
LED  Lightboxes

visual teller. show o� specialist.

Casete luminoase cu LED-uri
backlite �lm sau textil



LED  Lightboxes

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
Poster Displays & Brochure 



Casete ULTRA SLIM cu față
�xare magnetică

EDGE 18
Casetă luminoasă ultra slim, cu iluminare în cant
a panelului acrilic gravat laser special pentru a crea
o iluminare uniformă pe întreaga suprafață.

Pro�lul de aluminiu,  subțire, asigură un produs compact,
utilizabil și în spațiile înguste, iar sistemul facil de
schimbare a vizualului îl recomandă pentru orice
strategie de update a comunicării.

Posterul este protejat de o folie de PETG transparent,
cu �xare magnetică.

Caracteristici:
Pro�l ultra slim și ușor
Iluminare puternică și uniformă 
Montaj facil, orientare �exibilă

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

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

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

Dimensiuni poster*

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

Dimensiuni
exterioare Consum

240 x 330mm
330 x 450mm
530 x 730mm
730 x 1030mm

A4EDGE18
A3EDGE18
500EDGE18
700EDGE18 

Cod Preț fără TVA**

44 Euro
69 Euro
116 Euro
210 Euro 

~5 W
~7 W
~12W
~16 Wwww.altodisplay.ro

Casete ULTRA SLIM cu față
�xare magnetică

Casete ULTRA SLIM Crystal

Casete ULTRA SLIM Snap

Casete SLIM cu front textil

Casete front textil o față

Casete front textil dublă față

Casete  luminoase Counter top

Totemuri luminoase



Caracteristici LED-uri:
Tensiune de lucru
Tip
Număr 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
* *Plata se face în Ron, la cursul BNR din ziua plății. 

38 Euro
58 Euro
105 Euro
195 Euro 

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

Dimensiuni poster*
Dimensiuni
exterioare Consum

257 x 344mm
344 x 467mm
547 x 747mm
747 x 1047mm

A4EDGE26
A3EDGE26
500EDGE26
700EDGE26 

Cod

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

Casete ULTRA SLIM SNAP

EDGE 26
Casetă luminoasă ultra slim, cu iluminare în cant a
panelului acrilic gravat laser special pentru a crea
o iluminare uniformă pe întreaga suprafață.

Pro�lul de aluminiu,  subțire, asigură un produs compact,
utilizabil și în spațiile înguste. Posterul se schimba ușor,
accesat prin ”deschiderea” pro�lului special cu lățime
de 32mm. Grosimea totala este de 26mm.

Caracteristici:
Pro�l ultra slim și ușor
Iluminare puternică și uniformă 
Montaj facil, orientare �exibilă

Preț fără TVA**



63 Euro
93 Euro
154 Euro
248 Euro 

Casete CRYSTAL 
pentru montat direct pe perete

EDGE 10
Ultra slim, cu iluminare în cant a panelului acrilic
gravat laser special pentru a crea o iluminare uniformă
pe întreaga suprafață.

Posterul se inserează într-o ramă specială cu canal în
interior, vopsită argintiu sidefat. Pentru formatele mari
acesta este este protejat și cu o placa suplimentară
de stiplex transparent.

Montajul se face cu ajutorul a 4 buloane distanțiere.

Caracteristici:
Format ultra slim 
Iluminare puternică și uniformă 
Montaj facil, orientare �exibilă

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       

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

Dimensiuni poster* Consum

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

A4EDGE10
A3EDGE10
500EDGE10
700EDGE10 

Cod

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

Dimensiuni
exterioare

* 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**



80 Euro
80 Euro
110 Euro
110 Euro
170 Euro
170 Euro
265 Euro 

Casete CRYSTAL 
cu �r pe perete

Caracteristici LED-uri:

A4 portrait
A4 landscape
A3 portrait
A3 landscape
500 x 700mm portrait
500 x 700mm landscape
700 x 1000mm portrait

Dimensiuni
exterioare

Consum

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

A4PEDGE10W
A4LEDGE10W
A3PEDGE10W
A3LEDGE10W
50PEDGE10W
50LEDGE10W
70PEDGE10W 

Cod

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

EDGE 10 Wall
Ultra slim, cu iluminare în cant a panelului acrilic
gravat laser special pentru a crea o iluminare uniformă
pe întreaga suprafață.

Posterul se inserează într-o ramă specială cu canal în
interior, vopsită argintiu sidefat. Pentru formatele mari
acesta este este protejat și cu o placa suplimentară
de stiplex transparent.

Montajul pe perete se realizează cu ajutorul sistemelor
metalice  Dome.

Caracteristici:
Format ultra slim
Iluminare puternică și uniformă 
Montaj facil, kit de piese metalice inclus

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

Dimensiuni poster* Preț fără TVA**



70 Euro
100 Euro 

Casete CRYSTAL 
counter top

WhiteTOP
Ultra slim, cu iluminare în cant a panelului acrilic
gravat laser special pentru a crea o iluminare uniformă
pe întreaga suprafață. Haloul de lumină pe contur 
atrage atenția asupra imaginii și dă o notă de eleganță.

Posterul se inserează într-o ramă specială  în interior,
si este protejat cu o placă de stiplex transparent.

Cu o simplă rotire a piciorului de sprijin, rama se poate
așeza portrait sau landscape, în funcție de vizual.

Caracteristici:
Format ultra slim 
Iluminare puternică și uniformă 
Orientare �exibilă

Caracteristici LED-uri:
Tensiune de lucru
Tip
Număr pastile
Temperatura culoare

12 V
bandă �exibilă
80/ml
6000K       

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

Dimensiuni Poster* Dimensiune ramă Consum

265 x 352mm
352 x 475mm

A4WTOP
A3WTOP 

Cod

~5 W
~7W

* 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**



Rama SILVER 
counter top

Caracteristici LED-uri:
Tensiune de lucru
Tip
Număr pastile
Temperatura culoare

12 V
bandă �exibilă
80/ml
6000K       

58 Euro
62 Euro
88 Euro
93 Euro 

A4 Portrait
A4 Landscape
A3 Portrait 
A3 Landscape

Dimensiuni Poster* Dimensiune ramă Consum

265 x 400mm
352 x 320mm
352 x 530mm
475 x 400mm

A4PSTOP
A4LSTOP
A3PSTOP
A3LSTOP 

Cod

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

Silver TOP
Ultra slim, cu iluminare în cant a panelului acrilic
gravat laser special pentru a crea o iluminare uniformă
pe întreaga suprafață. Haloul de lumină pe contur 
atrage atenția asupra imaginii și dă o notă de eleganță.

Posterul se inserează într-un buzunar special din
PETG transparent cu �xare magnetică. 

Caracteristici:
Format ultra slim
Iluminare puternică și uniformă 
Orientare dată

* 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**



Casete SLIM front textil 45

FABRIC 45
Compacte, “fără ramă”, au frontul din backlit textil
iluminat din spate cu LED-uri speciale cu unghi mare
de dispersie a luminii.

Pro�lul din aluminiu anodizat este ușor, elegant.

Montajul se face din interior, direct pe perete.
Frontul textil este foarte ușor de schimbat, și de către
persoane neinstruite special.

Caracteristici:
Format slim, aparență “fără ramă” 
Iluminare puternică și uniformă 
Montaj facil, orientare �exibilă

Caracteristici LED-uri:
Tensiune de lucru
Tip
Temperatura culoare
Durata de viață

24 V
baghete rigide
6000K
35000 ore     

Preț fără TVA**

49 Euro
87 Euro
159 Euro
308 Euro 

A3 (297 x 420mm)
500 x 700mm
700 x 1000mm
700 x 2000mm  

Dimensiuni Poster* Consum

A3F45
50F45
70F45
200F45

Cod

~7 W
~10,5 W
~21 W
~42 W

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



Casete front textil 75

Caracteristici LED-uri:
Tensiune de lucru
Tip
Temperatura culoare
Durata de viață

24 V
baghete rigide
6000K
35000 ore     

Caracteristici:
Format slim, aparență “fără ramă” 
Iluminare puternică și uniformă 
Montaj facil, orientare �exibilă

FABRIC 75
Compacte, “fără ramă”, au frontul din backlit textil
iluminat din spate cu LED-uri speciale cu unghi mare
de dispersie a luminii.

Pro�lul din aluminiu anodizat este ușor, elegant și rigid.
Împreuna cu LED-urile foarte puternice folosite, permite
realizarea unor casete de mari dimensiuni, 2x4 sau 3x5m.

Montajul se face din interior, direct pe perete.
Frontul textil este foarte ușor de schimbat, și de către
persoane neinstruite special.

195 Euro
285 Euro
445 Euro

500 x 700mm
700 x 1000mm
1000 x 2000mm

Dimensiuni Poster* Consum

50F75
70F75
100F75

Cod

~30 W
~36 W
~60 W

* 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**



Casete front textil 80,
colțuri rotunjite

FABRIC 80
Compacte, “fără ramă”, au frontul din backlit textil
iluminat din spate cu LED-uri speciale cu unghi mare
de dispersie a luminii.

Pro�lul din aluminiu anodizat este ușor, elegant și
are proiectat un colț rotunjit pentru asamblare.

Montajul se face din interior, direct pe perete.
Frontul textil este foarte ușor de schimbat, și de către
persoane neinstruite special.

Caracteristici:
Aparență “fără ramă”, colțuri rotunjite 
Iluminare puternică și uniformă 
Montaj facil, orientare �exibilă

Caracteristici LED-uri:
Tensiune de lucru
Tip
Temperatura culoare
Durata de viață

24 V
baghete rigide
6000K
35000 ore     

455 Euro
595 Euro

700 x 1500mm
700 x 2000mm  

Dimensiuni Poster* Consum

70F45
200F45

Cod

~36 W
~36 W

* 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**



Casete front textil 120,
dublă față

Caracteristici:
Aparență “fără ramă” 
Iluminare puternică și uniformă 
Montaj facil, orientare �exibilă

FABRIC 120
Compacte, “fără ramă”, au frontul din backlit textil
iluminat din spate cu LED-uri speciale cu unghi mare
de dispersie a luminii.

Pro�lul din aluminiu anodizat este ușor, elegant și rigid.
Împreuna cu LED-urile foarte puternice folosite, permite
realizarea unor casete de mari dimensiuni.

Preț fără TVA**

415 Euro
516 Euro
695 Euro

700 x 2000mm
1000 x 2000mm
1250 x 2500mm  

Dimensiuni Poster* Consum

70F120
100F120
125F120

Cod

~36 W
~60W
~72 W

Casete front textil 200,
dublă față

Caracteristici:
Aparență “fără ramă” 
Iluminare puternică și uniformă 
Montaj facil, orientare �exibilă

FABRIC 200
Compacte, “fără ramă”, au frontul din backlit textil
iluminat din spate cu LED-uri speciale cu unghi mare
de dispersie a luminii.

Pro�lul din aluminiu anodizat este elegant și extrem de
rigid, permițând realizarea unor casete de foarte
mari dimensiuni.

780 Euro
1228 Euro

1000 x 2000mm
1500 x 3000mm

Dimensiuni Poster* Consum

70F120
100F120

Cod

~60 W
~90 W

* 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**



Totem luminos textil 80
colț rotund

Caracteristici:
Aspect hich-tech, “fără ramă” 
Iluminare puternică și uniformă 

Caracteristici LED-uri:
Tensiune de lucru
Tip
Temperatura culoare
Durata de viață

24 V
baghete rigide
6000K
35000 ore     

Preț fără TVA**

485 Euro
615 Euro
800 Euro 

600 x 1600mm
800 x 1800mm
1000 x 2000mm  

Dimensiuni Poster* Consum

60FT80
80FT80
100FT80

Cod

~30 W
~48 W
~60 W

FABRIC 80
Totem compact, “fără ramă”, cu frontul din backlit textil
iluminat din spate cu LED-uri speciale cu unghi mare
de dispersie a luminii.

Pro�l din aluminiu elegant, colțuri rotunjite care dau
un aspect high-tech.

Frontul textil este foarte ușor de schimbat, și de către
persoane neinstruite special.

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



Totemuri front textil
simplă și dublă față

Caracteristici LED-uri:
Tensiune de lucru
Tip
Temperatura culoare
Durata de viață

24  V
baghete rigide
6000K
35000 ore     

FABRIC 75
Totemuri compacte, simplă față, cu frontul din backlit textil
iluminat din spate cu LED-uri speciale cu unghi mare
de dispersie a luminii.

Pro�lul din aluminiu anodizat lat de 75mm este elegant și rigid,
spatele  din komatex gri. Frontul textil este foarte ușor de
schimbat, și de către persoane neinstruite special.

FABRIC 120
Totemuri compacte, dublă față, cu frontul din backlit textil
iluminat din spate cu LED-uri speciale cu unghi mare
de dispersie a luminii.

Pro�lul din aluminiu anodizat lat de 120mm este elegant și rigid,
spatele  din komatex gri. Frontul textil este foarte ușor de
schimbat, și de către persoane neinstruite special.

Preț fără TVA**

312 Euro
335 Euro
400 Euro
526 Euro 

Dimensiuni Poster* Consum

50FT120
60FT120
80FT120
100FT120 

Cod

~30 W
~30 W
~48 W
~60 W

Preț fără TVA**

259 Euro
319 Euro
388 Euro
458 Euro 

500 x 1500mm
600 x 1600mm
800 x 1800mm
1000 x 2000mm  

Dimensiuni Poster*

Se poate opta pentru varianta de picioare aplicate lateral.
Cost suplimentar: 8 Euro + TVA/ totem

Se poate opta pentru varianta de picioare aplicate lateral.
Cost suplimentar: 8 Euro + TVA/ totem

Consum

50FT75
60FT75
80FT75
100FT75 

Cod

~30 W
~30 W
~48 W
~60 W

500 x 1500mm
600 x 1600mm
800 x 1800mm
1000 x 2000mm  

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

LED  Lightboxes

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
Poster Displays & Brochure 



www.altodisplay.ro

Casete ULTRA SLIM cu față
�xare magnetică

Casete ULTRA SLIM Crystal

Casete ULTRA SLIM Snap

Casete SLIM cu front textil

Casete front textil o față

Casete front textil dublă față

Casete  luminoase Counter top

Totemuri luminoase

Poster Displays & Brochure 



Casete ULTRA SLIM cu față
transparentă cu �xare magnetică

Casete ULTRA SLIM Crystal

Casete ULTRA SLIM Snap

Casete SLIM cu front textil

Casete front textil o față

Casete front textil dublă față

Crystal Counter top

Totemuri luminoase

Contact vânzări:
office@altodisplay.ro

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

mobile: +40 743252936

www.altodisplay.ro


