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LAYOUT FABRIL

Trabalhamos na comunicação das marcas há mais de 15 anos, com experiência em diversas 

áreas incluindo o LAYOUT FABRIL - uma área imprescindível e exigente, focada em 

ambientes empresariais e fabris.

QUEM SOMOS

Soluções que garantem um normal fluxo de trabalho, organização da 

produção e adaptadas a ambientes técnicos, empresariais e fabris.

CRIATIVIDADE &
QUALIDADE... 
...palavras que nos definem e que 

marcam a diferença num mercado cada 

vez mais competitivo. 



...desde escritórios, salas de reuniões, fábricas e 

linhas de montagem, desenvolvemos soluções 

personalizadas e adaptadas ao ambiente de 

trabalho. 

Temos a capacidade e a criatividade para executar os projetos mais ambiciosos, com o 

máximo de rigor e excelência.

LAYOUT FABRIL

QUADROS E

ESTRUTURAS

PLACAS DE

SINALÉTICA

PROJETOS

À MEDIDA

AMBIENTES TÉCNICOS,
EMPRESARIAIS
E FABRIS...



AMBIENTES TÉCNICOS,
EMPRESARIAIS E FABRIS

LAYOUT FABRIL

Quadros magnéticos 

Quadro para escrita - white board

Quadros simples com fixação à parede

Quadros tripartidos

Quadros fixos

Quadros móveis

Personalização com bolsas e acessórios

Adaptados para incorporar ecrãs

Diferentes acabamentos e

materiais disponíveis.
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QUADROS E ESTRUTURAS
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PLACAS DE SINALÉTICA

Placas simples

Placas duplas (frente e verso)

Sinalética indoor / outdoor

Sinalética para chão

Sinalética refletora

Sinalética fotoluminescente

Sinalética fresada - efeito 3D

Plantas de fábrica e de emergência

Incluindo sinalética que cumpre

todas as normas em vigor.

AMBIENTES TÉCNICOS,
EMPRESARIAIS E FABRIS
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PROJETOS À MEDIDA

Decoração de salas de formação/reunião

Personalização de zonas de trabalho

Showrooms

Reclamos 

Totems

Estruturas e móveis

Podiums

Expositores

Diversas soluções de acordo com

as necessidades.

AMBIENTES TÉCNICOS,
EMPRESARIAIS E FABRIS



CONTACTOS

PARA MAIS
INFORMAÇÕES...
...visite o nosso site e consulte o nosso 

portfólio de trabalhos.

Descubra todas as soluções de publicidade 

e comunicação que temos ao seu dispor.

Contacte-nos para marcação de uma 

reunião ou peça-nos um orçamento, sem 

compromisso. 

Zona Industrial de Nelas

3520-095 Nelas

geral@mestredesign.com

www.mestredesign.com

+351 232 945 448

+351 965 045 150
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