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Num contexto económico ainda perturbado pela crise sanitária, como pode recuperar o controlo da organização dos seus eventos? 
Como se pode preparar para o recomeço das feiras com soluções de stand adaptadas ao panorama atual?

Para satisfazer as necessidades de stands de menor dimensão com orçamentos moderados, 
apresentamos neste catálogo a nossa oferta modular com as nossas gamas VECTOR e 
MODULATE.

Quer soluções escaláveis e reutilizáveis?

de implementar?

As nossas soluções modulares são a resposta!

Qualquer que seja o objetivo da comunicação, as nossas soluções modulares vão ao encontro das suas necessidades. 

É o melhor compromisso entre produtos de exposição portáteis e económicos e o tradicional stand de construção.

INTRODUÇÃO
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As nossas soluções modulares têm múltiplos benefícios.

Poupe e optimize o seu tempo com soluções que podem ser rapidamente montadas 
e desmontadas por uma ou duas pessoas, sem recurso a ferramentos ou utilizando 
apenas uma simples chave Allen.

Embale o seu stand facilmente com sacos ou caixas de transporte com rodas.

Rentabilize o seu investimento ao máximo reutilizando as mesmas estruturas noutro 
contexto.

1. Leve e compacto

2. Reconfigurável

3. Amortização rápida

4. Em stock durante todo o ano

5. Atualização da comunicação ilimitada

6. Embalagem otimizada

7. Fácil de montagem 

8. Sustentável

9. Reutilizável

9 BOAS RAZÕES PARA ESCOLHER 
UMA SOLUÇÃO MODULAR
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GAMA VECTOR KIT &  
VECTOR PRÉ-MONTADO

GAMA  
MODULATE

Tipo de perfil 

Número de módulos  

Acessórios 

Reservado 

Altura 

Tempo de montagem 

Instalação

Montagem 

Gráficos  

Imagem 

Cantos 

Configuração

Transporte 

Embalagem 

Orçamento

Módulos Vector  
em kit

Transporte e armazenamento 

Vector 50mm (moldura de alumínio) 

20 

Sim

Com fechadura 

2,50 m

+++

Chave Allen 

Parafusos

Impressão têxtil com fita de silicone 

Uma ou dupla face 

Direito

Em ângulos retos

Sacos ou caixas opcionais 

Caixas de cartão 

€€

Módulos Vector  
pre-montados

Reduza o tempo de montagem

Vector 50mm (moldura de alumínio) 

9 

Sim

Com fechadura 

2,50 m

+

Chave Allen 

Parafusos

Impressão têxtil com fita de silicone 

Uma ou dupla-face 

Direito

Em ângulos retos

Caixas de madeira 

Fornecido montado com graficos 

€€€

Gama Modulate

Reconfigurável, escalável, exclusivo

Modulate 30mm (tubos de alumínio) 

16 

Não

Com ímans

2 m ou 2,40 m

++

Sem ferramentas 

Ímans integrados 

Impressão têxtil 

Dupla-face

Direito ou arrendondado 

360° devido a ímans 

Sacos incluídos 

Fornecido num saco e caixa de cartão 

€

otimizado 
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Perfis de alumínio Perfis tubulares de alumínio

Módulos Vector
em kit

Módulos Vector 
pre-montados

Gama Modulate

360°

ST230ST230

TIPOS DE PERFIS
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KIT VECTOR & GAMA VECTOR PRÉ-MONTADA
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Módulos Vector em kit
 
• Perfis de alumínio 50 mm
• 20 módulos diferentes
• Embalado em secções de 1250 mm numeradas
• Entregue em caixa de cartão com gráficos e instruções de 
montagem
• Fácil de montar graças ao sistema de numeração. Apenas 
uma chave Allen key é necessária!
• Cada módulo está perfurado e equipado com os parafu-
sos necessários: união simples dos diferentes módulos sem 
recurso a ferramentas. 
• Reconfigurável e reutilizável: armazenamento num espaço 
restrito numa caixa pequena (1350 x 400 x 300 mm) 

Módulos Vector pré-montados

•  Perfis de alumínio 50 mm 
• 7 módules Vector best-sellers 
•  Molduras embaladas com os gráficos previamente 
montados
• Entregue em caixas de madeiras concebidas 
especialmente para o efeito
• Cada módulo está perfurado e equipado com os para-
fusos necessários: união simples dos diferentes módulos 
sem recurso a ferramentas.
• Solução chave na mão: metade do tempo de montagem!  

SOLUÇÕES DE MÓDULOS VECTOR EM KITS
& PRÉ-MONTADOS PARA TÊXTIL TENSIONADO

Conheça a nossa gama VECTOR, produzida na Europa.  

Os perfis de alumínio da nossa gama Vector foram concebidos pelos nossos técnicos e fabricados diariamente pelas nossas equipas de 
produção experientes. 

O gráfico têxtil: a fita de silicone é costurada nas bordas, que depois é inserida diretamente na ranhura do perfil de alumínio existente nas 
molduras. 

Um conceito, duas soluções em uso

Necessita de uma solução compacta para uma maior 

portabilidade e um armazenamento otimizado? 
Necessita de uma solução de montagem ultra-rápida? 
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COMO MONTAR MOLDURAS VECTOR?
Cada módulo é previamente perfurado e equipado com os parafusos necessários para ser unido a outro módulo da gama.

ST230

Unir 2 molduras Vector Montagem de poste quadrado2

ST230

11
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Encaixe a fita de silicone nos 4 cantos da 
moldura

De seguida, encaixa a fita de silicone no 
centro de cada lado

Pressione do meio até aos cantos

Os gráficos têm uma fita de silicone que Os gráficos têm uma fita de silicone que 
torna a sua montagem fácil e rápidatorna a sua montagem fácil e rápida

1

2

3

1

2

3

Montagem da imagem 4Utilize um poste quadrado (Module E) para criar um ângulo 
reto

3

ST231ST231

Transforme um stand de 3m² 
num stand 18m² num piscar de 

olhos!
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MODULE-VFF-A
Module A

MODULE-VFF-C
Module C

MODULE-VFF-B
Module B

  2500 (a) x 1950 (l) x 50 (p) mm   2500 (a) x 950 (l)  x 50 (p) mm  2500 (a) x 2950 (l) x 50 (p) mm

MODULE-VFF-M

  2500 (a) x 2850 (l) x 50 (p) mm   2500 (a) x 1850 (l) 50 (p) mm  2500 (a) x 2800 (l) mm

Module M
MODULE-VFF-N

Module N
MODULE-VFF-L

Module L

  2500 (a) x 450 (l) x 50 (p) mm

MODULE-VFF-O
Module O

Paredes 

MODULE-VFF-D
Module D

  2550 (a) x 950 (l) x 2600 (p) mm
- Pés incluídos

MODULE-VFF-H
Module H

  2550 (a) x 950 (l) x 2600 (p) mm
- Pés incluídos

Imagem 
total

Arcos

20 Módulos Kit Vector modules: uma soluçao ultra-compacta, ajustável às necessidades e orçamentos 

MÓDULOS KIT VECTOR
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MODULE-VFF-F-2
Porta

MODULE-VFF-FD-2
Porta (sem poste)

Module F Module F

  Frente : 545 (a) x 950 (l) mm Porta : 1930 (a) x 940 (l) mm

MODULE-VFF-G-2
Module G

  2500 (a) x 1050 (l) x 1050 (p) mm

MODULE-VFF-G3-2
Module G3

  2500 (a) x 1050 (l) x 1050 (p) mm   1000 (a) x 1050 (l) x 1050 (p) mm

MODULE-VFF-K
Module K

MODULE-VFF-I

  2550 (a) x 950 (l) x 100 (p) mm
- Pés incluídos

Module I

Ideal para 
criar um 
arco LED em 
combinação 
com um 
módulo C

  2500 (a) x 950 (l) x75 (p) mm

MODULE-VFF-J
Module J

MODULE-VFF-Q

  1000 (a) x 1850 (l) mm  2500 (a) x 1850 (l) x 100 (p) mm

Module Q
MODULE-VFF-P

Module P

Extensão
de LED

Reservados

Led

MODULE-VFF-E
Module E

  2500 (a) x 50 (l) x 50 (p) mm

Utilizado unir 
2 molduras 
em ângulo 
reto

Poste

  2500 (a) x 950 (l) x 75 (p) mm

MODULE-VFF-UMOT-R
Module R u.motion

  2500 (a) x 950 (l) x 75 (p) mm

MODULE-VFF-UMOT-S
Module S u.motion

U motion

Expositor novo equipado com tecnologia sinalética digital e integrado 
numa moldura Vector 75 mm. Disponível em 2 tamanhos standard, 
facilmente dá vida à sua comunicação. 

MÓDULES KIT VECTOR
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Saco de transporte económico  
AB LINEAR 

1370 mm AB-LINEAR
  1370 (a) x 290 (l) x 290(p) mm 

(dimensões internas)

Pés estabilizadores 
com rodas

Abertura com zíper

Empilhável até 2 caixas
numa base

Rodas com travão

Caixa de transporte 

1350 mm LNPC-1350-01   400 (a) x 1350 (l) x 350 (p) mm
(dimensões internas)

2580 mm LNPC-2580-01   400 (a) x 2580 (l) x 350 (p) mm
(dimensões internas)

Caixa empilhável 

1350 mm LNPC-1350   400 (a) x 1350 (l) x 350 (p) mm
(dimensões inernas)

2580 mm LNPC-2580   400 (a) x 2580 (l) x 350 (p) mm
(dimensões inernas)

Saco Modular AB-MODULAR-01
  1390 (a) x 330 (l) x 240 (p) mm

(dimensões internas)

Saco de transporte compartimentalizado  
MODULAR

Pés estabilizadores Abertura com zíper e 
compartimentos no 

interior

SACOS E CAIXAS DE TRANSPORTE PARA MÓDULOS KIT VECTOR
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7 módulos Vector pré-montados: uma solução pronto a usar que poupa tempo e trabalho

Cada módulo é perfurado previamente e equipado com os parafusos necessários para ser unir com outros módulos da gama. Embalado em 
caixas compartimentadas, recebe os módulos com os gráficos montados.

MODULE-VFF-E-PB
Module E

MODULE-VFF-G-2-PB MODULE-VFF-G3-2-PB
Module G Module G3

MODULE-VFF-F-2-PB
Porta

Module F

  Ombreira :  545 (a) x 950 (l) mm 
   Porta : 1930 (a) x 940 (l) mm

  2500 (a) x 1050 (l) x 1050 (p) mm   2500 (a) x 1050 (l) x 1050 (p) mm

  2500 (a) x 50 (l) x 50 (p) mm

MODULE-VFF-C-PB
Module C

MODULE-VFF-D-PB
Module D

  2500 (a) x 950 (l)  x 50 (p) mm   2550 (a) x 950 (l) x 2800 (p) mm
- Pés incluídos

Utilizado 
para unir 2 
molduras em 
âmgulos retos

MODULE-VFF-I-PB

  2550 (a) x 950 (l) x 100 (p) mm
- Pés incluídos

  2500 (a) x 950 (l) x75 (p) mm

Module I
MODULE-VFF-J-PB
Module J

Ideal para 
criar um 
arco LED 
combinando 
com o
módulo C

MODULE-VFF-V-PB
Module V

  2500 (a) x 50 (l) x 50 (p) mm

Módulos

MÓDULOS VECTOR PRÉ-MONTADOS
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Base CRATE-01   975 (a) x 2550 (l) x 665 (p) mm
(dimensões internas)

  1135 (a) x 2605 (l) x 745 (p) mm
(dimensões externas com rodas)

Compartimento superior TOP-CRATE-01   170 (a) x 2550 (l) x 665 (p) mm
(dimensões internas)

  200 (a) x 2605 (l) x 745 (p) mm
(dimensões externas)

Caixa base + compartimento 
superior MODULE-PB-CRATE-01   1335 (a) x 2605 (l) x 745 (p) mm

(dimensões externas com rodas)

Caixa base CRATE-02   975 (a) x 2550 (l) x 875 (p) mm
(dimensões internas)

  1135 (a) x 2605 (l) x 955 (p) mm
(dimensões externas com rodas)

Compartimento superior TOP-CRATE-02   170 (a) x 2550 (l) x 875 (p) mm
(dimensões internas)

  200 (a) x 2605 (l) x 955 (p) mm
(external dimensions)

Caixa base + compartimento 
superior MODULE-PB-CRATE-02   1335 (a) x 2605 (l) x 955 (p) mm

(dimensões externas com rodas)

Compartimento superior para guardar acessórios

Opção Pequena :Opção Grande :

Os 3 kits incluem a 
caixa principal e o 
compartimento superior

Caixa de transporte para módulos pré-montados

Material : Madeira

Rodas : Sim

Compartimento : Sim

+ =

CAIXAS DE TRANSPORTE PARA MÓDULOS VECTOR PRÉ-MONTADOS
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Spotlights LED

Kit duplo LED-EXHIB-ARM-BDLK

Transformador LED-ARM-TRANS

LN112-C   Formato A4

Porta-folhetos 
Vector / Linear

SLF1P  220 (a) x 220 (l) x 5 (p) mm

Meio Pé Lateral  
(par)

LN155-02   5 (a) x 234 (l) x 250 (p) mm

Meio pé 
(unidade)

Consulte-nos para informações sobre as peças de 
fixação e barras de suporte.

Suporte de écrans

LN124A-01   Écrans  32’’ a 55’’ (81 a 139 cm)

LN124-03   Écrans  37’’ a 70’’ (94 a 177 cm)

Cores disponíveis : 

Prateleira de madeira

VS-S-800   800 (a) x 300 (l) mm

VS-S-1000   1000 (a) x 300 (l) mm

Consulte-nos para informações sobre as peças de 
fixação.

ACESSÓRIOS PARA MÓDULOS VECTOR KIT & VECTOR PRÉ-MONTADO
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4 cores disponíveis:

Balcão Vector, direito 1000 mm*. VSCB   1015 (a) x 1040 (l) x 545 (p) mm

Balcão Vector, direito 1000 mm com 
porta com fechura VSCB-D   1015 (a) x 1040 (l) x 545 (p) mm

        porta: 975 (a) x 535 (l) mm

Balcão Vector, direito 2000 mm VSCB-2   1015 (a) x 2040 (l) x 545 (p) mm

Vector Balcão Direito 

Fixação com fita de 
silicone

Sacos de transporte 
adiconais

Acessórios :

Saco com tubo (balcão) AB120AM

Saco de transporte (tampo e 
prateleira) AB914

*referência não compatível com utilização de porta.

Balcão Vector Direito LED 125 mm VSCB125-100   1015 (a) x 1040 (l) x 540 (p) mm

Kit Prateleira VSCS125-100   515 (a) x 732 (l) x 365 (p) mm

Saco de transporte ABVSS-03

Saco para tampo AB914

Balcão Vector Direito LED 125 mm

Luzes LEDKit Prateleira Cantos
arredondados

Ligação de cantos

Acessórios :

Caixa de 
transporte 

Porta-catálogos Zed-Up Lite

A5 (6 bolsas) AS318-002   1115 (a) x 210 (l) x 280 (p) mm

A4 (6 bolsas) AS315-002   1460 (a) x 256 (l) x 370 (p) mm

A3 (6 bolsas) AS319-002   1420 (a) x 470 (l) x 370 (p) mm

ACESSÓRIOS PARA MÓDULOS VECTOR KIT & VECTOR PRÉ-MONTADO
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Solução compacta, económica e de montagem rápida, sem necessidade de ferramentas

Cada moldura está equipada com conectores magnéticos patenteados (sistema Maglink 360°)

Graças a este sistema magnético exclusivo colocado em cada estrutura, é possível unir molduras sem 
recurso a clipes e ferramentas, bastando encostá-las. 
 
As estruturas Modulate têm uma garantia de 5 anos. 

Sistema de auto-bloqueio com 
tubos com elásticos no interior 
e botões de pressão

Conector MagLink 
360° em cada secção

1 Monte as secções 
utilizando os botões de 
pressão

Sistema de numeração 
em cada secção para fácil 
montagem

Tubo de reforço central 
(18 mm de diâmetro)

2 Adicione o tubo de reforço 
central e una os tubos de 
acordo com o sistema de 
numeração providenciado

Extensão opcional de 400 mm 
para aumentar a altura da 
estrutura

2 pés estabilizadores Twist 
& Lock (sistema de rotação e 
bloqueio) fornecido em cada 
moldura (meio pé opcional)

33 Coloque o pé Twist & Lock por 
baixo da estrutura e rode para 
fixar

Cobertura têxtil 
dupla-face
com fecho zíper

Saco de transporte 
Modulate com 
compartimentos 
específicos para os pés
e imagem gráfica

4 Deslize a imagem 
impressa na estrutura 
para a montar

360°

PATENT
PENDING

SOLUÇÃO DE EXPOSIÇÃO MODULATE COM CONECTORES MAGNÉTICOS
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PATENT
PENDING

FixarRodarPosicionar

Para aumentar a versatilidade das estruturas 
do seu Modulate pode adicionar uma extensão 
tubular de 400mm, permitindo assim aumentar a 
altura da estrutura de 2000 mm para 2400 mm.

Facilmente colocada entre duas secções, esta 
extensão permite-lhe usar a mesma estrutura 
com duas alturas diferentes.

Extensão 
Modulate 
400mm

1 estrutura, 
2 utilizações

Pés Twist & Lock

Montagem intuitiva  
sem ferramentas
As estruturas Modulate não 
requerem ferramentas para a 
sua montagem.
 
Cada secção está identificada 
através de um código numeral 
e de cores para facilitar a 
montagem, enquanto a fixação 
das secções é assegurada por 
botões de pressão.

Montada a estrutura, podem colocar-se 
os pés de fácil encaixe com o sistema 
Twist & Lock rodando um quarto de volta, 
obtendo assim uma solução autoportante 
estável.

Complete com a montagem da imagem 
têxtil, desenhada para assentar 
perfeitamente na estrutura.

Estruturas escaláveis

360°

Posicione as  
molduras no ângulo 
pretendido
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Stands reconfiguráveis 
Fácil de montar e transportar, as molduras 
Modulate podem ser utilizadas para um 
stand completo.  

O sistema Modulate permite redesenhar 
um stand inúmeras vezes, assegurando um 
excelente retorno de investmento.

Utilização de spotlights LED possível 
com adaptador transparente 
(opcional) 

Ideal para decorar stands tipo pre-
estabelecidos

4 x  Modulate Curvo 824
3 x  Modulate Direito 1824
1 x  Modulate Direito 824

Altura: 2400 mm

4000 mm

3000 mm

9 m²

12 m²
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MOD-S-420 Cantos redondos

MOD-S-420-SQ Cantos retos

  2000 x 418 x 400 mm

MOD-S-820 Cantos redondos

MOD-S-820-SQ Cantos retos

  2000 x 818 x 400 mm

MOD-S-424 Cantos redondos

MOD-S-424-SQ Cantos retos

  2400 x 418 x 400 mm

MOD-S-824 Cantos redondos

MOD-S-824-SQ Cantos retos

  2400 x 818 x 400  mm

MOD-S-810 Cantos redondos

MOD-S-810-SQ Cantos retos

  1000 x 818 x 400  mm

MOD-S-1020 Cantos redondos

MOD-S-1020-SQ Cantos retos

  2000 x 1018 x 400  mm

Modulate Direito 420

Modulate Direito 820

Modulate Direito 424

Modulate Direito 824

Modulate Direito 810

Modulate Direito 1020

Cada estrutura está equipada com conectores magnéticos patenteados. Este sistema magnético exclusivo permite unir várias molduras entre si, 
por simples encosto.  

MÓDULOS MODULATE

Modulate Direito
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MOD-SS-824-02 Slope 2

  2400 x 818 x 400  mm

Modulate Slope 2

MOD-SS-824-01 Slope 1

  2300 x 818 x 400 mm

Modulate Slope 1

MOD-S-2020 Cantos redondos

MOD-S-2020-SQ Cantos retos

  2000 x 2018 x 400 mm

MOD-S-2024 Cantos redondos

MOD-S-2024-SQ Cantos retos

  2400 x 2018 x 400 mm

Modulate Direito 2020 Modulate Direito 2024

MOD-S-1824 Cantos redondos

MOD-S-1824-SQ Cantos retos

  2400 x 1818 x 400  mm

Modulate Direito 1824

MOD-S-1024 Cantos redondos

MOD-S-1024-SQ Cantos retos

  2400 x 818 x 400 mm

MOD-S-1820 Cantos redondos

MOD-S-1820-SQ Cantos retos

  2000 x 1818 x 400  mm

Modulate Direito 1024 Modulate Direito 1820

Modulate Direito

MOD-S-820 Cantos redondos

MOD-S-820-SQ Cantos retos

  2000 x 818 x 400  mm

MOD-S-824 Cantos redondos

MOD-S-824-SQ Cantos retos

  2400 x 818 x 400  mm

Modulate Curvo 820 Modulate Curvo 824

Modulate Curvo Modulate Slope

MÓDULOS MODULATE
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Balcão magnético FORM-MOD-CNTR   1015 (a) x 800 (l) x 600 (p) mm

Modulate Balcão

MDF prateleira 
preta

Prateleira 
opcional

Os balcões unem-se 
com ímans Utilize 

sozinho...

... ou combinado, 
através dos 

ímans integrados 
na estrutura 

2 acabamentos 
possíveis (com ou 
sem tampo visível)

Una vários balcões
e crie um balcão maior! 
(um gráfico por balcão)

Acessórios :

Prateleira FORM-MOD-CNTR-02   9 (a) x 770 (l) x 571 (p) mm

ACESSÓRIOS
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Formulate Mesa Redonda

Mesa Redonda FMLT-TS-01A   1000 (a) x 600 (Ø) mm

Imagem 
360º

Caixa de 
transporte

Zed-Up Lite

A5 (6 bolsas) AS318-002   1115 (a) x 210 (l) x 280 (p) mm

A4 (6 bolsas) AS315-002   1460 (a) x 256 (l) x 370 (p) mm

A3 (6 bolsas) AS319-002   1420 (a) x 470 (l) x 370 (p) mm

ACESSÓRIOS



Contacte-nos : 

 

+351 239 983 322

geral@3lm.pt

Pretende ajuda a elaborar um orçamento de um stand modular? 

Necessita de ajuda para conceber um projeto? 


