdeveniment, i moltes coses més...
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PINTURA
A Signo també us oferim la possibilitat de pintar i personalitzar
la façana amb el vostre logotip
corporatiu a grans dimensions.
Disposem de personal especialitzat per poder realitzar aquest
tipus de feines.
Demana’ns més informació!
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EXPOSITORS
Roll Up Standard

des de
80 €

Aquest Roll Up banner està disponible en diversos formats, incloent-hi formats de Roll Up
XXL. Es tracta d’un suport publicitari per a gràfiques que per la seva versatilitat, el seu muntatge senzill i la seva gran qualitat és una elecció
segura com a suport publicitari. Aquest Roll Up Publicitari es pot transportar a qualsevol lloc gràcies a la
bossa de gran qualitat que incorpora i el seu muntatge
no porta més de 3 minuts, només cal encaixar el pal i subjectar el perfil de la gràfica.

Pop-Up Textil con Velcro

El Pop-Up Tèxtil amb Velcro és un mur fàcil
de transportar. La gràfica és intercanviable,
gràcies al velcro. La seva estructura d’alumini proporciona gran resistència i estabilitat. El
Pop-Up és perfecte per a fires, esdeveniments,
congressos, reunions d’empresa, rodes de premsa o com a photocall. La instal·lació daquest suport
publicitari és molt senzilla, una única persona pot realitzar el muntatge fàcilment.
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DISPLAYS
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Consulta els catàlegs del
nostre web per descobrir
molts més productes i
possibilitats.

Taulell Publicitari

Aquest Roll Up banner està disponible en diversos formats, incloent-hi formats de Roll Up
XXL. Es tracta d’un suport publicitari per a gràfiques que per la seva versatilitat, el seu muntatge senzill i la seva gran qualitat és una elecció
segura com a suport publicitari. Aquest Roll Up Publicitari es pot transportar a qualsevol lloc gràcies a la
bossa de gran qualitat que incorpora i el seu muntatge
no porta més de 3 minuts, només cal encaixar el pal i subjectar el perfil de la gràfica.

des de
220 €
Bàner Extensible i Ajustable

El Bàner Extensible i Ajustable compta amb
una estructura d’acer en color negre lacat.
Aquest és portàtil i es pot imprimir a doble
cara, el que fa que sigui ideal per utilitzar en
una gran varietat d’esdeveniments promocionals, de mitjans, comercials o fins i tot per a una
sessió de fotos. Cada tub de l’estructura és extensible i està dissenyat perquè el telescòpic sigui fàcil,
ràpid i ajustable a la gràfica, això permet diferents mides
de gràfica.
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EXPOSITORS
Expositor de Fulletons

L’Expositor de Fullets està fabricat en alumini i els
prestatges en material acrílic. Aquest expositor informatiu pot ser d’1 cara o de 2 cares amb 4 prestatges
per cara. Disponible en diferentes dimensions per
col·locar de forma paral·lela de 1 a 3 fulletons o catàlegs A4. Disposa de rodes de manera que es pot
moure de forma fàcil o fixar bloquejant les rodes.

Expositor Publicitari

Expositor Publicitari amb Base pesada i robusta, perfecta per a exteriors. El marc no té
vores esmolades i té ressorts d’acer per a més
flexibilitat. Disposa d’obertura amb sistema
Clic el que facilita el canvi de la gràfica. La base
disposa de rodes i es pot emplenar fins a 28l per la
mida A1 i 500×700. Per a les mides A0 i 700×1000 es
poden emplenar fins a 52l. L’Ús del pòster és de doble
cara. A més, a la part superior es pot col·locar una cartel·la.
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Consulta els catàlegs del
nostre web per descobrir
molts més productes i
possibilitats.

Pissarra de Cavallet Una Cara

La Pissarra de Cavallet Una Cara està fabricada
amb Pissarra de fibra d’alta qualitat i fusta natural.
La fusta d’aquesta pissarra és de color natural, cosa
que us permet combinar a la perfecció en qualsevol ubicació interior o exterior. La Pissarra de fusta,
també, és plegable per a un fàcil emmagatzematge
i mobilitat. Aquesta Pissarra és ideal per ser utilitzada en restaurant botigues, bars, o per a les escoles.
Dimensions de 61 x 118 cm.

Vitrina per a Anuncis

La Vitrina per a Anuncis amb fons metàl·lic
està formada per un marc d’alumini amb porta de metacrilat i pany. Per això, aquest tauler d’anuncis està dissenyat per cridar l’atenció
sobre publicacions importants en un sol full i
fixat a la vitrina d’alumini mitjançant imants que
es poden canviar en qualsevol moment. A més, cal
destacar que aquesta vitrina té els seus cantons arrodonits. Dimensions disponibles: 250x400 mm, 350x500
mm, 500x700 mm i 600x600 mm.
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BANDERES
Fly Banner Surf
Bandera impresa a tot color. Tela 100% polièster de 115g/m2. Disponible en diverses
mides.
Pal d’alumini i fibra de carboni, disponible en
diferents mides.
Base a escollir entre les disponibles.
Pensat per a ús exterior i interior.

des de
105 €

Fly Banner Llàgrima

MIDA

ALT

BANDERA

MIDA

ALT

Banderes personalitzades
També fabriquem tota mena de banderes, totalment personalitzades, en mida,
disseny i acabats.
Tela 100· polièster de 115 g/m2.
Banderes de sobretaula, per paret, amb
pal, anelles, de despatx o institucionals.
Consulta totes les opcions disponibles
i pregunta el teu pressupost des d’una
sola unitat.
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CARPES

Consulta els catàlegs del
nostre web per descobrir
molts més productes i
possibilitats.

des de
350 €

Carpa personalitzada 3x3

des de
470 €

Carpa personalitzada 3x4,5

Carpa plegable de 3x4,5 o 3x3 metres confeccionada amb tela 100% polièster de 115g/m² o
amb tela impermeable de tipus carpa de 280g/m². La pots personalitzar amb colors i/o dissenys
de la teva elecció al vessant i el sostre.
La tela compta amb un tractament superficial antipol·lució, no destenyeix i és rentable. La impermeable també és resistent a l’aigua i l’aire.
Inclou estructura d’alumini de color gris metal·litzat composta de trams tubulars hexagonals de
40 mm amb unions de plàstic endurit de color negre.
Estructura 100% alumini resistent, 185 cm d’alçada.
Complements

Funda amb rodes

Paret mostrador

Base per flybanner

Paret

Base d’aigua

Finestra

Porta
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IGNÍFUG I ANTIESTÀTIC
Oferim una àmplia gamma de peces certificades contra la calor i la flama. Una selecció de peces per realitzar de forma segura
treballs de soldadura i processos afins.
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INDÚSTRIA BASE
Disseny i confecció per a cobrir les necessitats dels treballadors en el desenvolupament de la seva activitat laboral.

Màxima comoditat amb els teixits stretch.

Descobreix també la nostra gamma en texans.

Àmplia gamma de pols, jaquetes i armilles d’home i dona.
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ALTA VISIBILITAT
Tenim tot el que necessites en peces certificades en alta visibilitat, peces dissenyades per cobrir totes les necessitats dels
treballadors amb la finalitat que siguin visibles en condicions de risc.

Softshells
Consulta’ns la gamma de colors disponibles.

Tota classe de peces polos, polars, jaquetes, pantalons...
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HOTELERIA
Oferim una àmplia varietat de solucions tant per cuina com per a sala. Podràs trobar un ampli assortiment de jaquetes, pantalons o camises fins a una infinitat de complements.
Disseny i funcionalitat al servei dels professionals.
Conjunts de cuina originals i divertits

Funda per la PDA

Davantals de tota classe i combinacions

Calçat còmode amb velcro o cordills

74 Demani pressupost a la web www.eurouniforms.cat o per correu electrònic eurouniforms@signo.cat

ℹ WWW.EUROUNIFORMS.CAT
SANITAT i ESTÈTICA
Peces especialment dissenyades per a professionals de la sanitat, empleats de clíniques estètiques i veterinàries, spa i balnearis o empleats de neteja.

Casaca sanitària dona
amb coll en bec, màniga curta i doble butxaca,
100% Polièster.

Polo home elàstic sanitari de màniga curta amb
teixit calat i coll sense botons, 100% Polièster.

Casaca sanitària dona
de màniga curta amb
tancament amb xecs
ocults i dues butxaques, 100% Polièster.

Pantalons pijama unisex tipus Jogger
amb puny al baix i gran varietat de butxaques, 100% Polièster.

Conjunts sanitaris amb estampats divertits i gorros a joc
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COM PROTEGIR ELS PEUS
EN EL TREBALL?
Més del 15% dels accidents laborals a
Espanya succeeixen als peus o als
turmells. És per això que és fonamental la prevenció no només complint i respectant la normativa de
seguretat existent a l'empresa sinó
també amb un bon calçat de seguretat
o de treball segons procedeixi.

ÀMPLIA GAMMA DE CALÇAT PROFESSIONAL
amb talles des de la 36 fins a la 48

CONFORT EN EL TREBALL!

Disposem de models sòlids, segurs,
duradors i ergonòmics.

En la nostra gamma de sanitat i hoteleria prima la comoditat
a l'hora d'estar molt de temps dret. S'aconsegueix l'equilibri
perfecte entre disseny i comoditat, sense oblidar la protecció
necessària per a cada tipus de treball.
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SABATA DE SEGURETAT
Treballem amb una gran varietat de marques perquè puguis triar entre elles la que
més se t’adapti.
Trobaràs diferents opcions tant de canya
alta com baixa.
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VIATGE AL

Tarragona 2002

Cambrils 2002

Tarragona 2000

Reus 2002
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PASSAT

Tarragona 2000

Santa Oliva 2000
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Salou 2004

Vendrell 2007
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