
Wire Display System

Sisteme de expunere pe cablu
pentru postere și produse

visual teller. show o� specialist.



Poster Displays & Brochure 

visual teller. show o� specialist.

 O comunicare de impact a unui mesaj promoțional în 
spațiul comercial, showroom, sau stand expozițional,  poate trasa în 
prezent linia de demarcație între succes și eșec comercial. O poziționare 
corespunzătoare a brandului se realizează  prin POSM-uri și semnalizare 
premium, care focusează atenția clientului, fără interferențe, pe mesaj și pe 
produs.

 ALTO DISPLAY vă propune să vă evidențiati prin display-
uri versatile și de impact, amplasate �e pe ra�, pe counter, în vitrină, pe 
perete sau stand-uri. Vă propunem pentru �ecare tip de display o selecție 
dimensională de serie, adaptabilă la cerere și altor exigențe dimensionale.

 Poster holdere, dispensere de broșuri, display-uri pentru 
vitrină pe �r (luminoase și neluminoase), casete luminoase super slim cu 
vizual pe backlite sau textil, pereți luminoți și display-uri multimedia - iată 
câteva din produsele noastre, instrumente de care bene�ciați pentru 
creșterea vânzărilor și a notorietății, și pe care suntem dedicați să le 
realizăm la înalt nivel calitativ.

 Vizitați www.altodisplay.ro sau sunați la 0733662233,      
pentru a găsi soluția optimă de comunicare pentru brand-ul sau produsul 
dumneavoastră!

Wire Display System
LED  Lightboxes



Caracteristici LED-uri:
Tensiune de lucru
Tip
Numar pastile
Temperatura culoare
Durata de viață
Putere consumată

12 V
bandă �exibilă
80/ml
6000K
35000 ore
8 W/ ml

* Pentru alte dimensiuni, trimiteți o cerere de ofertă la o�ce@altodisplay.ro

A4 (210 x 297mm) Portrait
A4 (297 x 210mm) Landscape
A3 (297 x 420mm) Portrait
A3 (420x 297mm) Landscape
500 x 700mm Portrait
700 x 1000mm  Portrait

Dimensiuni poster*
Dimensiuni
exterioare Consum

265 x 352mm
352x 265mm
352 x 475mm
475 x 352mm
595x 795mm
795 x 1095mm

A4PELEG
A4LELEG
A3PELEG
A3LELEG
50PELEG
70PELEG

Cod

~5 W
~5 W
~7 W
~7 W
~12 W
~16 W

Display-uri luminoase
ELEGANCE

ELEGANCE

Display dublă față, conceput pentru a expune într-o
manieră elegantă imagini în vitrine. Ideal pentru agenții
imobiliare sau saloane cosmetice. 
Posterul iluminat din spate este încadrat de un halou
luminos, mai puternic înspre exterior.

Este conceput ca o casetă luminoasă ultra slim, cu
iluminare în cant a panelului acrilic gravat laser special
pentru a crea o iluminare uniformă pe întreaga suprafață.
Alimentarea electrică se realizează direct prin cablul
de susținere.

Vizualurile se extrag ușor prin partea de sus.

Caracteristici:
Halou luminos pe contur
Iluminare puternică și uniformă a vizualului 
Dublă față

* *Plata se face în Ron, la cursul BNR din ziua plății. 

Preț fără TVA**

69 Euro
69 Euro
93 Euro
93 Euro

134 Euro
244 Euro



* Se poate opta pentru sistemul DOME, care permite și �xarea pe perete

3 x Display A4 Portrait
12 x pensă simplă ROUND*
2 x �re oțel lungime 2,5m
2 x sistem �xare și tensionare
cablu ROUND*
1 x transformator 12V

Componență

Cod  3A4PELEG

3 x Display A3 Landscape
12 x pensă simplă ROUND*
2 x �re oțel lungime 2,5m
2 x sistem �xare și tensionare
cablu ROUND*
1 x transformator 12V

Componență

Cod  3A3LELEG

4 x Display A4 Landscape
16 x pensă simplă ROUND*
2 x �re oțel lungime 2,5m
2 x sistem �xare și tensionare
cablu ROUND*
1 x transformator 12V

Componență

Cod  4A4LELEG

Display-uri luminoase ELEGANCE - sisteme complete

* *Plata se face în Ron, la cursul BNR din ziua plății. 

Preț fără TVA**  220,80 Euro Preț fără TVA**  288,80 Euro Preț fără TVA**  286,80 Euro



2 x Display A3 Portrait
8 x pensă simplă ROUND*
2 x �re oțel lungime 2,5m
2 x sistem �xare și tensionare
cablu ROUND*
1 x transformator 12V

Componență

Cod  2A3PELEG

1x Display 50x70 Portrait
4 x pensă simplă ROUND*
2 x �re oțel lungime 2,5m
2 x sistem �xare și tensionare
cablu ROUND*
1 x transformator 12V

Componență

Cod  150PELEG

1x Display 70x100 Portrait
4 x pensă simplă ROUND*
2 x �re oțel lungime 2,5m
2 x sistem �xare și tensionare
cablu ROUND*
1 x transformator 12V

Componență

Cod  170PELEG

Display-uri luminoase ELEGANCE - sisteme complete

* Se poate opta pentru sistemul DOME, care permite și �xarea pe perete
* *Plata se face în Ron, la cursul BNR din ziua plății. 

Preț fără TVA**  197,40 Euro Preț fără TVA**  145,00 Euro Preț fără TVA**  245,00 Euro



Caracteristici LED-uri:
Tensiune de lucru
Tip
Numar pastile
Temperatura culoare
Durata de viață
Putere consumată

12 V
bandă �exibilă
80/ml
6000K
35000 ore
8 W/ ml

* Pentru alte dimensiuni, trimiteți o cerere de ofertă la o�ce@altodisplay.ro

A4 (210 x 297mm) Portrait
A4 (297 x 210mm) Landscape
A3 (297 x 420mm) Portrait
A3 (420x 297mm) Landscape

Dimensiuni poster*
Dimensiuni
exterioare Consum

265 x 352mm
352x 265mm
352 x 475mm
475 x 352mm

A4PEASY
A4LEASY
A3PEASY
A3LEASY

Cod

~5 W
~5 W
~7 W
~7 W

Display-uri luminoase
EASY

EASY

Display dublă față, conceput pentru a expune e�cient
și elegant vizualuri în vitrine. Ideal pentru agenții
imobiliare sau saloane cosmetice. 
Posterul iluminat din spate este încadrat de un halou
luminos, mai puternic înspre exterior.

Este conceput ca o casetă luminoasă ultra slim, cu
iluminare în cant a panelului acrilic gravat laser special
pentru a crea o iluminare uniformă pe întreaga suprafață.
Alimentarea electrică se realizează direct prin cablul
de susținere.

Vizualurile se inserează în buzunare transparente 
din PETG, cu �xare magnetică în partea de sus.

Caracteristici:
Halou luminos pe contur
Iluminare puternică și uniformă a vizualului 
Dublă față

* *Plata se face în Ron, la cursul BNR din ziua plății. 

Preț fără TVA**

44 Euro
44 Euro
60 Euro
60 Euro



* Se poate opta pentru sistemul DOME, care permite și �xarea pe perete

3 x A4 Portrait
12 x pensă ROUND*
2 x �re oțel 2,5m
2 x sistem �xare
și tensionare ROUND*
1 x transformator 12V

Componență

Cod  3A4PEASY

2 x A3Portrait
8 x pensă ROUND*
2 x �re oțel 2,5m
2 x sistem �xare
și tensionare ROUND*
1 x transformator 12V

Componență

Cod  2A3PEASY

3 x A3 Landscape
12 x pensă ROUND*
2 x �re oțel 2,5m
2 x sistem �xare
și tensionare ROUND*
1 x transformator 12V

Componență

Cod  3A3LEASY

4 x A4 Landscape
16 x pensă ROUND*
2 x �re oțel 2,5m
2 x sistem �xare
și tensionare ROUND*
1 x transformator 12V

Componență

Cod  4A4LEASY

Display-uri luminoase EASY - sisteme complete

* *Plata se face în Ron, la cursul BNR din ziua plății. 

Preț fără TVA**  
151,80 Euro

Preț fără TVA** 
196,20 Euro

Preț fără TVA** 
137,40 Euro

Preț fără TVA** 
196,80 Euro



* Pentru alte dimensiuni, trimiteți o cerere de ofertă la o�ce@altodisplay.ro

A4 (210 x 297mm) Portrait
A4 (297 x 210mm) Landscape
A3 (297 x 420mm) Portrait
A3 (420x 297mm) Landscape
500 x 700mm Portrait
500 x 700mm Landscape
700 x 1000mm  Portrait

Dimensiuni poster*
Dimensiuni
exterioare

265 x 300mm
352x 213mm
352 x 423mm
475 x 300mm
595x 703mm
795 x 503mm
795 x 1003mm

A4PCLR
A4LCLR
A3PCLR
A3LCLR
50PCLR
50LCLR
70PCLR

Cod

Buzunare stiplex

Display dublă față, simplu, neluminos, constând într-un
buzunar din stiplex transparent suspendat pe �re de
oțel multi�lar. Conceput pentru a expune e�cient și
elegant vizualuri în vitrine.
Ideal pentru agenții imobiliare sau saloane cosmetice. 

Vizualurile se inserează direct în buzunarele
transparente și se �xează cu o clemă transparentă
în partea de sus.

Caracteristici:
Aparență fără ramă
Dublă față

* *Plata se face în Ron, la cursul BNR din ziua plății. 

Preț fără TVA**

3,90 Euro
4,10 Euro
7,80 Euro
7,80 Euro

26,00 Euro
26,00 Euro
57,00 Euro



* Se poate opta pentru sistemul DOME, care permite și �xarea pe perete

3 x A4 Portrait
12 x pensă ROUND*
2 x �re oțel 2,5m
2 x sistem �xare și
tensionare ROUND*

Componență

Cod  3A4PCLR

4 x A4 Landscape
16 x pensă ROUND*
2 x �re oțel 2,5m
2 x sistem �xare și
tensionare ROUND*

Componență

Cod  4A4LCLR

2 x A3 Portrait
8 x pensă ROUND*
2 x �re oțel 2,5m
2 x sistem �xare și
tensionare ROUND*

Componență

Cod  2A3PCLR

3 x A3 Landscape
12 x pensă ROUND*
2 x �re oțel 2,5m
2 x sistem �xare și
tensionare ROUND*

Componență

Cod  3A3LCLR

Buzunare stiplex - sisteme complete

* *Plata se face în Ron, la cursul BNR din ziua plății. 

Preț fără TVA** 
42,10 Euro

Preț fără TVA** 
51,20 Euro

Preț fără TVA** 
41,60 Euro

Preț fără TVA** 
53,80 Euro



* Se poate opta pentru sistemul DOME, care permite și �xarea pe perete

1 x 50x70 Portrait
4 x pensă ROUND*
2 x �re oțel 2,5m
2 x sistem �xare și
tensionare ROUND*

Componență

Cod  150PCLR

2 x 50x70 Landscape
8 x pensă ROUND*
2 x �re oțel 2,5m
2 x sistem �xare și
tensionare ROUND*

Componență

Cod  250LCLR

1 x 70x100 Portrait
4 x pensă ROUND*
2 x �re oțel 2,5m
2 x sistem �xare și
tensionare ROUND*

Componență

Cod  170PCLR

Buzunare stiplex - sisteme complete

* *Plata se face în Ron, la cursul BNR din ziua plății. 

Preț fără TVA** 47,60 Euro Preț fără TVA**  79,00 Euro Preț fără TVA**  78,60 Euro



Caracteristici LED-uri:
Tensiune de lucru
Tip
Numar pastile
Temperatura culoare
Durata de viață
Putere consumată

12 V
bandă �exibilă
80/ml
6000K
35000 ore
8 W/ ml

* Pentru alte dimensiuni, trimiteți o cerere de ofertă la o�ce@altodisplay.ro

Înălțime
stâlpi

Lățime traverse
orizontale

200 cm 
200 cm

75 cm
90 cm 

Dimensiuni cadru*

75STR
90STR

Cod

Stand-uri display-uri
dublă față

Stand ușor de montat, din pro�le de aluminiu anodizat.
Instalația electrică este mascată în stâlpi, iar cablul de
alimentare se mufează la bază. Talpile din tablă de 4mm
vopsită asigură stabilitate.

Standul este propus în două variante de lațime, cu barele
orizontale de 750mm sau de 900mm, iar distanța dintre
acestea pe verticală este ajustabilă în funcție de nevoi.
 Sistemele metalice de �xare a cablului de oțel multi�lar
sunt culisabile, din modelul ROUND.

Conceput pentru a expune ușor, într-o manieră elegantă
imagini în vitrine sau showroom-uri.  Poate funcționa
și ca perete de compartimentare a spațiului.

Poate găzdui atât display-uri ELEGANCE, cât și EASY.
Acestea pot � combinate chiar si cu buzunarele simple,
transparente. Pentru orice con�gutații, altele decât cele
prezentate, trimiteți o cerere de ofertă la
o�ce@altodisplay.ro.

Caracteristici:
Solid, �abil, ușor de instalat și de mutat
Iluminare puternică și uniformă a vizualurilor
Dublă față

* *Plata se face în Ron, la cursul BNR din ziua plății. 

Preț fără
TVA**

118,00 Euro
126,00 Euro



1x structură 75cm
6 x A4 Portrait Elegance*
24 x pensă ROUND
4 x �re oțel lungime 1,9m
8 x sistem �xare  ROUND
1 x transformator 12V

*Aceeași con�gurație
cu display-uri EASY

Componență

Cod  6A4PELEG-75STR

Cod  6A4PEASY-75STR

1x structură 75cm
3x A4 Portrait Elegance*
4x A4 LandscapeElegance*
28 x pensă ROUND
4 x �re oțel lungime 1,9m
8 x sistem �xare  ROUND
1 x transformator 12V

*Aceeași con�gurație
cu display-uri EASY

Componență

Cod  34A4ELEG-75STR

Cod  34A4EASY-75STR

1x structură 75cm
3 x A3 Landscape Elegance*
12 x pensă ROUND
2 x �re oțel lungime 1,9m
4 x sistem �xare  ROUND
1 x transformator 12V

*Aceeași con�gurație
cu display-uri EASY

Componență

Cod  3A3LELEG-75STR

Cod  3A3LEASY-75STR

1x structură 75cm
2x 50x70 Portrait Elegance*
8 x pensă ROUND
2 x �re oțel lungime 1,9m
4 x sistem �xare  ROUND
1 x transformator 12V

Componență

Cod  250PELEG-75STR

Stand-uri luminoase - sisteme complete

Consum  ~30 W
Consum  ~35 W

Consum  ~21 W Consum  ~24 W

* *Plata se face în Ron, la cursul BNR din ziua plății. 

Preț fără TVA**  538  Euro

Preț fără TVA**  402  Euro

Preț fără TVA** 607 Euro

Preț fără TVA**  446 Euro

Preț fără TVA**  385 Euro

Preț fără TVA**  295 Euro

Preț fără TVA**  388 Euro



1x structură 90cm
3x A4 Portrait Elegance*
4x A4 LandscapeElegance*
28 x pensă ROUND
4 x �re oțel lungime 1,9m
8 x sistem �xare  ROUND
1 x transformator 12V

*Aceeași con�gurație
cu display-uri EASY

Componență

Cod  34A4ELEG-90STR

Cod  34A4EASY-90STR

1x structură 90cm
4x A3 Portrait Elegance*
16 x pensă ROUND
4 x �re oțel lungime 1,9m
8 x sistem �xare  ROUND
1 x transformator 12V

*Aceeași con�gurație
cu display-uri EASY

Componență

Cod  4A3PELEG-90STR

Cod  4A3PEASY-90STR

1x structură 90cm
3 x A3 Landscape Elegance*
3 x A4 Portrait Elegance*
24 x pensă ROUND
4 x �re oțel lungime 1,9m
8 x sistem �xare  ROUND
1 x transformator 12V

*Aceeași con�gurație
cu display-uri EASY

Componență

Cod  33PLELEG-90STR

Cod  33PLEASY-90STR

1x structură 90cm
1x 70x100 Portrait Elegance*
4 x pensă ROUND
2 x �re oțel lungime 1,9m
4 x sistem �xare  ROUND
1 x transformator 12V

Componență

Cod  70PELEG-90STR

Stand-uri luminoase - sisteme complete

Consum  ~35 W
Consum  ~27 W

Consum  ~36 W
Consum  ~16 W

* *Plata se face în Ron, la cursul BNR din ziua plății. 

Preț fără TVA**  610 Euro

Preț fără TVA**  448 Euro

Preț fără TVA**  495 Euro

Preț fără TVA** 375 Euro

Preț fără TVA**  615 Euro

Preț fără TVA**  448 Euro
Preț fără TVA**  371 Euro



* Pentru alte con�gurații, trimiteți o cerere de ofertă la o�ce@altodisplay.ro

2 prinderi tavan+2 prinderi pardoseală+4 pense

Sisteme �xare ROUND

ROUND

Realizate din alamă cromată, piesele  sistemului ROUND
sunt proiectate să asigure �xarea pe cabluri de oțel
multi�lare a display-urilor de vitrină, �e ele luminoase
sau nu. 

Pentru un aspect îngrijit a ansamblului �nal, piesa de
pardoseală are integrat un sistem de tensionare cu arc a
cablului, pentru a-l menține perfect vertical.

Sistemul include și pense pentru �xarea display-urilor
cu grosimi până la 4mm.

Odată cu kit-ul achiziționat, se livrează și inbusul
necesar acționării ști�urilor �letate pentru �xarea pe
cablu, cât și holzșuruburile pentru prindere sol- tavan
și dibluri pentru rigips. Pentru kit-urile care alimentează
display-uri luminoase, se livrează și setul de piese de
izolare, odată cu instrucțiunile pentru asamblare.

4PROUND

2 prinderi tavan+2 prinderi pardoseală+8 pense 8PROUND

2 prinderi tavan+2 prinderi pardoseală+12 pense

KIT upgrade pentru alimentare cu electricitate
(fără transformator)

12PROUND

ELROUND

Con�gurații sisteme:* Cod

* *Plata se face în Ron, la cursul BNR din ziua plății. 

Preț fără TVA**

21,60 Euro

26,40 Euro

31,20 Euro

6,00 Euro



* Pentru alte con�gurații, trimiteți o cerere de ofertă la o�ce@altodisplay.ro

2 prinderi tavan+2 prinderi pardoseală+4 pense

Sisteme �xare DOME

DOME

Realizate din alamă cromată, piesele  sistemului DOME
sunt proiectate să asigure �xarea pe cabluri de oțel
multi�lare a display-urilor în aproape orice con�gurație,
�e ele luminoase sau nu.  Extrem de versatile,
ansamblurile de �xare pe perete au integrate o  articulație
care permite schimbarea direcției �rului la un unghi de
90 de grade. 

Pentru un aspect îngrijit a ansamblului �nal, piesa de
pardoseală are integrat un sistem de tensionare cu arc a
cablului, pentru a-l menține perfect întins.

Sistemul include și pense pentru �xarea display-urilor
cu grosimi până la 4mm, dar și opritoare pentru �xarea
ra�urilor speciale din stiplex de 3mm sau 8mm.

Odată cu kit-ul achiziționat, se livrează și inbusul
necesar acționării ști�urilor �letate pentru �xarea pe
cablu, cât și holzșuruburile pentru prindere sol- tavan
sau pe perete și dibluri pentru rigips. Pentru kit-urile care
alimentează display-uri luminoase, se livrează și setul
de piese de izolare, odată cu instrucțiunile de asamblare.

4PDOME

2 prinderi tavan+2 prinderi pardoseală+8 pense 8PDOME

2 prinderi tavan+2 prinderi pardoseală+12 pense

KIT upgrade pentru alimentare cu electricitate
(fără transformator)

12PDOME

ELDOME

Con�gurații sisteme (incluse două �re 2,5m):* Cod

* *Plata se face în Ron, la cursul BNR din ziua plății. 

Preț fără TVA**

22,60 Euro

27,40 Euro

32,20 Euro

6,00 Euro



* Pentru alte con�gurații, trimiteți o cerere de ofertă la o�ce@altodisplay.ro

2 prinderi tavan+2 prinderi pardoseală+4 pense

Sisteme �xare CLASSIC

CLASSIC

Realizate din alamă cromată, piesele  sistemului CLASSIC
sunt proiectate să asigure �xarea pe cabluri de oțel
multi�lare a display-urilor neluminoase.

Pentru un aspect îngrijit a ansamblului �nal, piesa de
pardoseală are integrat un sistem de tensionare cu arc a
cablului, pentru a-l menține perfect vertical.

Sistemul include piesele de �xare sol - tavan, care permit
și prinderea pe perete sus-jos, și pense pentru �xarea
display-urilor cu grosimi până la 4mm. Sunt prevăzute
și pense mai mari, pentru grosimi ale stiplexului până
la 8mm, precum și pense duble, care să asigure �xarea
a două display-uri, de o parte și de cealaltp a cablului.

Odată cu kit-ul achiziționat, se livrează și inbusul
necesar acționării ști�urilor �letate pentru �xarea pe
cablu, cât și holzșuruburile pentru prindere sol- tavan
și dibluri pentru rigips. 

4PCLASSIC

2 prinderi tavan+2 prinderi pardoseală+8 pense 8PCLASSIC

2 prinderi tavan+2 prinderi pardoseală+12 pense 12PCLASSIC

Con�gurații sisteme:* Cod

* *Plata se face în Ron, la cursul BNR din ziua plății. 

Preț fără TVA**

17,20 Euro

21,60 Euro

26,00 Euro



Buloane distanțiere

20 mm

Buloane distanțiere CLASSIC

Realizate din alamă cromată, buloanele distanțiere
CLASSIC sunt proiectate să asigure �xarea  plăcilor
la o distanță de 20mm sau 40mm de perete.

Sunt formate din corpul cu diametru de 18mm, care
se �xează pe perete, și șurubul care se montează în corp
și prinde placa pregăurită cu D=12mm la mijloc.

Fiecare distanțier se livrează cu holzșurub și diblu
pentru rigips. 

20BCLASSIC

40 mm 40BCLASSIC

Inălțime corp Cod

Piesă suspendare

Realizată din alamă cromată, are rolul de a se �xa cu
autoforant sau șurub de display-uri sau casete
luminoase, permițâns suspendarea acestora
de cablu multi�lar printr-o buclă.

Se livrează împreună cu manșonul de sertizare 
a buclei.

HANGOLCod

* *Plata se face în Ron, la cursul BNR din ziua plății. 

Preț fără TVA**

Preț fără TVA** 0,80 Euro

3,00 Euro

4,95 Euro



Ra�uri transparente
pentru cablu

grosime 3mm, cu bordură

Realizat din stiplex transparent de 3mm cu degajări
speci�ce pentru inserția elementelor de �xare metalice,
este prevăzut cu două laturi îndoite la 90 grade.

Este sistemul ideal de expunere a produselor fără
structură sau rame, atât pentru vitrinele spațiilor
comerciale cât și în interior, montat pe perete sau
suspendat din tavan.

Se combină perfect cu gama display-urilor luminoase
ELEGANCE sau EASY, și chiar cu buzunarele de stiplex
neluminoase

475mm x 300mm
595mm x 300mm
795mm x 300mm

Dimensiuni lungime/ adâncime*

3A3RAFT
350RAFT
370RAFT

Cod

grosime 8mm, plane

Realizat din stiplex transparent de 8mm cu degajări
speci�ce pentru inserția elementelor de �xare metalice,
este prevăzut cu două laturi îndoite la 90 grade, este
sistemul ideal de expunere a produselor fără
structură sau rame, atât pentru vitrinele spațiilor
comerciale cât și în interior, montat pe perete sau
suspendat din tavan.

Se combină perfect cu gama display-urilor luminoase
ELEGANCE sau EASY, sau chiar cu buzunarele de stiplex
neluminoase.

475mm x 300mm
595mm x 300mm
795mm x 300mm

Dimensiuni lungime/ adâncime*

8A3RAFT
850RAFT
870RAFT

Cod

* Pentru alte dimensiuni, trimiteți o cerere de ofertă la o�ce@altodisplay.ro
* *Plata se face în Ron, la cursul BNR din ziua plății. 

Preț fără TVA**

5,40 Euro
7,20 Euro

8,80 Euro

Preț fără TVA**

19,80 Euro
25,70 Euro
32,40 Euro
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Buloane distanțiere

Ra�uri transparente 



Contact vânzări:
office@altodisplay.ro

Producție:
Str Gara Pasărea nr. 9
077145, Pantelimon, ILFOV

mobile: +40 743252936
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