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Menor preço.
Maior exposição dos

seus produtos.
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Sistema

Passo 25

Melhor
Aproveitamento

Maior exposição dos produtos, a Expometal é a 
única empresa no Nordeste que possui o sistema 
PASSO 25,  que proporciona duas vezes mais 
opções de regulagem no posicionamento das 
pratileiras.

O design moderno e atual que atende as 
necessidades dos clientes, facilita a exposição 
dos itens, e com sua forma de montagem prática 
e flexível permite um maior espaço na 
capacidade de expor seus produtos.
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CHECK-OUT
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Balcão
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BalcãoBalcão
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Além da beleza

Acabamento impecáveis, nossos equipamentos são produzidos com alta 
tecnologia e precisão.



BalcãoBalcão
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Tecnologia

A Expometal produz braços de gôndola com espaçamento de 25mm, que 
regulam as pratileiras podendo assim adaptar suas gôndolas de acordo com o 
layout de seus produtos. O PASSO 25 permite obter ganhos de espaço 
maximizando o retorno de investimento e otimiza a exposição dos produtos que 
se transforma em uma solução moderna e eficaz.

GÔNDOLAS
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GÔNDOLAS

Com as Gôndolas e acessórios da Expometal pode expor seus produtos com 
excelência e promover a satisfação dos consumidores.

Gôndolas

08



Gôndolas

GÔNDOLAS BOLEADA

A Expometal possui produtos que atende a todas as demandas que o 
mercado necessita.
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Gôndolas

GÔNDOLAS BOLEADA

Nossas gôndolas possuem maior resistência
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Gôndolas

Flexibilidade de exposição

GÔNDOLAS
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Gôndolas

É uma das marcas da Expometal, proporcionar total flexibilidade e otimização 
dos espaços.

GÔNDOLAS
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Gôndolas

GÔNDOLAS
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GÔNDOLAS

Gôndolas

Organiza com elegância os produtos na sua loja.
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GÔNDOLAS DE PAREDE

O lojista pode adaptar suas prateleiras e acessórios de acordo com o leyout da 
loja na hora de expor cada produto.

Montagem Prá�ca
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Gôndolas

GÔNDOLAS
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GÔNDOLA C/ FECHAMENTO MDF

Fechamento

Em muitas gôndolas a Expometal usa no fechamento metal, madeira ou vidro.
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Gôndolas

GÔNDOLAS
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GÔNDOLAS

Módulos que adaptam-se ao espaço de sua loja.
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PAINEL DE TV
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Gôndolas

PAINEL DE TV

Os equipamentos possuem réguas que sustentam os produtos, são 
reguláveis obedecendo o tamanho de cada peça, oferecendo mais espaço 
para exposição.
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PAINEL AR CONDICIONADO

Nossos painéis possuem maior resistência
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A Expometal acompanha desde o projeto até a montagem da loja, oferecendo 
suporte a necessidade com o desenvolvimento de equipamentos feitos sob 
medida.

Do Projeto

GÔNDOLAS
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Aproveitamento de espaço

Facilita a exposição dos produtos de forma prática e flexível.
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PORTA PALLETES

Com sistema de armazenagem de porta palets é utilizado para armazenar 
grande variedades de produtos paletizados com o máximo aproveitamento 
de espaço.

Armazenagem
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Mesa de Celular
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Mesa p/ celular e Notebook
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Mesa p/ celular e Notebook

Os expositores Expometal têm acabamentos perfeitos. alcançam um nível de 
requinte que melhoram a apresentação dos produtos, sejam elas simples ou 
mais refinadas.
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Mesa p/ celular 
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ESTRADO

Foram desenvolvidos pela Expometal que agregam valor e realça a beleza do 
produto.
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ESTRADO
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ESTRADO
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VITRINES CONFINADOS
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VITRINE CONFINADOS e GÔNDOLA

A busca constante por inovações é o nosso diferencial
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VITRINE CONFINADOS e GÔNDOLA
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Equipamentos

CADEIRAS PARA CHECK-OUT

Que favorecem o conforto do operador do caixa
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ACESSORIOS

Aproveite a maior linha de acessórios

Régua

GanchoBraço p/ pratileira

Porta etiquetas
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ACESSORIOS

Prateleira

Cesto Fundo Móvel

CestoLongarina
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ACESSORIOS

Montante
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Coluna
porta etiqueta

Porta cédula

Gaveta

ACESSORIOS
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Conheça alguns de nossos clientes:
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http://twitter.com/expometalnews

www.expometal.com.br

www.facebook.com/expometal

Fabricamos  para os mais EXPOSITORES
diversos segmentos de mercado.

Aumente seu faturamento aproveitando seu espaço com idéias criativas e inovadoras juntamente 
com nossas equipe de projetos.
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