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A melhor opção para a sua Biblioteca

Vamos ajudá-lo a escolher qual a melhor solução 
para o seu problema!!

Se não conseguir encontrar o produtos que pretende, 
contacte-nos tenho a certeza que poderemos ajudá-lo

A Culturalis Borgeaud, Lda., esta no mercado das bibliotecas desde 1990, devido a nossa lar-
ga experiência decidimos ampliar a nossa gama de produtos e oferecer aos nossos clientes 
uma gama de produtos para que possam conservar, arrumar e identificar melhor os seus 
livros.

Todos os nossos produtos são fabricados e testados de uma forma rigorasa, para que 
os mesmos não causem qualquer tipo de danos aos seus livros, sendo livres de acídos e 
qualquer tipo de regentes abrasivos.

Cada produto que projetamos, fabricamos e fornecemos foi especificamente criado e se-
lecionado para garantir que seja adequado para o ambiente de biblioteca. Controlamos 
o processo de fabricação em milhares dos nossos principais artigos, para que possamos 
oferecer estes mesmos produtos a preços muito competitivos. O cuidado e a atenção na 
seleção de artigos para nossa linha de produtos é fundamental, pois estamos cientes de que 
os nosssos clientes confiam nos nossos produtos para que estes sejam os mais adequados 
as suas necessidades. Faremos tudo para garantir que nossos produtos sejam duráveis e 
“feitos para durar”.

Nós conhecemos as bibliotecas, por isso oferecemos a mais ampla gama de produtos espe-
cializados para Bibliotecas em Portugal. 

Pesquisamos, encontramos e tentamos sempre dar ao nosso cliente as melhores soluções 
para utilizarem nas suas bibliotecas, de forma a que consigam organizar e solucionar todos 
os seus problemas.

Confie em nós para lhe fornecer a melhor solução, conselho e recomendação. Tudo o que 
necessitar estaremos aqui para o ajudar.

+351 219 344 510 geral@culturalis.pt www.culturalis.pt

CULTURALIS
BORGEAUD



O que irá encontrar neste cátalogo...

Restaure, proteja e cure o espólio da sua Biblioteca com os 
produtos mais indicado para o efeito e desta forma consiga 
prolongar a vida dos seus livros por muitos anos.

Os artigos que que encontrará neste capitulo, iram fazer 
com que consiga processos mais rápidos de catalogação, 
circulação e reposição do seu espólio literário. 

Armazenar e manter sua média acessível não poderia ser 
mais fácil com a nossa ampla gama de arquivos e caixas de 
qualidade. Somos capazes de oferecer produtos feitos de 
metal, plástico, papelão ondulado ou placa sólida.

As fotos rápidas e as leituras recomendadas são formas 
bem estabelecidas para mostrar o seu portfólio novo e 
novos tópicos.

Expositores e mobiliário diverso, oferecem uma maneira 
impressionante de apresentar o seu portfolío aos utiliza-
dores e podem quebrar blocos de prateleiras.

CUIDADO E REPARAÇÃO DE LIVROS

CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA

ARQUIVO E CONSEVAÇÃO

EXPOSITORES

MOBILIÁRIO DIVERSO



CUIDADO E REPAÇÃO DE LIVROS

Reparação de Livros

Prevenir ou Curar?
Apesar das novas tecnologias e novos formatos de leitura estarem cada vez mais presentes nos nos-
so dias, os livros físicos e outros materiais continuam em circulação, esta informação é muito incora-
jadora para as bibliotecas, pois cada vez se torna mais importante encontrar maneiras de manter e 
cuidar dos livros e das suas colecções para que os mesmos se encontrem em boas condições para 
os seus utilizadores.

Ao conseguir proteger o seu espólio desde o inicio, irá não só ajudar a prolongar a vida dos seus 
livros bem como a manter a sua circulação da forma mais eficiente para os seus utilizadores. Se os 
mesmos se encontrarem desprotegidos, a maneira mais eficiente será atender aos primeiros sinais 
de danos, pois é sempre mais fácil arranjar os pequenos reparos do que proceder a restauração de 
todo o livro.

Possuímos vários produtos para evitar a destruição das ligações e das capas dos livros, através dos 
materiais adequados  vai poupar tempo e dinheiro na conservação dos livros e não terá de substituir 
os mesmos tal cedo, beneficiando a biblioteca e o utilizador.



Cobertura de Livros | Dicas Rápidas

1.Polipropileno (PP), Policloreto de polivinila (PVC) ou Poliolefínico

• Os filmes que usamos são flexíveis e resistentes as manchas.

• PP é mais rentável; nenhum cloro é usado na manufacturação de PP, por isso é mais ecológico.

• O PVC é mais suave e mais resistente a rasgos.

• O poliolefínico é um material de vinil melhorado que é mais flexível de usar. É um filme mate que não amarelece, e quando 

removido para limpar não deixa para trás nenhum resíduo adesivo.

2. Glosse ou mate?

• O Glosse dá uma nova aparência brilhante aos livros, mas poderá obter reflexões ou brilho sob certo tipo de iluminação.

• Matt dá um acabamento sem brilho ou reflexo e esconde as impressões digitais.

3. Qual calibre (espessura)?

• 50 mícron; económico. Cobre muito bem lombadas finas e flexíveis.

• 80-100 mícron:  ideal para a maioria das aplicações.

• Mais de 100 mícron: uso pesado ou para assegurar uma protecção de longa duração. Com esta espessura, os filmes 

tornam-se semi-rígidos e inadequados para rodar raios afiados, como lombadas, a menos que sejam utilizadas tiras 

separadas.

4. Adesivo de ação retardada

• Este adesivo torna-se permanentes após várias horas. O tempo depende da temperatura e da superfície coberta. Se a capa 

do livro for fibrosa, começará a ser vinculada mais rapidamente.

• O benefício sobre deste tipo de adesivo em relação ao adesivo permanente é que permite a quem estiver a fazer a sua 

aplicação consiga remover o mesmo e reaplicar caso se comece a formar bolhas de ar na primeira vez que estiver a fazer a 

aplicação.

5. Qual tamanho?

• A variedade de larguras permite ao usuário escolher o que lhe vai trazer menos desperdício para o tamanho do livro a ser 

coberto.

• Comprimentos mais longos e maiores são mais económicos para os utilizadores de larguras específicas.

PP é mais rentável; nenhum cloro é usado na manufacturação de PP, por isso é mais ecológico.

O poliolefínico é um material de vinil melhorado que é mais flexível de usar. É um filme mate que não amarelece, e quando 

O Glosse dá uma nova aparência brilhante aos livros, mas poderá obter reflexões ou brilho sob certo tipo de iluminação.

Mais de 100 mícron: uso pesado ou para assegurar uma protecção de longa duração. Com esta espessura, os filmes 

tornam-se semi-rígidos e inadequados para rodar raios afiados, como lombadas, a menos que sejam utilizadas tiras 

Este adesivo torna-se permanentes após várias horas. O tempo depende da temperatura e da superfície coberta. Se a capa 

O benefício sobre deste tipo de adesivo em relação ao adesivo permanente é que permite a quem estiver a fazer a sua 

aplicação consiga remover o mesmo e reaplicar caso se comece a formar bolhas de ar na primeira vez que estiver a fazer a 

A variedade de larguras permite ao usuário escolher o que lhe vai trazer menos desperdício para o tamanho do livro a ser 

Comprimentos mais longos e maiores são mais económicos para os utilizadores de larguras específicas.
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Deixe os seus livros como novos 

Adesivo de acção retardada

Papel quadriculado nas costas

Acabamento Gloss* (Brilhante)

Para facil reposição depois de cobrir

Mais economia e melhor precisão no corte

Deixe os seus livros como novos
*Excepto na Cobertura VistaFoil TM Mate

VistaFoil TM é lider de mercado no sector de revestimentos laminados para livros de Bibliotecas. 

Amplamente considerado pelos profissionais do mercado como a melhor cobertura disponivel 

, VistaFoil TM é fabricada no Reino Unido através de padrões rigorosos por forma a alcaçar um 

melhor desempenho e consistência nas suas funções.

Com a vasta gama de produtos VistaFoilTM poderemos afirmar que existe uma cobertura adqua-

da para todos os tipos de media e livros.

Alguns produtos que facilitam a aplicação de VistaFoil TM

Alisador

Tesouras

Cisalhas compactas Avery®

Ferramenta que remove facilmente as bolhas de ar quando revestimos os 
livros.

Vasta selecção de tesouras 

O design exclusivo torna estas cisalhas os mais seguros e portáteis que 
poderá encontrar 
Ambas as cisalhas compactas Avery® são funcionais, elegantes e feitas de 
alumínio para obter uma boa resistência e peso reduzido.

• Fácil de armazenar na horizontal ou vertical
• Capacidade de corte: 7 folhas ou 80g de papel
• Cisalha A3 equipada com alças de transporte para maior portabilidade
• Marcado claramente para o alinhamento do papel

Dimensões: A.69 x L.100mm

-4002-664

4054-001

4052-560

210Tesoura multi-usos

Cisalha A4 Compacta Avery®

4054-012

4052-241

170Tesoura

Cisalha A3 Compacta Avery®

4054-023 210Tesoura

4009-759 210Tesoura para canhotos

4054-034 230Tesoura

Alisador

Comp.mm

A

B

C



VistaFoilTM | Cuidado/Reparação

Demco® VistaFoil TM HD

Demco® VistaFoil TM GB

Dê uma nova vida aos seus livros.
O VistaFoilTM HD oferece os melhores benefícios do VistaFoilTM GB, mas 
com a vantagem de ser mais resistente, dando aos livros uma vida útil 
ainda maior.

Obtenha um acabamento suave quando cobrir os seus livros.
O papel aderente da VistaFoilTM GB só agarra ao livro 2-4 horas depois 
de ter sido posicionado, tornando-o totalmente ajustável.

4008-098

4008-065

4008-186

4007-592

4050-349

4057-840

Fabricado em Polipropileno de 100 micron

Fabricado em Polipropileno de 50 micron

240x10

240x10

240x25

240x25

240x50

300x50

4008-109

4008-076

4008-197

4007-966

4050-360

4057-829

300x10

300x10

300x25

300x25

300x50

350x50

4057-136

4057-807

4057-147

4057-818

4057-158

4057-851

350x10

350x10

350x25

350x25

350x50

400x50

4008-131

4008-142

4008-219

4007-988

4050-382

4053-946

600x10

600x10

600x25

600x25

600x50

900x50

4008-120

4008-087

4008-208

4007-977

4050-371

4057-862

400x10

400x10

400x25

400x25

400x50

600x50

Largura(mm)x Comprimento(m) 

Largura(mm)x Comprimento(m) 

D

E
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Cuidado/Reparação de Livros

Demco® VistaFoil TM Soft 

Demco® VistaFoil TM Mate

Demco® VistaFoil TM sem Adesivo

Dê aos seus livros um toque suave
VistaFoilTM Soft  é fabricado em PVC com 80 mícron e livre de ft alato, 
dando uma sensação suave e tornanando cobertura da maioria dos 
livros rápida e fácil. O PVC livre de ft alatos é uma construção de PVC 
mais segura e mais ecológica.

• Fabricado a partir de PVC de 80 mícrons
• Brilho ou acabamento mate
• Ligações adesivas de ação retardada entre 6-24 horas
• Papel de suporte reciclável

Cobertura sem Brilhos
VistaFoilTM Mate dá lhe um acabamento quase invisivel, sem brilhou 
ou reflexo, ideal para aplicar nos livros, mapas, gráficos ou posteres

• Fabricado em polipropileno de 60 microns
• Papel qudriculado nas costas para maior precisão no corte e facil 

medição
• Acabamento mate

Qualidade que se vê.
Oferece a a mesma qualidade e mesma protecção que o VistaFoil 
TM HD, mas não contêm adesivos. Ideal para que pretende uma 
cobertura que não seja permanentee que possa ser facilmente 
recolocada ou retirada conforme a necessidade.

• Fabricado em polipropileno de 100 microns
• Não deixa resíduos de cola nos livros
• Rapido e facil de aplicar
• Maior transparência do que no papel autocolante
• Acabamento Gloss/Brilhante

4036-104

4008-153

4036-159

4036-192

4031-517

229mm

330mm

229mm

356mm

300 x 25

4036-115

4008-164

4043-947

4043-969

4031-528

254mm

500mm

240mm

410mm

400 x 50

4036-126

4008-175

4036-170

4036-203

4042-396

305mm

1000mm

254mm

457mm

600 x 50

4036-148

4036-181

4022-970

457mm

305mm

450 x 5

4036-137

4043-958

356mm

300mm

Largura(mm)

Largura(mm)
Largura(mm) x Comprimento(mm)

Rolos com 25m

Rolos com 10m

Mate

Gloss/Brilhante
A

B

C
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Cuidado/Reparação de Livros

Cobertura de Livros Easy Peel

Cobertura de Livros Easy Peel

Cobertura para livros fácil de reposicionar
Proteja os seus livros sem medo de bolhas.
Easy Peel é totalmente reposicionável e torna rápido e fácil 
qualquer cobertura de livro. Este produto pode ser retirado e 
aplicado várias vezes, visto que nunca esta permanentemente 
colado a capa do seu livro.

• Película reposicionavel com uma espessura de 70 microns
• PH neutro
• Acabamento gloss com efeito mate em relevo

Proteção mais económica para os seu livros de bolso
O Supaseal dará aos seus livros de bolso uma sensação mais rígi-
da. O adesivo de ação retardada permite reposicionar a película 
se necessitar.

• Fabricado em PVC de 70 microns
• Acabamento brilhante

4223-408

4033-783

220mm

200 x 10

4223-419

4033-794

4033-816

280mm

200 x 50

325 x 10

4223-430

4033-805

4033-827

360mm

225 x 50

325 x 50

Largura(mm)

L(mm) x C (mm)

Rolos com 25m

D

F
Filmolux® 609

Filmolux® Soft 

Filme flexível em PVC com brilho cristalino
Filme de uso universal, idealmente poderá ser utilizado em liv-
ros, impressões, pasta e mapas, diponivel com larguras estreitas 
indicadas para protecção de cotas e códigos de barras.

• Fabricado em PVC flexível de 70 microns
• Adesão instantânea

Filme totalmente reposicionável de alta qualidade 
Ideal para cobrir livros de bolso, livros de capa dura, revistas, 
mapas e panfletos.
Filme reciclável, com quadrícula na parte traseira para facilitar a 
medição e o corte - Abertura na borda para facilitar a separação. 
Utilize a espátula de madeira para uma aplicação se bolhas.

• Fabricado em PVC suave de 70 microns
• Adesivo de acção retardada
• Acabamento brilhante

4024-917

4053-297

240 x 25

300

4024-972

4025-005

4053-176

340 x 25

620 x 25

410

4024-994

4025-038

4059-523

410 x 25

40 x 50

Espátula de Madeira

4053-286 240

L(mm) x C (mm)

Largura(mm) Rolos com 25m

G

E
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Cuidado/Reparação de Livros

Capas commando

Croc Covers®

Vistaflex TM 

Faça os seus livros durarem quatro vezes mais
Dê aos seus livros uma sensação de capa rígida, devido as folhas 
plásticas duplamente laminadas (obtenha uma maior flexibilidade 
na lombada com apenas uma cobertura)

• Fabricado em polipropileno de 300 mícrons
• Fácil separação do papel
• Facilidade no corte
• Acabamento brilhante

Capa para protecção de Livros numa peça única auto-adesiva. Prote-
ja os seus livros de desgaste prejudicial dando lhe uma capa rígida.
Fáceis de colocar e manusear dê uma capa rígida os seu livros

• Fabricado em PVC/PET de 360 mícrons de adesivo permanente não 
amarela com tempo e livre de ácidos

• Peça unica 
• Capa rígida com zona central flexível ( para lombadas com larguras de 

1mm a 65mm)
• Revestimento facil de remover.

Os seu livros de bolso vão ter a mesma duração dos livros de capa 
rígida
Torne os seus livros de bolso, partituras musicais e mapas, mas 
resistentes e dutravéis com a cobertura Vistaflex TM.

• Fabricado em PVC rígido de 240 microns
• Adesivo de acção retardada
• Acabamento brilhante

4017-580

4024-169

4017-767

186 x 270

216 x 362 146

186 x 270

4018-075

4024-180

4018-394

204 x 310

241 x 400 165

204 x 310

4018-834

4024-191
4024-202

4019-120

222 x 350

267 x 452 191
305 x 528 229

222 x 350

4020-055

4020-275

4008-263

320 x 510

320 x 510

4019-472

4019-868

258 x 410

258 x 410

Altura x Comprimento (mm)

A x L mm

Dimensões: L 300mm x C 10 mm

Rolos com 25m

Capa do livro  L.mm

Lombadas Estreitas

Lombadas Largas

A

B

C

Disponivel em dois tamanhos de lombadas. 
Lombadas mais estreitas até 22mm de espessura; Lombadas 
mais largas de 22mm até 42mm de espessura
Packs de 20 folhas. Medidas aproximadas

10



Cuidado/Reparação de Livros

Adjustaroll

Clearfix

Adaptaroll

Mais por menos
O maior rolo e com maior capacidade de cobertura pelo preço 
mais justo. Uma cobertura para livros de capa rígida totalmente 
ajustavél e que pode ser cortada para caber em qualquer tama-
nho.

• Fabricado em polipropileno de 70 microns
• Tira de topo com fita adesiva pré dobrada para mior facilidade na 

colocação
• Papel branco Kraft  de 90g
• Seguro para utilização em Arquivos
• Acabamento mate

Clear Fix é o protector ideal para prolongar  a vidas dos seus 
livros de bolso e capa rígida.

• Fabricado em PVC transparente de 180 microns em conformidade 
com todos os parametros  REACH

• Duas tiras adesivas para facilitar a aplicação 
• Vendido em rolo mas facil de cortar para que se  consiga adaptar a 

maioria dos livros

Acabe com a dificuldade de protejer os seus livros
Adaptaroll é facil de usar e aplicar - com uma das pontas pré-do-
brada, ficando desta forma metade do trabalho feito na cobertura 
da capa

• Fabricado em polipropileno de 70 microns
• Faixa auto-adesiva contínua significa que a outra dobra pode ser feita 

de forma rápida e limpa
• Seguro para utilização em Arquivos
• Acabamento brilhante transparente

4010-331 4043-353

4037-721

4055-222

250 360

270 x 25

270 x 50

4010-342 4043-364

4038-304

4055-398

300 435

330 x 25

330 x 50

4010-353 4043-375

4039-107

4055-409

400 535

380 x 25

380 x 50 

4037-281

4055-211

230 x 25

1º Passo: Coloque a capa do livro 
por baixo do filme, desde  da 
dobra até ao picotado, e corte o 
tamanho desejado.
Sem desperdício! 

2º Passo:Vire e dobre sobre a 
borda inferior. Finalize utilizando 
a fita auto-adesiva.

3º Passo: Dobre as pontas e 
a capa esta pronta para ser 
utilizada

230 x 50

Largura(mm) L(mm) 

L x C mm

Rolos com 50m

E

F

D

11



Cuidado/Reparação de Livros

Foldon Economy

Adjustable Paperfold Jacket Cover

Capa para livros opacas

A cobertura de livros mais economica
Coloque a capa do livro no rolo, corte ao tamanho que pretende, 
dobre as pontas e cole as mesmas com fita cola para livros.

• Fabricado em polipropileno de 70 mícrons
• Acabamento brilhante
• Seguro para utilização em Arquivos

Deixe as capas dos seus livros como novos com a cobertura Paperfold

Simplesmente deslize a capa do livro entre o filme de poliester e 
o pape, corte pelo comprimento desejado e cole as pontas - sem 
desperdícios e sem problemas

• Fabricado em poliester de 38 microns
• Acabamento brilhante
• Caixa feita de material reciclado
• Vendido numa caixa dispensadora 
• Seguro para utilização em Arquivos
• Dobra perfurada garante ajuste rápido e preciso

Leia os seus livros de forma discreta
Estas capas opacas para livros são ideais para cobrir um livro que 
o leitor preferiria manter discreto

• Livro fica com aspecto normal
• Frabricado em PVC resistente de 350 microns
• Cobertura de plástico reutilizável
• Diponivel na cor azul escuro

4024-136

4056-377

270

228

4005-931

4056-388

305

254

4024-147

4056-399

330

305
4093-51302 Pack de 10 unidades

4006-756 380

L mm

Rolo com 90m

Dimensões: A.200 x L.370mm

Rolos com 50m

L.mm

A

B

C
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Cuidado/Reparação de Livros

Capas auto seladas

Perfecta Manga para livros

Combina as vantagens da proteção cobertura deslizante com a 
fita adesiva de retenção
Estas capas ajudamo livro a resistir aorigores associados ao  dia a 
dia dos livros educacionais e bibliográficos e estende a expectati-
va de vida normal do livro

• Fabricado em PVC plástico reciclavel de 180 microns
• Tira auto-adesiva
• Acabamento brilhante transparente 
• Facil de colocar e seguro

Proteja os seus livros por dentro e por fora 
Deslize a capa do livro pela manga Perfecta, depois 
simplemente dobre as duas extremidades e prenda no 
interior do livro com fita para livros. 

• Fabricado em polipropileno de 70 microns
• Acabamento brilhante
• Seguro para utilização em Arquivos

Pack de 10 unidades

4009-429 4009-473

4008-296 4008-417

4008-340 4008-461

4008-373 4008-505

178 x 320 216 x 395

190 x 455 260 x 610

216 x 510 286 x 610

236 x 560 318 x 660

4009-440 4009-484

4008-307 4008-428

4008-351 4008-483

4008-384 4008-538

196 x 400 230 x 465

198 x 455 268 x 610

222 x 510 300 x 610

242 x 560 382 x 760

4009-451 4009-495
4009-462 4009-506

4008-318 4008-439

4008-362 4008-494

4008-395

198 x 320 246 x 535
198 x 395 266 x 535

204 x 455 274 x 610

230 x 510 306 x 610

248 x 560

4008-285 4008-406

4008-329 4008-450

184 x 455 254 x 610

210 x 510 280 x 610

A x C mm A x C mm

A  x C mm A  x C mm

Pack 10 unidades

E

D
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Cuidado/Reparação de Livros

Pretende uma excelente cobertura....

Guia de Medição

Instruções para colocação

As novas e melhoradas capas de livro Slip-Over são claras e mel-
horarão qualquer tipo de livro. Todas as capas apresentam grande 
flexibilidade para ajudá-lo a cobrir uma variedade de tamanhos de 
livros. As capas duras são adequadas para títulos de alta circu-
lação. Estes são um must-have para todo o seu stock de livros.

Meça a altura do livro

Deslize a capa para dentro 
da manga Slip-Over

Alise a capa

Meça a largura  da frente 
livro

Passe a contra capa pela 
fita

Protegido!

Meça a largura da lomba-
da livro

Passe a aba por baixo da 
fita

Meça a largura da parte 
de trás do livro

Utilize os dedos para fazer 
pressão sobre a aba

Altura = 196mm Frente = 128mm Lombada = 30mm Trás = 128mm

A capa slip-over com A.196mm 
deverá servir, mas recomenda-
mos que peça com 2mm extra, 
sendo assim deverá escolher 
com A. 198mm.

1.

1.

5.

2.

2.

6.

3.

3.

4.

4.

Largura total do livro: 286mm
Os tamanhos mostrados na mesa são para o livro com A x Cmm máximo
Escolha: produto 4206-325 = A198 x C310mm

Mantenha os cantos cobertos!

Se o seu livro for mais amplo do que 
a largura máxima da capa do livro de-
slizado, os cantos do seu livro ficarão 
expostos, o que poderá causar danos. 
O melhor é  li é exceder a largura do 
livro em 1-2mm.

Certifique-se que a capa encaixa dentro da largura máxima da 
capa de livro deslizado. Poderá encontrar orientação na tabela do 
lado

14
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Demco® Capas para Livros Slip-over
Capas reutilizáveis para proteger livros de bolso e revistas.
Uma das proteção de livros mais vendida, adequada para livros de bolso, 
livros de referência, livros de texto e revistas. Capa plática transparente, 
muito resistente, consegue oferecer uma maior protecção e durabilidade 
ao seu livro.

• Fabricado em PVC 180 microns
• Reutilizável
• Acabamento brilhante transparente 

4206-655

4207-040 4207-809

4206-611 4206-567

4206-666 4207-018

4206-622

4206-897 4206-776

4206-512 4206-391

4206-831 4206-457

4207-106

Tamanho B ideal para Livros maiores (paisagens)

4206-985 4206-479

4206-941 4206-974

4206-677 4207-139

4207-128

234 x 420

174 x 265 250 x 420

194 x 310 270 x 460

214 x 320 290 x 475

242 x 420

182 x 275 258 x 420

202 x 310 278 x 465

222 x 345 300 x 485

190 x 355 B

188 x 275 264 x 420

208 x 320 284 x 475

228 x 345 304 x 485

214 x 365 B

4206-710

4206-996 4206-853

4206-336 4206-721

4206-490 4207-084

4206-820

4207-029 4206-688

4206-633 4206-424

4206-908 4206-908

4206-600

4206-589 4206-380

4206-413 4206-886

4206-435 4207-117

4207-095

236 x 420

176 x 265 252 x 420

196 x 310 272 x 465

216 x 320 292 x 475

244 x 420

184 x 275 260 x 420

204 x 310 280 x 465

224 x 345 224 x 345

202 x 355 B

190 x 310 266 x 440

210 x 320 286 x 475

230 x 420 306 x 485

218 x 365 B

4207-007

4206-523 4206-919

4206-325 4206-732

4206-798 4206-534

4206-468

4206-743 4206-952

4206-842 4206-556

4206-864 4206-787

4207-073

238 x 420

178 X 265 254 x 420

198 x 310 274 x 465

218 x 320 296 x 475

246 x 420

186 x 275 262 x 420

206 x 310 282 x 475

226 x 345 302 x 485

212 x 365 B

4206-754 4206-930

4207-051

4206-963 4206-578

4206-699 4206-446

4206-501 4207-062

4206-765

4206-644 4206-545

4206-358 4206-369

4206-875 4206-347

232 x 420 310 x 485

228 x 395 B

170 x 265 248 x 420

192 x 310 268 x 460

212 x 320 288 x 475

240 x 420

180 x 275 256 x 420

200 x 310 276 x 465

220 x 345 298 x 485

Tamanho maximo do livro 
A x L mm

Tamanho maximo do livro 
A x L mm

Pack 10 unidades Pack 10 unidades

A
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Demco® Fita Invisível

Demco® Fita Adesiva sem Ácido

Demco® Tiras de Fita Adesiva para Capas 
de Livros

Fita invisível de qualidade e facil utilização
Não comprometa a qualidade dos seus livros com esta  fita de alta 
resistencia. Feita a partir de polipropileno de 50 microns, adesivo 
acrílico permanente à base de solvente que pode ser escrito, esta 
fita é praticamente invisível. Disponível em 4 tamanhos

• Preço por Packs
• Acabamento brilhante
• Seguro para utilização em Arquivos

Não irá danificar nem descolar dos livros, mesmo com a passagem do 
tempo
Fita de longa duração transparente com um desempenho superior, 
irá dar aos seus livros um ar completamente novo.

• Fabricado em poliester de 89 microns
• Acabamento transparente  brilhante 
• Fabricado num material altamente durável, resistente à água e não 

abrasivo
• PH neutro
• Adesivo com acção retardada, não descolora, racha ou descasca
• Disponível em varias larguras para adptar a todos os livros

Método rápido e fácil para fixar as capas aos livros
Tiras pré-cortadas de fita adesiva, em que apenas terá que deslo-
colar e colar

• Fabricada em poliester de 50 microns
• Sem ácido
• Acabamento brilhante

4226-334

4208-162

4052-571

13 x 33 25 3

51 x 13.7

50 x 27.4

4226-345

4208-173

4052-549

19 x 33 25 2

76 x 13.7

75 x 27.4

4226-356

4208-195

19 x 66 76 3

102 x 13.7

4218-194 Pack com 2.400 tiras

4208-184

4052-582

25 x 13.3

38 x 27.4

4226-367 25 x 66 76 2

núcleo mm Qtd pack

Dimensões: núcleo 75mm 

Dimensões: A.76 x L.13mm

L x Cmm

Lmm x Cm

A

B

C
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Demco® Fita Economica para Livros

Demco® Fita Premium para Livros

Demco® VistaTape TM

Quando os seus Livros são importantes mas tmbém o seu orçamento

• Fabricado em polipropileno de 69 microns
• Acabamento transparente  
• Adesivo com acrílico, não descolora, racha ou descasca

A escolha dos profissionais
Fita para livros Premium repara e protege os seus livros, fácil de 
usar e muito flexível

• Fabricado polipropileno de 89 microns
• Acabamento transparente
• Adesivo com acrílico, não descolora, racha ou descasca
• Núcleo com 51mm

A melhor soluçao para reparações
A fita VistaFoil TM é reposicionavel entre 2-4 horas após 
aplicação 
Ideal para repara dobras e lombadas, pois é muito facíl 
de aplicar devidoao seu adsivo de baixa aderência não 
irá ragar o colar-se automaticamente a superfície do 
livro

Rolos com 25m

4033-838

4009-242

4033-893

4033-937

38

50

25

100

4033-849

4009-253

4033-904

50

75

38

4033-860
4033-871

4009-264

4033-915

76
100

100

51

4009-231

4033-882

4033-926

38

19

76

Rolos com 27m

Lmm

L mm

Lmm

Rolos com 13m

E

F

D
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Scotch® 845 Fita para Livros

Scotch® Magic ™ Fita Removível

Scotch® Magic ™ Fita Removível

A fita que nunhum Bibliotecario deveria dispensar
Fita especialmente desenvolvida para reparar, reforçar, pro-
teger e cobrir bordas encadernadas, lombadas e superfícies 
de livros, periódicos e panfletos sem descoloração.

• Fita transparente de 89 micron
• Núcleo de 75 mm
• Fita flexivel e adaptavel conforme os movimentos de capa e 

contornos dos livros - não irá quebrar ou descascar
• À prova de humidade e pode ser escrito com canetas de tinta 

permanentes

Mantém firme, masconseguirá removê-la de forma limpa e 
fácil.
Fita de longa duração transparente com um desempenho 
superior, irá dar aos seus livros um ar completamente novo.
Fita reposicionável que combina a facilidade de uso com a 
invisibilidade da fita Magic ™, tornando esta a escolha ideal 
para reparos e impermeabilizações de papel. Deixando uma 
superfície lisa e gravável.

Uma fita de qualidade que é forte e segura.
Fácil de manusear, fácil de desenrolar e fácil de rasgar à mão. 
Óptimo para fixar as capas com janelas para livros e para quando 
for necessário reforçar. Não amarelece, não mancha sendo resist-
ente à humidade. Disponível em dois tamanhos.

4009-154

4009-737

4048-281

38

19 x 66

19 x 66

4009-165 50
4009-176 75

4009-726

4048-270

19 x 33

19 x 33

4009-187 100

Rolos com 13.7m

Lmm

Lmm x Cm

Lmm x Cm

A

B

C
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Filmoplast® P90 Plus

Tyvek® Fita com revestimento 
para reparação de dobras 

Scotch® Magic Fita e Despensador

Fita multifuncional para reparações
Filmoplast P90 é uma fita branca auto adesiva, sem 
madeira, resistente a rasgos e revestida de um lado a 
adesivo acrílico permanete, resiste a passagem do tempo

• Livre de ácidos 
• Ideal para colar páginas arrancadas, repara bordas e reforçar 

juntas de livros de bolso.
• Adesão muito forte, mesmo em superfícies rugosas e ligeira-

mente irregulares
• Pode ser removido com água ou acetona
• Fornecido com caixa dispenadora

Ideal para reparar as dobras do forro dos livros
Fita ultra forte com uma resistência à tração de 20kg

• Fabricado com 178 micron Tyvek®
• Adesivo acrílico de acção rápida, com ligação permanente
• Facil de aplicar e forro facilita a medição
• Fita branca com possiblidade de escrita
• Resistente a água, produtos químicos,humidade e desgaste temporal
• Fácil de cortar com tesoura, mas ressitente a rasgos.

Menos Stress, menos confusão, mais mágia!

• Fita Magic é totalmente invisível, fácil de rasgar e possibil-
idade de escrita;

• Não amarela nem seca com o passar do tempo
• O dispensardor pequeno aceita fitas com núcleo de 

25mm, 33m de comprimento e até 19mm de largura;
• O dispensador grande aceita fitas com núcleo de 76mm, 

33m ou 66m de comprimento e até 25 mm de largura;
• Base com borrachas para evitar que deslize ou escorregue;
• Disponível apenas em preto

4056-465

4086-913

4009-352

4009-352

4086-902

4009-363

4009-363

4019-835

4024-224

12 x 33

12 x 33

19 x 33

19 x 33

19 x 33

Dispensador pequeno

Scotch® Magic 810 Fita

Scotch® Magic 810 Fita

Dispensador grande

Scotch® Magic 810 Fita

Scotch® Magic 810 Fita

Scotch® Magic 810 Fita Pack de 14 

Dimensões: L.20mm x C.50m

L mm x Cm

Tamanhos Adicionais

Dimensões: L.35mm x C.30m

F

E

D
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Fita perfurada de pano Cambric

Fita de pano para reparação de livros

Filmoplast® P

Fita para reforço Bind® Tyvek®

Evite dobras partidas
Fita resistente para reforçar as dobradiças que se tornaram 
soltas, mas não estão completamente partidas. A fita é 
perfurada no centro para facilitar a aplicação. Cambric de 
pano é mais forte e mais durável que as fitas de reparação de 
plástico.

Ideal para reparar multiplas áreas.
Prolongue a vida de seus livros ao utilizar esta fita branca 
para fortalecer os pontos mais fracos dos seus livros - as 
dobradiças, entre as capas e as folhas finais. Em tecido de 
algodão, não branqueado, livre de ácidos, sensível à pressão. 
Fita biodegradável e pode ser utilizada em formatos estranhos

Utilizada em arquivos no mundo inteiro

Filmoplast® P é uma fita de papel leve e altamente transparente 
usada para corrigir rasgões em livros e documentos. A fita virtual-
mente desaparece no contato e não secará ou ficará amarela 
com a idade. Feita de papel, esta fita autoadesiva emprega ade-
sivos que são livres de ácido e solventes.

• Livre de ácidos
• Não amarela com o passar do tempo
• PH 8.2
• Fornecido com caixa dispensadora

Solução ideal para reforçar junções dos livros
Fita auto-adesiva, é ótima para fortalecer as junções de papel 
com uma perfuração central patenteada para facilitar o posicion-
amento.

• Fabricada com 178 microns Tyvek®
• Fita branca opaca, ideal para reparações
• Reforça dobradiças
• Tira de segurança para facil aplicação

4060-249

4009-12112 50
4009-11012

4062-526

4053-187

25

Dimenssões: L.25mm x C.5.5m

LmmRolos com 50m

Dimesões: L.20mm x C. 50m

Dimesões: L.31mm x C. 30m

A

B

C

D
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Fita adesiva para capas

Demco® fita de pano revestida a vinil

Fita para remendos 

Repare as capas dos seus livros
Fita fabricada a partir de tecido branco extra forte e muito dura-
douro.

• Pre-colado para aplicação facilitada
• Pontos únicos para reparação de uma lombada 
• Disponivel em várias larguras

Maior durabilidade e poder de retenção
Faça reparos visíveis na lombada dos livros com esta fita au-
to-adesiva extremamente durável e de alta qualidade.

• Fabricada com 300 microns
• Resistente a água , fita com capa vinilica

Disponivel nas cores: preta, azul, castanha, verde, vernelha,branca, amare-
la e bôrdo.

Para reparações de longa duração e extremamanete 
fortes.
Reforce as lombadas ou dobras, páginas rasgadas e 
reinsira páginas em livros de capa dura ou macia. Tira 
central removível para melhor aplicação

• Fabrica em poliester de 30 microns
• Livre de ácido 
• Disponivel em dois tamanhos

4009-968

4208-393

4054-672

4208415

4056-421

38

51

Osso aplicador em plástico

102

64

4056-432

4208-382

4010-056

4208-404

4049-656

25

38

50

76

32

L mmRolos com 30,5m

Lmm

Lmm

Dimensão do centro 75mm

Rolos com 23m

Rolos com 13.7m

F

G

E
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Filmoplast T

Fita em PVC para códigos de cor

Demco® Fita de papel para código de cores

Fita Adesiva de Dupla Face

Fita com textura extra forte para repação de livros
Ideal para reforçar as juntas e lombadas dos livros, podendo ser 
utilizada também para vedação e reforço de porta-retratos ou 
mapas
• Fita com textura de linho, sem acídos com 240 microns
• Adesivo acrílico sem solventes, ph neutro resistente a pas-

sagem do tempo e grande elásticidade

Escolha ideal para codificação por cores e pequenos reparos
Fabricada em PVC de 120 micron, adesivo aborrachado que não 
seca ou escorrega.
Fácil de cortar
Possibilidade de escrever por cima
Disponível em 10 cores:
Preto, azul, castanho,verde, cinza,laranja,vermelho, roxo, branco e 
amarelo

Fitas auto adesivas coloridas para classificar livros e equipamentos
Fácil de escrever
Disponível nas cores:
Branca, amarela, vermelha, laranja, azul e azul claro

Facilita o trabalho de restauro
Fita plástica transparente, possui adesivos em ambos os lados 
mas os mesmos nunca se irão colar visto serem incompatíveis

4024-23512

4037-89702

4037-89701

4037-89701

4009-143

50 mm Branca

80 mm Azul

80mm Preta

25mm

19 x 33

4093-458

4024-23502

4024-23501

4037-89712

4037-89712

4009-099

50 mm Azul

50 mm Preta

80 mm Branca

13mm

12 x 33

Rolos com L.19mm x C. 33m

Rolos com C.12.7m

Rolos com10 m

L.mm 

L.mm x C.m

A

B

C

D
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Protecção para cantos de Livros

Demco® protector de cantos

Demco® asas para repação de livros

Protecção resistente para cantos
Os cantos são uma das primeiras coisas a deteriorar-se num livro, 
e com apenas um passo poderá garantir a sua protecção durante 
mais tempo, para isso basta descolar e colar o canto na capa do 
livro.
Para uma protecção mais forte utize os cantos de polipropileno
Os cantos de poliéster toranam a protecção invisível
Os cantos com revestimento vinilico estão disponíeveis em diver-
sas cores
• Tamanho universal
• Sensiveis a pressão
• Disponivel em polipropileno de 89 microns, poliéster de 51 microns e 

vinil colorido
Revestimento Vinilico diponivel nas cores:
Preto, azul, castanho,verde e vermelho

Restaure os seu cantos danificados, para ficarem como novos.
• Feito apartir de polivinil de 24 microns
• Fácil aderência e aplica- se em segundos
• Impede os cantos de mapas ou posters de se rasgarem
• Não existe de necessidade de corte, aparar ou dobrar

Especialmente fabricado para evitar o desgate dos livros de 
capa dura.
A sua utilização deve ser feita aos primeiros sinais de des-
gaste para evitar danos maiores.
• Tamanho universal - não necessitando de medições ou cortes
• A sua aparência uniforme ficara semelhante a capa do livro

4042-737 Polipropileno
4208-316

4032-111

4208-327

4009-330

Poliéster

Revestimento vinilico

Packs de 24

Packs de 96

Packs de 100

G

H

F
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Dispensador de rolos

Dispensador Scotch® P-56 para multiplos 
rolos de fita

Dispense com facilidade
Suporta um rolo até 300mm de largura ou vários rolos menores
Adequado para rolos com 30mm + de núcleo
22kg de capacidade peso
Pode ser fixo a uma parede, mesa ou banco (fixações incluidas)

O dispensador Scotch P-56 é versátil e poderá levar de um a vários 
rolos de fita até 100mm de largura e com núcleos de 75mm.
Feito de plástico de alto impacto

4043-82601

4049-271

Dimensões: A. 191 x L. 381mm

B

C

Centro de reparação para livros

Reparar, reforçar, de froma fácil e rápida ascapas dos seus livros
Esta unidade é ideal para repara lombadas, reforçar dobras internas e  páginas de livros, podendo  também ser utilizada para repa-
ração de livros de bolso bem como laminação.
• Suporta rolos únicos ou múltiplos até 100mm de largura e com núcleos  de 25mm ou 75mm simultaneamente.
• Uma plantaforma de carregamentp rápido que fornece uma aparência de trabalho e meios de manter os livros no lugar en-

quanto se palica a fita
• Um prático cortador deslizante de dois lados deixa uma borda da fita lisa e não serrilhada
• Os estabilizadores em ambos os lados do aplicador podem suportar livros superdimensionados

Unidade fornecida apenas - por favor, peça fita separadamente

4009-319

A
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Cola Branca Magic Mend

Tapetes de Corte e X-Actos

Demco® cola para bibliotecas

Com uma passagem poderá reparar ligações partidas em minutos
Desenvolvida especificamente para a reparação de livros, a cola 
branca forma uma película resistente que não racha após a sua 
aplicação e secagem
• Livre de ácidos - PH7.5
• Fácil de utilizar
• Secagem rápida e permanente 
• Solúvel em água

Tapetes de corte para multipas utilizações, com superfície superior 
que se auto cura após a passagem da lâmina de corte.
Possui quatro pés de borracha para evitar deslizamentos e grelha 
pré-impressa que funciona como guia de corte. Muito resistente 
e duradouro.
Os X-actos Retráctil e de lâminas substituíveis.
Protecção metálica para a lâmina de aço pré-cortado e travão de 
segurança.

Utilize a melhor gama de colas
A cola de borracha líquida pode ser usada para fixar capas de livros, res-
taurar livros de bolso, colar folhas informativas e etiquetas
• Pode ter múltiplas utilizações, é flexível e seca rapidamente
• Frasco de pressão com 174ml
Cola adesiva plástica liquida Norbond, é ideal para uma ampla variedade 
de trabalhos de reparação de livros
• Ao secar fica clara e não racha ou fica amarela com o tempo, não tem 

reação sobre a humidade.
• Frasco de pressão com 236ml
Cola adesiva vinílica de adesão neutra, pode ser usada para encadernar 
páginas, repara dobras ou fixar etiquetas.
• Livre de ácidos
• Ao secar fica clara e forma uma ligação permanente 
• Frasco de pressão com 236ml

4060-205

4057-499   Médium

4054-056   Tapete de corte A3

4054-078    X- Acto

236ml

237ml

4060-216

4057-488   Pequeno

4054-045   Tapete de corte A4  

4060-260

4057-519   Grande

4054-067   Tapete de corte A2

4054-089   Pack de 12 laminas 

236ml

60ml

174ml

1 Ltr

Frascos com:

Frascos com:

E

F

D
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Demco® Kit primeiros socorros

Peso em aço para livros

Faça reparos e conserve os seus livros facilmente com este kit.
Esta caixa foi composta através de uma consulta a bibliotecári-
os profissionais para decobrir quais as suas necessidades no 
dia-a-dia para conseguir manter os seus livros em bom estado.
Kit compoto por:
• quatro capas de diferentes tamanho Commando;
• Rolo de protecção VistaFoilTM HD;
• Fita de ligação com costuras;
• Fita de repação de livros;
• Protector de etiquetas;
• Fita adesica Scotch Magic;
• Limpa livros;
• Cola para biblioteca Norbond;
• Pincel para cola;
• Varas de reparação;
• Osso aplicador;
• X-acto;
• Tesoura;
• Capa protectora de livros

Recomendado para reparação de livros ou construção de caixas
Pesos para livros que são tão bonitos quanto úteis. Fabricados a 
partir de aço, vão facilitar o seu trabalho de reparação.
Suaves o suficiente para não danificarem as páginas dos livros 
durante o restauro
Pesado o suficiente para manter o livro em posição durante a 
repação

4012-212 454g

4001-300

4012-201

4012-190

227g

908g

Peso

B

C

1

2

34
5

4054-012   Tesoura 170

4054-034    Tesoura 230

4054-001   Tesoura de Multiusos 210

4054-023   Tesoura 210

4009-759    Tesoura para esquerdinos 210

C.mm

Tesouras

Escolha entre a nossa seleção de tesouras

A

1
2
3

4
5
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Varas de Madeira

Pincel

Osso aplicador plástico

Osso marcador

Demco® Limpa livros

Não fique mais com dedos pega-
josos, aplique adesivos e fça 
colagens com precisão utilizando as 
vara de madeira

Dimensões: C.145mm
Packs de 50 varas

Pincel com cerdas de animal e 
ponteiras metalicas que resitem à 
corrosão.
Pega cônica para maior confortpe e 
envernizado

Dimensões: C.203mm

Faça vincos e dobras exactos e facil-
mente nas suas capas de livros ou papel.
Use para colocar papel nos livros e evitar 
marcas de dedos

Dimensões: C.203mm

Com formato ergonomico, possui uma 
borda fina que pode ser usada para mar-
car e dobrar papel, bem como marcar 
tecido sem giz.
Feito de osso de gado tradicional

Dimensões: L. 35 x C.203mm

Limpe os seus livros com apenas uma passagem
Remova as marcas das páginas e das capas dos seus livros. Basta disolver 
em água quente e aplicar a pasta com um pano macio e imediatamente 
limpar novamente com um pano seco. Produto seca em forma de pó.
Fornecido em frascos de plástico com abertura larga para fácil acesso.
• Não é necessário esfregar, basta aplicar e limpar
• A sua formula em pó impede que as páginas se colem umas as outras
• Frasco com volume  de 560 ml

4033-948

4048-512

4056-410

4054-672

4009-847

Panos macios Packs 20
4060-458 560ml Limpa Livros

Frascos com:

1

2

3

4

D

1

2

3

4
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CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA

Catalogação

Aumente a eficiência na circulação dos seus livros
A sua circulação cada vez mais inclui formatos e tipos de materiais diferentes, e com os bibliotecári-
os a construir colecções maiores de materiais de alta circulação e um número crescente de Ebooks, 
temos cada vez mais de explorar novas forma de apresentar as colecções aos utilizadores e aos mes-
mo tempo conseguir gerência de forma correcta o stock e a entrega .

Seja qual for opção que utiliza para fazer circular os seus livros a que mantê-los em boa forma e ser 
facilmente identificados é essencial para tê-los em movimento.

Igualmente importante em ter os livros em boas condições é tornar mais eficiente  a maneira como 
são devolvidos e recebidos.

Cada vez mais são utilizados serviços de retorno de livros automatizados. O equipamento de autom-
atização ajuda as biblioteca na redução do tempo de processamento bem como o tempo de colo-
cação do livro no sitio certo para voltar a circulação novamente.

Os artigos que que encontrará neste capitulo, iram fazer com que consiga processos mais rápidos de 
catalogação, circulação e reposição do seu espólio literário. 



Circulação e segurança

Demco® Protetor de etiquetas Demco® Protetor de etiquetas em folhas

Demco® Protetor de etiquetas transparente

Preserve as sua etiquetas de forma permanentemente.
Proteção de etiqueta segura e digitalizável, com fácil apli-
cação em lombadas.
• Fabricado em poliéster de 38 mícron
• Acabamento transparente brilhante
• Adesivo acrílico de ligação permanente
• Os protetores são sensíveis à pressão aderem a panos de 
fixação e a maioria dos outros revestimentos macios

Facilite o processo de protecção das suas etiquetas
Protectores de etiquetas com adesivo permanente, não se deterio-
ra com a passagem do tempo. Vários tamanhos disponíveis.

Rótulos à prova de manchas
Quando se trata de rótulos a humidade e  as manchas podem difi-
cultar a sua leitura. Mas agora não há desculpas com protetores de 
rótulos transparentes irá manter as etiquetas de código de barras e 
lombadas à prova de manchas
• Etiqueta durável fabricada em poliéster com 51 microns
• Adesivo adere de forma permanente e sem bolhas 
• Caixa dispensadora para facilitar e acelarar o processo

4052-956

4208-635

4059-094 250

4208-679

4059-072 500

4206-657

4059-116 250

4208-701

4208-646

4059-10515 250

4208-690

4208-668

4059-083 250

4208-712

Dim.: 114 x 57mm

22 x 60

22 x 60

A. x L. mm

A. x L. mm

32 x 76

32 x 79

25 x 76

38 x 51

38 x 82

25 x 38

25 x 38

32 x 79

32 x 70

38 x 114

51 x 76

Packs com 250 und

Packs de 1000

Packs

A B

C
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Circulação e Segurança

Demco® Protetor de etiquetas sem brilho 

Demco® Protetor de etiquetas com 
protecção UV 

Demco® Protector de etiquetas transpar-
entes sem brilho 

Resiste aos tratamentos mais violentos
Protector de etiquetas premium, projectados para resistir a arra-
nhões , abrasões e descamação com especial protecção contra 
manchas, sujidade e humidade.
• Fabricado em vinil de 127 microns
• Adesivo ultra-agresivo e consegue ser inicialmente resposi-

cionável, mas criando um vínculo permanente dentro de 24h
• Flexível e adaptavél à maioria das superfícies
• Cantos arredondados para evitar levantar e descolar
• Etiquetas sem brilho são adequadas para leitura de código de 

barras

Protector de etiquetas com protecção UV para maior durabilidade das 
suas etiquetas
A proteção transparente apresenta um adesivo acrílico agressivo, que 
não deteriora com a impressão na etiqueta
• Revestimento UV para proteção  dos rótulos da exposição à luz
• Em poliéster ultra-fino de 25 microns é forte, mas maleável, para 

fácil aplicação
• Cantos quadrados

Previne borrões e marcas
• Fabricado em poliolefina de 127 microns
• Proteção contra humidade, manchas e marcas
• Flexível e adaptavél à maioria das superfícies
• Protecção firme
• Adesivo sensível à pressão 
• Caixa dispensadora acessível e prática para acelerar o processo

A

C

B

4011-013

4208-954

4208-921

4208-965

Caixa 200

Rolo 1000
4208-899

4017-690

Caixa 200

4208-910

4017-679

4208-888

4017-701

Rolo 1000

Caixa 200

4208-866

4017-668

4011-024

4208-943

Caixa 200

Rolo 200

4208-877

4208-932

Caixa 200

25 x 38

22 x 60

38 x 82

38 x 76

A. x L. mm

A. x L. mm

38 x 82

38 x 51

32 x 76

32 x 79

51 x 76

51 x 76

25 x 76

25 x 38

38 x 82

38 x 108

32 x 79

32 x 83

Qtd.

Packs 250

4017-734

4017-756
4017-745

32 x 76

A. x L. mm

64 x 102
51 x 76
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Circulação e Segurança

Essencial de qualquer biblioteca
Mantenha as suas classificações legíveis e limpas com as eti-
quetas Demco® com sensibilidade a pressão e fabricadas em 
poliéster 
• Fabricada em poliéster de 23 microns
• Acabamento brilhante
• Adesivo de acção retardada
• Pode ser utilizado para cobrir códicos de barras, desde que 

estes tão sido criador por impressora em fita de transferência 
térmica

• Não deve ser utilizado para protecção de códigos de barras 
gerados em impressoras com papel reactivo térmico

• Disponivel em dois tamanhos 

4001-696 65 x 50
4001-685 35 x 25

A x Lmm

Demco® Protector de etiquetas resistente 
com brilho

Demco® Protetor de etiquetas 

Etiquetas extremamente resistetes com adesivo permanente
As etiquetas fabricadas em polipropileno oferecem lhe uma  pro-
teção máxima, conseguindo ainda  preservar o rótulo subjacente.
Os protetores têm um acabamento brilhante, existindo em vários  
tamanhos
Rolos com 250 unidades

E

D

4209-636

4209-669

4209-647
4209-581

4209-603

4209-570

4209-559

4209-658

4209-614

4209-592

4209-625

4209-680

4209-691

22 x 60

38 x 83

32 x 76

A. x L. mm

32 x 70

64 x 76

25 x 76

51 x 76

38 x 51

25 x 38

38 x 102

32 x 79

32 x 51

51 x 127

Pretende mais informações sobre algum dos nossos produtos....

geral@culturalis.pt 
219 344 510
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Circulação e Segurança

Protector de etiquetas contínuo, com revestimento de papel resist-
ente e de fácil libertação.
• Fabricada em vinil de 102 microns
• Os protectores são revestidos com adesivo PermaPlus TM com 

sensibilidade à pressão
• Não são adequados para códigos de barras devido ao papel 

térmico reativo
• Disponivel em 3 tamanhos

Rolo com 32m

Adesivos rápidos para reparação/protecção 
• Fabricada em poliéster de 50 microns
• Acabamento brilhante e cantos quadrados
• Adesivo ultra agresivo
Packs com 200 unidades

4042-352

4051-581
4051-592

38 x 83

38
50

4042-341

4051-603

32 x 76

25

A x Lmm

Amm

Demco® Protetor de etiquetas 
brilhante com cor

Adesivos protectores - S.O.S

Protector de etiquetas constínuo

Proteja simultaneamente a informação impresa e 
coloque a sua coleção por código de cores
• Fabricado em poliéster de 51 microns
• A cor é resistente aos arranhões e passagem 

do tempo
• Etiqueta sensivel a pressão 
• Caixa dispensadora para facilitar o processo 

Packs com 250 etiquetas
Cores disponiveis: azul escuro, verde, azul claro, 
verde claro, violeta, roxo, laranja, rosa, vermel-
ho e amarelo 

C

A

B

4088-706

4208-998
4208-987

4087-782

22 x 31

A. x L. mm

32 x 79
25 x 76

38 x 50
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Circulação e Segurança

Evite danos nas suas etiquetas 
Proteja as suas etiquetas de código de barras contra a humidade, 
desgaste, manchas ou danos.
• Fabricada em poliéster de 38 microns
• Acabamento brilhante transparente
• Cola permanente em poucas horas

Dimensões: A.38 x L.95mm

Pack com 250 unidades

• Margens de corte para previnir encravamento das impressora e
• Cantos redondos para inibir descolamento
• Sem ácido e sem manchas
• Adeisvo acrílico fornece ligação permanente na maioria das superfícies
• Pode ser utilizado em impressoras a laser ou jato de tinta
• Tamanho dea folha 8,5x11(carta) - 216 x 279mm

Packs de 25 folhas

4040-207

4052-945 

4052-890

4052-901

4052-912

PermaPlusR

Protector para Códigos de Barras

19 x 25 98

25 x 38 50

51 x 76 10

Protector para código de barras viinil

A x Lmm Etiquetas por folha

Protectores para Códigos de Barras em Vinil

Protector para Código de Barras

PermaPlus ® etiquetas para lombadas

Evite donos nos seus códigos de barras
Protectores de etiquetas para códigos de barras feitos em vinil ideiais 
para serviços pesados estendendo drásticamente a sua vida útil
• Fabricada em vinil de 102 microns
• Acabamento mate
• Adesivo acrílico de ligação permanente

Dimensões: A.38 x L.102mm

Pack com 500 unidades

E

D

F

1

1

2

2

3
3
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Circulação e Segurança

Identifique os seus livros mais facilmente
Codifiqe os seus livros por cor, prateleira e muito mais com a 
colecção de etiquetas de pontos brilhantes autoadesivos opacos.
Adesivo permanente de cola rápida
Fornecido com caixa de distribuição prática.

Dimensões: 19mm Diam.
Pack com 500 unidades
Cores disponiveis: verde, rosa, amarelo, vermelho, laranja, azul 
escuro, roxo, azul claro e branco

Ideal para marcação, rastreamento e classificação.
• Adesivo permanente
• Escolha entre 10 cores
• Pode ser escrito com tinta ou caneta com ponta de feltro
• Disponível em 6mm, 12mm ou 16mm de diâmetro
• Caixa de dispensador para uso fácil

Pack com 500  etiquetas
Cores disponiveis: branco, cores standart:laranja, amarelo, 
vermelho, cores especiais: azul real, verde, cinza, castanho, 
roxo e preto

Etiquetas temporárias
• Superfície revestida para impressã, não mancha ou suja
• Adesivo desenvolvido para uma maior adesão, com 

opção de remoção sem dificuldade
Packs com com 1000 etiquetas (50 folhas, 20 etiqueta por 
folha)

4017-657

4089-014
4089-025

25 x 38

Pontos coloridos 12mm
Pontos coloridos 16mm

4094-822

4017-646

4089-003

Pontos coloridos para  catalogação

19 x 25

Pontos coloridos 6mm

A x Lmm

Demco® Pontos coloridos para catalogação

Etiquetas reposicionável

Pontos Coloridos

D

A

B
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Circulação e Segurança

Remova as etiquetas facilmente
Remova suavemente as etiquetas sensíveis à pressão com fac-
ilidade e rapidez, sem danificar as superfícies. Lâmina afiada, 
use com cuidado

• Lâmina afiada em 3 lados
• Sem ácido e sem manchas
• Cabo revestido de silicone protege a lâmina e evita o 

acúmulo de adesivo

Remova cola, etiquetas e qualquer tipo de 
adesivos
Remova suavemente as etiquetas sensíveis à 
pressão com facilidade e rapidez, sem dan-
ificar as superfícies. Lâmina afiada, use com 
cuidado

• Solução não abrasiva neutraliza temporaria-
mente os adesivos, de modo que a ferra-
menta de nylon conectada pode afastá-los

• Adesivos e etiquetas permanecem pega-
josos após a remoção

• Não vai derramar tinta, manchar ou deixar 
resíduos

• Sem ácido e seguro para usar em fotografias
• Em conformidade com os regulamentos 

governamentais do VOC

Removedor multi-usos
Adequado para uso em superfícies como 
azulejos, pisos de madeira, papel de pare-
de e linóleo.

• Remove o giz de cera, graxa, graxa para 
sapatos, adesivos em spray e pastilha 
elástica

• Sem ácido e seguro para usar em 
fotografias

• Ambientalmente amigávelSem ácido e 
seguro para usar em fotografias

4001-883

4001-90512

4087-199

4001-92712

22 x 16

19 x 12

32 x 22

19 x 19

4001-872

4087-18812

4001-894

4001-91612

4087-210

4050-734

4023-234
4019-131

19 x 12

32 x 25

19 x 19

22 x 16

Circular 13mm

Removedor de etiquetas

Un-du removedor de colas
Lift off  TM

A x LmmCaixa dispensadora

Folha simples  - branco

Demco® etiquetas de biblioteca

Removedor de etiquetas

Un- du removedor de cola

Lift off  TM removedor de 
adesivos

Codifique por cores as suas colecções
As etiquetas para biblioteca foram cuidadosamente selecionadas 
para fornecer uma maneira simples e barata de classificar livros e 
outras mídias.  Disponivel em formato de caixa dispensadora para 
todas as cores ou em formato de folhas simples com etiquetas 
brancas.

Pack com 1000 unidades

D

E

F

G
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ARQUIVO E CONSERVAÇÃO

Preserve e armazene a
sua colecção
Ao preservar a sua colecção irá mantê-la em boas condições, alongo prazo os seus usuários irão ben-
eficiar com isso.
Com algumas ferramentas essenciais, poderá preservar os seus livros, documentos, fotografias, arte-
factos e colecionáveis. Todos os nossos produtos para arquivamento (caixas, pastas, tecidos e muito 
mais) são de alta qualidade e não possuem acídos e tem PH neutro. Podemos assim garantir um 
armazenamento seguro para os seus itens mais valiosos.

Armazenar e manter sua média acessível não poderia ser mais fácil com a nossa ampla gama de ar-
quivos e caixas de qualidade. Somos capazes de oferecer produtos feitos de metal, plástico, papelão 
ondulado ou placa sólida.
Se está a procura de artigos para armazenar médias a longo prazo, nos possuimos caixas de metal 
que lhe irão oferecer uma escolha robusta. Se precisar de armazenamento em prateleiras, as nossas 
opções coloridas são óptimas para identificação, com opções de costas abertas e fechadas, e out-
ros extras úteis, como puxadores de dedos e porta-etiquetas, temos a certeza de ter uma opção de 
armazenamento adequada às suas necessidades.



Circulação e Segurança

O estilo destinto da caixa de revistas curvilínea torna ideal 
para a sua biblioteca
• Fabricada de placa de micro-flauta de alta qualidade - 

leve, mas altamente durável
• Fechada nas costas
• Disponivel apenas em azul

Dimensões: A.280 x L.100 x P.230mm

A caixa exclusiva caixa de biblioteca ofereçe-lhe força extra, 
proteção e armazenamento excelentes.
• Caixa altamente confiável feita de papelão ondulado
• Frente de dupla espessura para maior resistência
• Pré-colado, mas achatado para armazenamento
• Área generosa de indexação e rotulagem

Dimensões: A.300 x L.102 x P.235mm

Caixa de papelão ondulado pesado para máxima durabili-
dade
• Arquivo para revistas A4
• Montagem rápida
• Diponível apenas em azul

Dimensões: A.301 x L.105 x P.237mm

Caixas dobráveis fabricadas em cartão kraft e disponível 
na cor castanha.

4059-567

4001-76201

4051-4384049-11702

Caixa dobravél economica

Caixa de revista curvilínea

Caixa A4 para BibliotecaCaixa aqruivadora

Caixa dobrável economica Caixa de revistas curvilínea

Demco® Caixa A4 para BibliotecaCaixas arquivadora de revistas

A
B

DC
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Circulação e Segurança

Fácil de armazenar e montar, sebdo uma excelente alternativa ao plástico
Construido em cartão pré-dobrado de forma a maximizar a resistência, a durabilidade e minimizar o 
tempo de montagem, é fornecido achatado para melhor transporte .
Acabamento externo liso e resistente a arranhões.
Três larguras disponiveis em Manila para um capacidade extra.

Cores disponiveis: refª 4048-466: azul, vermelho ou preto - refª 4094-657: vermelho, laranja, amarelo, 
verde, azul, roxo

Caixa livre de ácidos para armazenar a sua colecção
Arquivo clássico projectado especificamente para manter as suas 
revistas nas melhores condições e facil exposição das mesmas.

• Construido em cartão extra duro(ph7.5) com cobertura em 
verde texturado (ph7.0) e interior em papel branco (ph8.5)

• Livre de ácidos, colorido ideal para um armazenamento a 
longo prazo

• Caixa fechadas atrás

Dimensões: A.320 x L.105 x P.238mm

4048-424

4048-501

260 x 100 x 185

355 x 90 x 280

4048-413

4048-446

4094-657

4061-063

4048-435

4048-479

230 x 50 x 185

280 x 100 x 230

280 x 100 x 230

Caixa de Arquivo dobrável

280 x 100 x 230

Caixa  para revistas acid free

A x L x PmmManila

Parte Superior Colorida

Top Pontiagudo Colorido

Caixa de Arquivo Dobrável

Demco® Caixas para Panfletos

Caixa Arquivadora para Revistas Acid-Free

Codifique por cores as suas colecções
Caixa dobráveis especificas para aquivo, facilitando o seu tra-
balho.
Cada pack composto por 1 caixa: salmão, azul escuro, rosa,verde 
escuro, laranja, roxo, azul/verde, verde azeitona, amarelo, amarelo 
torrado, castanho.
Caixas fornecidas planas , facil montagem.

Pack com 11 unidades
Dimensões: A.355 x L.85 x P.280mm

B

A

C
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Circulação e Segurança

Caixa para facil armazenamento
Proteja revistas, panfeletos e outro tipos de materiais contra o 
desgaste temporal, arrumando os mesmos nestas caixas.

• Tampa articulada com bordas de metal
• Forrado com papel branco sem lignina
• Tamponado com 3% de cabonato de cácio para uma reserva 

alcanina para proteger o papel contra acidez dos migrantes e o 
enxofre atmosférico

• Disponivel apenas em azul/cinza
• Sem ácido

Caixa para facil armazenamento
Caixa apropriada para  arquivar documentos a longo prazo.Caixa 
com anel metalico e porta etiquetas que premite um facil acesso 
a mesma na quando carregada na prateleira.
Suporte de etiquetas com A.76 x L.67mm oferecendo amplo 
espaço para documentar o conteúdo. 

• Livre de ácido e lignina
• PH 8.0-9.0
• Barreira com 60pt
• Disponivel apenas em azul/cinza e branco
• 3% no tampão de carbono de cácio

Dimensões: A.260 x L.387 x P.127mm

Design prático para facilitar a inserção de documentos
O poliéster Melinex é estável, e não adere à superfície 
das fotografias

• Ideal para arquivo fabricado com 76 microns
• Selado num lado longo e num lado curto
• Fácil de colocar, centrar e remover materiais
• Vedação nas bordas

Pack de 13 unidades

4010-44102

4010-44102

76 x 387 x 260

222 x 368

4010-43002

4021-286

4052-406

76 x 312 x 229

229 x 305

Caixa Arquivadora de Documentos

A x L x Pmm

A x Lmm

Caixa Arquivadora Clamshells

Caixa Arquivadora de Documentos

Mangas - L

D

E

F
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Pastas ideais para aqruivar documentos
Pastas Flush Cut Light, projetadas para papéis A4. Feito de papel 
leve 244gsm de peso, tamponado e sem ácido, com porosidade 
moderada, permitindo que a pasta respire. Nenhuma guia expos-
ta faz com que as pastas de arquivos com corte nivelado sejam 
adequadas para armazenamento de arquivamento.

Dimensões: A. 230 x L. 310mm
Pack com 100 unidades

Fornecer suporte completo para livros e objetos raros
• A almofada esta revestida por cristais de poly-

foam e  envolvida numa capa Tyvek ® selada por 
calor para obter uma maior durabilidade

• Simplesmente molde a almofada á forma dese-
jada e descanse o livro no lugar

• Forte o suficiente para uso repetido

Salvo de qualquer tipo de adesivos para assegurar que 
todo o conteúdo é devidamnete preservado.
Estas bolsas são fabricadas utizando 100%de filme de 
poliéster e não contém PVC. Estas bolsas não trazem 
qualquer risco para o seu conteúdo e são a forma ideal 
para criar uma protecção ideal. Livre de ácidos.
• Fabricado com 75microns de Melinex poliéster
• As bolsas são seladas a quente para que não haja ade-

sivos prejudiciais que possam danificar o conteúdo
• Selado em três lados
• Inadequado para guardar artigos que contenham 

pastéis, carvão ou produtos similares.
• Transparente como vidro, não deixa amarelar ou rachar 

com o passar do tempo
• Resistente o suficiente para suportar manusiamento 

constante
• Disponivel em 5 tamanhos.
• Bolsa de protecção de Jornal é selada em dois lados 

adjacente, permitindo fácil acesso e remoção do jor-
nalpara pesquisa, e ao mesmo tempo oferece a melhor 
protecção a publicação.

Pack de 25 unidades

4001-883

4087-199

307 x 220 (A4)

430 x 307 (A3)

4031-341

4001-872

4001-894

4087-210

4011-409

220 x 158 (A5)

340 x 214 (Foolscap)

450 x 320 (Jornal)

A x Lmm

Pastas de arquivo

Almofada de exibição para livros

Bolsas para arquivo

B

C

A
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Circulação e Segurança

A nossa fita com qualidade de arquivamento tem muitos usos, desde 
proteger pacotes de documentos até encadernação. Não abrasivo 
sem corante para que não possa drenar nada no seu conteúdo.

Dimensões: C.100m

A solução de armazenamento ideal para recortes de jornal, documentos e 
pequenos panfletos. 
Envelopes são feitos de material pesado com abas não adesivas e são 
grandes o suficiente para documentos pequenos, panfletos finos e 
papéis soltos. Cada costura é selada com adesivo PVA de pH neutro que 
liga permanentemente e não prejudicará o conteúdo do envelope

• Livre de ácido e lignina
• Tampão de carbonato de cálcio a 3%
• Cor creme

4012-179

4028-745

4031-253  Envelope abertura lateral pequena - Pack 100

4031-275  Envelope abertura lateral grande - Pack 25

254 x 60

16

Tiras com abas

229 x 305mm

241 x 375mm

4012-168

4011-354

4031-242  Envelope abertura lateral pequena - Pack 100

4024-092

4031-264  Envelope abertura lateral grande - Pack 25

127 x 38

10

Tiras com abas

152 x 229mm

254 x 60Tiras sem abas

241 x 298mm

A x Lmm

A x Lmm

 Lmm

Tiras de identificação para livros raros

Fita de arquivo de algodão não branqueada

Envelopes de papel para Arquivo

Marque sem danificar os seus livros raros e preciosos
Tiras de identificação com 25mm visíveis sobre o topo das páginas 
para facilitar identificação. Ideias para marcação em livros frágeis. 
Podera colocar anotações na mesma utilizado uma caneta de 
ponta fina.
• Fabricado a partir de cartolina de bristol
• Livre de ácido e lignina
• pH 8.5 - 10.0 com 3% de carbonato de cálcio
• Disponível apenas na cor creme.

Pack com 100 unidades

D

E

F
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Circulação e Segurança

Suavemente permita que as páginas dos livros 
sejam abertas para exibição ou pesquisa.
O peso cobra também pode ser usado para 
segurar gráficos enrolados e folhas soltas de 
papel. Disponível em três comprimentos para 
livros pequenos, médios e grandes. Facil-
mente reduza ao tamanho exato para uma 
exibição especial

Limpe sem culpas o pó dos seus livros
As almofadas de limpeza de documen-
tos são impregnadas com uma solução 
de limpeza de pó e recomendadas para 
limpar  papeis empoeirados, sujos ou com 
mofo. Basta apertar e girar a almofada, 
permitindo que o pó se desloque e adira 
as sua particulas.
Depois basta limpar suavemente com 
a almofada a superfície do papel,  e as 
partículas soltas de pó ficam agarradas a 
sua almofada.Embora a almofada pareça 
suja, ela não irá transferir e nunca precisa 
ser lavada.

Suavemente, mas com firmeza, segure as páginas 
abertas dos livros exibidos
Simplesmente corte as tiras no comprimento 
desejado, enrole as páginas do livro aberto ou 
danificado e prenda com fita de arquivamento

• Feito de poliéster de 35 mícrons
• Tiras para livro, cristalinas são suaves e podem 

ser cobertas
• Não-adesivo

Feito de aço, mas com preço mais baixo do que a maioria dos pren-
sadores de madeira
Mais leve e mais resistente que as prensas de madeira tradicion-
ais, esta prensa de aço portátil aplica muitissíma pressão.
• Braço de pressão ajustável, fácil de usar
• Seis pranchas não empenadas aplicam pressão
• Restaure até cinco livros de cada vez
• Pode ser colocado sobre qualquer superfície plana
• Peças para substituição disponíveis através de pedido especial, 

e poderão demorar até 8 semanas para  entrega

Dimensões: A.349 x L.305 x P.216mm Acomoda livros até A.305 x 
P.178mm

4054-683

4010-265

4012-300

4031-396 400g

4087-199

Bookcraft substituição da placa do meio

1000

Bookcraft substituição da manivela

4012-289

4031-385  200g

4001-894

4031-407  600g

4087-210

Bookcraft Prensador de livros

500

Bookcraft substituição da placa de inicio

1500

Bookcraft substituição do disco

Lmm

Pesos cobra

Almofada limpa pó

Tiras suaves para livro

Bookcraft® Prensador de livros

C

D

B

A
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Circulação e Segurança

4011-376

4011-420

4012-223

4011-387

Termo-higrômetro de memória digital

Luvas descartáveis de algodão

Pano microfibra

Armadilhas de detecção de insetos

Uma maneira econômica de monitorar as condições de armazenamento
Este medidor de humidade e temperatura relativa é ideal para o monitoramento 
ambiental de mostruários, seções de arquivo e armazéns.
• Faixa de 30 a 90% UR -15ºC a + 50ºC
• Precisão de temperatura +/- 1ºC (0-40ºC)
• Precisão de humidade +/- 5% (25% a 95%)
• Dois ecrãs LCD de alto contraste de 23 mm
• O estojo incorpora um manual de montagem na parede e um suporte de mesa
• A memória mínima / máxima é continuamente atualizada para valores de tem-

peratura e humidade desde a última reiniciação de memória
• Fornecido com instruções e 1 bateria AA de 1,5 

Dimensões: A.110 x L.70 x P.20mm

E

G

F

H

Limpe sem usar produtos químicos
Use um pano para tratar onde os produtos de limpeza podem danificar ou estim-
ular a deterioração
• O pano de microfibra quebra, prende e absorve partículas de sujidade
• Limpeza eficaz sem produtos químicos em todas as superfícies
• Quando usada a seco, a carga estática do tecido atrai e retém poeira e micro 

partículas
• Use com água para poder de limpeza extra, sem detergentes necessários

Dimensões: A.320 x L.320mm

A maneira livre de pesticidas para controlar os danos causados por insetos
Coleções podem ser devastadas por uma população de insetos, mas o uso excessivo 
de inseticidas pode danificar itens preciosos. Estas armadilhas funcionam simples-
mente com uma isca para atrair insetos para uma área pegajosa livre de pesticidas
• Usado para apanhar pragas,, incluindo: bicho da madeira, traças, besouros, 

peixe-prata, piolhos dos livros, baratas e moscas

Pack de 30 armadilhas

Tamanho único
Luvas de algodão leves e descartáveis são uma solução econômica
• Fabricado em algodão leve e descartável
• Malha de algodão sem costura vai esticar para caber a maioria das mãos
• Disponível apenas em branco

Pack de 12 pares
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EXPOSITORES

Mantenha-se actual

Bibliotecas - se os utilizadores são o público em geral, estudantes ou funcionários - são movidos por 
novidaddes. Para manter seus utilizadores de volta, tenha um stock atualizado, novos expositores e 
coleções podem ser cruciais para chamar a atenção de seus utilizadores

As fotos rápidas e as leituras recomendadas são formas bem estabelecidas para mostrar o seu port-
fólio novo e novos tópicos. Agrupar livros ou revistas juntas em temas e variar a maneira como o pro-
duto é exibido aumentará o engajamento. Use suportes acrílicos, cavaletes e suportes de etiquetas 
de prateleira para promover novas linhas ou ofertas especiais. O suporte para livros é essencial para 
manter seu stock acessível e em boas condições, facilitando a navegação e a seleção

Resultados superiores podem ser alcançados prestando atenção aos detalhes e mantendo-os atual-
izados



Expositores | Cavaletes

Perfeito para mídia leve
Este mini-cavalete de acrílico transparente tem um suporte 
vertical fácil de ajustar. Adequado para exibir livros de bol-
so, CDs, DVDs e outros materiais leves

Dimensões: A. 75 x L. 60x P. 89mm

Estes cavaletes são pequenos e por isso só podem ser colo-
cados com pesos leves em cima

Cavaletes resistentes e coloridos
Use-os em bancadas ou coberturas para chamar a atenção 
para os últimos lançamentos. Cavaletes acrílicos unilaterais 
vêm em uma escolha de azul ou vermelho com uma genero-
sa saliência de 38mm e um retentor de 19mm

Dimensões: A.140 x L.127 x P.184mm

Ilumine suas prateleiras
Estes cavaletes coloridos fornecem um meio simples e 
colorido para exibir seus livros. Feito de acrílico de 3 mm e 
disponível em quatro cores vibrantes

Dimensões: A.195 x L.90 x P.135mm
Cores disponiveis: verde, vermelho,azul e amarelo.

Exibir novos títulos
Apresentam novas chegadas ou títulos premiados com estes 
atrativos cavaletes acrílicos
• Construído a partir de acrílico moldável de 2 mm durável e 

transparente
• Lábios de retenção mantêm os itens exibidos na posição 

vertical

4060-843

4060-854

4010-25415

4087-0674092-534

A. x L. x P.mm Base mm

150 x 103 x 163

170 x 100 x 185

40

60

Cavalete acrílico

Mini Cavalete

Cavaletes acrílicos unilateraisCavaletes coloridos

A

B

DC
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Expositores | Cavaletes

Promova seus títulos populares com a nossa gama de caval-
etes para livros em acrílico
• Escolha entre cavaletes simples, duplos e múltiplos para 

atender às suas necessidades
• 4049-304, 4049-260 e 4053-770 são feitos de acrílico de 

3mm claro e de alto impacto
• 4053-759 é feito de acrílico de alto impacto, claro 2 mm

Exiba os seus livros de forma simples
Suporte para livro em acrílico transparente de 3 mm. 
Adequado para a maioria dos livros. Rebordo de 50mm 
e retentor de 20mm.

Dimensões: A. 200 x L. 90mm

Uma ferramenta de exibição simples, mas altamente eficaz
• Exponha Livros, DVD´s e CD´s 
• Dê a conhecer as novidades e os livros mais populares
• Suportes são leves, duráveis e auto-resistentes
• Disponível em acrílico claro ou fumado de 2 mm

4012-57515

4053-759

4049-238

4001-25615

Fumados

Claro

155 x 108 x 140 50

120 x 92

120 x 92

4049-304

4049-260

4053-770

4049-293

4001-26715

A x Lmm

168 x 140 x 190 64

160 x 134 x 300

167 x 106 x 225

148

40

152 x 117

152 x 117

Língua mmA x L x Pmm

Cavaletes acrílicos para livros

Expositor transparente para livros

Expositor acrílico

C

B

A

1

2

3

4
1

1

2

2

3

3

4

1

2

3
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Expositores | Cavaletes

4044-013 4044-508

4055-827 300

4053-781

4055-816 150

L. mm

Conjunto de cavaletes com diversos ângulos 

Cavalete acrílico com painel traseiro Suporte em acrílico ajustável

Cavalete acrílico com painel traseiro

Exiba de uma maneira simples os seus livros e DVD´s
Expositores em acrílico transparente de 3 mm, monoface para todos 
os formatos de livro e DVD´s.
Fornecidos num conjunto de quatro: conjunto composto por um ex-
positor de cada ângulo 60º, 45º, 30º, 15º, como na foto

Dimensões: L.105mm

D

E F

G

Mais do que um simples cavalete
Este prático cavalete acrílico tem um painel traseiro que é ideal 
para exibir uma cópia da capa dos livros ou DVDs, mostrando 
aos visitantes os títulos que estão disponíveis na sua biblioteca 
se o livro ou DVD for removido. Feito de acrílico transparente 
de 2mm

Dimensões: A.180 x L.110 x P. 70mm

Elegante e acessível
Evite que os itens de exibição caiam com este suporte de liter-
atura em acrílico ajustável. Um suporte de fio revestido de vinil 
branco ajustável, ajusta-se para exibir livros pesados e livros 
leves em diferentes ângulos

Dimensões: A.229 x L.305 x P. 102mm

Mais do que um simples cavalete
Estes expositores para livrosfabricados em acrílico transpar-
ente têm uma tonalidade verde sutil que se reflete nas suas 
bordas arredondadas e suaves, que lhe dão a aparência de 
vidro. Disponível em dois tamanhos

Dimensões: A.102 x C.200mm
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Expositores | Cavaletes

Expositor cromado de qualidade para exposições excepcio-
nais
Adequado para uso em balcão ou prateleira / cobertura
• Fabricado em arame de 4 mm resistente à flexão, por isso 

manterá sua forma original
• As colunas frontais são cobertas com pontas suaves de 

borracha para evitar a marcação nos livros
• Acabamento em  cromado

Dê destaque aos seus livros especiais
Cavalete em fio de arame econômico e funcional. O de-
sign ideal para exibir os seus recém-chegados, cartazes, 
livros ilustrados, brochuras, CDs e audiolivros
• Fabricado em fio de arame revestido a tinta epóxi
• Três tamanhos disponíveis
• Disponível apenas em branco.

Expositor duplo.
Estes expositores para livros em arame ajustável foram 
projetados para manter seus livros onde eles pertencem 
- em exibição. A parte superior articulada é ajustada 
para permitir que os itens sejam exibidos em diferentes 
ângulos. Borda de lábios de 38mm. Acabamento em 
zinco

Cavaletes são construídos de arame revestido de plástico 
com acrílico. Ideal para chamar a atenção para livros e 
avisos individuais. Disponível apenas em preto

4049-40315

4010-13301

4060-68912 4044-486

4010-15501

4020-44012

95 x 115

152 x 127

89 x 92 x 147 102 x 140

235 x 95

190 x 130 x 200

4049-39215

4049-41415
4049-42515

4010-14401

4060-70012 4044-497

A x Lmm

A x L x P.mm A x L.mm

80 x 70

230 x 145

300 x 190

114 x 83

130 x 130 x 200 127 x 95

A x L.mm

Cavaletes cromado

Cavalete de arame para livros Cavalete ajustável 

Cavaletes de arame

D

B C

A

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3
4

3

2 1

1 2
3

1 2 1

1 2

3
4
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Expositores | Cavaletes

4023-806

4086-89115

4019-84615 Transparente

4057-10301

4019-84612 Branco

Cavalete em arame de três níveis

Púlpito para livros

Expositor carrossel

Expositor de CD´s

Exiba três livros de cada vez
• Dobra para melhor armazenagem
• O lábio da frente segura o livro firmemente no lugar
• Ideal para exibir uma trilogia ou série de livros
• Cobertura vinilica para reduzir os danos em bancadas e balcões
• Disponível apenas em preto

Dimensões quando aberto: A. 356 x L. 152 x P. 310mm

D

E

F

G

Dê uma maior destaque aos seus livros
Púlpito para destacar os seus livros mais importantes.
• Batente frontal ideal para que o livro não caia
• Feito de acrílico transparente de alto impacto

Dimensões: A.180 x L.400 x P. 300mm

Navegação fácil
• Exiba os seus títulos solicitados com frequência de forma 

fácil
• Suporte rotativo para acesso rápido a informações úteis
• Acrílico durável com quatro seções. Acomoda: 20 livros ou 

48 CD´s
• Acrílico claro de 3mm

Dimensões: A.130 x L.305 x P. 305mm

Expositor de CD´s e novidades
• Feito de acrílico de alto impacto
• Capacidade para até 11 CD´s
• Opção de exposição de capa
• Disponível em transparente ou branco

Dimensões: A.280 x L. 155 x P. 190mm

49



Expositores | Livros

Crie um expositor personalizado colocando unidades 
próximas umas das outras. Os clipes de ligação 4051-559 
podem ser comprados para anexar exibidores individuais 
e conecta-los posteriormente. O diagrama na parte superi-
or da página mostra três exibidores individuais com clipes 
de vinculação
Expositores vendidos separadamente. Links de ligação 
vendidos em packs de 5 unidades.

4051-493

4056-817

4051-537

4056-927

4051-559

4045-135

4056-960

4051-504

4051-828

4051-548

4056-916

4045-124

4051-515

4051-839

4051-570

4056-905

Bolsa individual 1/3 A4

Bolsa individual 1/3 A4

Bolsa individual 1/3 A4

Bolsa individual 1/3 A4

Pack 5 elos de ligação (expositores: triplo 
e quadruplo exclusivamente)

Bolsa individual 1/3 A4

Bolsa individual A4

Bolsa individual  A5

Bolsa individual  A5

Bolsa individual  A5

Bolsa individual  A5

Bolsa individual  A5

Bolsa individual  A4

Bolsa individual  A4

Bolsa individual  A4

Bolsa individual  A4

Expositor singular: Capaciadade normal (35mm)

Expositor singular: Capaciadade extra (57mm)

Expositor triplo: Capaciadade normal (35mm)

Expositor de parede: Capaciadade normal (35mm)

Acessórios

Expositor quadruplo: Capaciadade normal (35mm)

Expositor duplo: Capaciadade normal (35mm)

Expositores com elos de ligação

Exemplo da fotografia: 2 x  1 x          +

Expositores de encaixeA

5

4

6

1

6

5

2

7

7

3

4

1 2 3

6
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Expositores | Prateleiras

4051-141

4093-524
4228-809

49970 XL

Cerra livro com porta-título - a esquerda
Pack de 10 cartões para porta-título

300 x 200 x 180

4049-095

4055-805

49970 SE

Cerra livro com porta-título - a direita

150 x 135 x 150

Prateleira Zig-Zag

Cerra livros em acrílico

Cerra livro metálico

Cerra livro metálico com porta-título

Dê uma maior visibilidade aos seus livros
• Prateleira inclinada tem quatro compartimentos para exibir várias 

cópias de livros
• Ângulo a 45º, o melhor para mostrar tanto a lombada quanto a capa
• O lábio dianteiro fica sobre a frente da prateleira para maior segu-

rança e aparência arrumada
• Fabricada em metal e pintada a tinta epoxi

Dimensões: A. 102 x L. 865 x P.185mm

B

C

D

E

Mantenha prateleiras organizadas de forma simples e eficaz
• Discreto - irá refletir qualquer cor das prateleiras
• Quatro pequenos pés de borracha ajudam a evitar escor-

regões e arranhões
• Feito de acrílico transparente de 4 mm

Dimensões: A.160 x L.155 x P. 105mm
Vendido aos pares

Ampare até os livros mais pesados
• Cerra livros metálico lacado a epoxy de cor cinza ou branco
• Disponivel em duas dimensões

Mantenha os livros identificados e verticais
Cerra livro com porta-título de prateleira fabricado em  aço de 
alta qualidade. Fornecido em packs de 5 cerra livros com 10 
cartões de inserção

Dimensões: cerra livro A.150mm - porta-título A.19 x L.127mm
Disponível nas cores: preto, azul, vermelho, amarelo e branco

A x L. x P.mm
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Expositores | Livros

Ajudar a equipe e visitantes a localizar livros
Coloque os marcadores de prateleira da biblioteca onde 
quer que remova um livro. Também excelente para direcio-
nar funcionários e visitantes para novas seções de livros, os 
marcadores vão além do material para permanecer visíveis. 
Feitos de plástico durável, esses marcadores podem ser 
facilmente escritos com lápis de cera, tintas ou letras adesi-
vas. Disponível em quatro cores e vendido em pacotes de 6 
unidades

Dimensões: A.210 x L.140mm

Ótimo para sessões de biblioteca escolar
Escolha entre dois tipos de marcador de prateleira
Marcadores de prateleira coloridos (4004-820) vêm em embalagens 
de 20, 2x 10 cores sortidas para proporcionar diversão e marca-
dores de lugar eficazes para crianças. Feitos de vinil de fácil limpeza 
e longa duração. 
Dimensões: A.50 x L.305mm

Marcadores de prateleira arredondados (4055-123) são feitos de 
polietileno forte de 1,5 mm para uma longa vida útil. Escolha entre 
quatro cores

Dimensões: A.38 x L.356 x D. 64mm
Disponivel nas cores: azul, verde,vermelho e amarelo

4088-43102

4004-820

4088-43105

4055-123

4088-43109
4088-43113

Marcadores azuis

Marcadores coloridos pk/20

Marcadores verdes

Marcadores redondos  pk/10

Marcadores vermelho
Marcadores amarelos

4009-220

Porta-título de prateleira autocolante

Marcadores para prateleira de biblioteca

Marcadores de prateleira coloridos

C

A

B

Identifique as suas prateleiras facilmente
• Bolsas plásticas autocolantes para parteleiras
• Fornecidas com papel cortado a dimensão das bolsas

Dimensões: A.20 x L.200mm, etiquetas A.13 x L.127mm

Packs de 10 unidades

1

1

2

2
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Expositores | Prateleiras

4049-007

4042-528

4010-243

Porta-título de prateleira amovível

Porta-título de estante universal

Porta-título de lateral de estante

Expositor universal para revistas e jornais

Suporte de etiqueta e protetor num só
• Seção traseira profunda repousa na prateleira - não é necessário 

adesivo
• Os livros deslizam facilmente sobre a seção traseira do suporte da 

etiqueta e seu suporte mantém o suporte no lugar. O lábio dianteiro 
fica sobre a frente da prateleira para maior segurança e aparência 
arrumada

• O porta-etiquetas de PVC reforçado leva o rótulo a partir do fundo 
para acesso rápido

Dimensões: A. 19 x L. 127 x P.203mm

D

E

F

G

Simples, eficaz e versátil
Este suporte de plástico transparente pode ser posicionado 
no topo da estante ou pendurado debaixo de cada prateleira. 
Fornecido com um cartão simples para letras

Dimensões: A.90 x L.300mm

Com um simples click identifique as suas estantes
Este suporte de são feitos de acrílico de 2mm, que podem ser 
adaptados as laterais das estantes.

Dimensões: A.218 x L.30 x P. 60mm

Arrume facilmente os seus jornais e revistas.
Quando o espaço e os orçamentos são limitados, esta é uma ideia 
simples, mas inteligente, vai ajuda-lo a aproveitar ao máximo os 
seus recursos. Uma prateleira de C.914 mm caberá 4 adaptadores de 
revistas e 2 adaptadores de jornal
• Exibir material de leitura adicional com a face para fora nas seções 

relevantes do livro
• Tampa acrílica transparente de 2 mm
• Fixo a prateleira com tiras adesivas (fornecidas)
• Guarde os números antigos por trás do adaptador

1
4010-122 242 x 381Jornais
4010-111 229 x 216Revistas

A x L.mm

1
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MOBILIÁRIO DIVERSO

Aproveite todos os espaços

Atrair novos visitantes e aumentar o número de acessos é uma excelente maneira de consolidar a 
sua biblioteca como um ponto central da sua comunidade. Variar a maneira como a mídia é exibida 
pode criar um efeito imediato e positivo na sua circulação
Expositores e mobiliário diverso, oferecem uma maneira impressionante de apresentar o seu port-
folío aos utilizadores e podem quebrar blocos de prateleiras
Este tipo de mobiliário e expositores montados nas paredes não irão apenas aumentam o seu es-
paço de exibição, mas oferecem acesso rápido e fácil para uma variedade de mídias.

Pretende mais informações sobre algum dos nossos produtos....
Se pretender algum produto que não encontra no catálogo fale connosco 

nos podemos ajudar.

geral@culturalis.pt 
219 344 510



Mobiliário Diverso

Estes arquivadores são construidos em aço é fabricados para 
uma vida longa e utilização pesada
• Bloqueável e equipado com mecanismo anti-inclinação
• Empilhável ou com pernas
• A excelente acção do rolo de aço proporciona uma oper-

ação suave da gaveta
• Carga de peso da gaveta superior a 50 kg por gaveta
• Alças de gaveta para facilidade de uso

Disponível nas cores: Azul, cinza e branco

Divida os seus espaços de forma facíl
Esses populares painéis móveis combinam a estabilidade 
com a mobilidade. Os painéis fabricados em náilon e velcro.
• Fornecido com 4 rodas fixas
• Painéis fornecidos com aros pretos ou cinza
• Faixa de ligação flexível incluída em cada painel

Dimensões: L.1200mm

Expositores móveis com cinco prateleiras multi-ângulo, ade-
quadas para livros, revistas, jornais e outras literaturas. Fab-
ricado de material plástico de stryrene, estes expositores de 
face única são projetados para melhor, para serem resistentes 
mas leves ao mesmo tempo.
Escolha entre cinco prateleiras A4 individuais ou cinco 
prateleiras triplas A4, também adequadas para literatura de 
tamanho não convencional

Dimensões: A.1650 x P.382mm

4033-387

4030-197

L.mm

350

825

Expositor de Revistas e Novidades

Arquivadores A0 e A1

Painéis com rodas

A

B

C
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4052-604

4053-605

4015-534

434 x 1326 x 920

1525

A.250mm

A0 - 5 gavetas

Pack de 4 pés

2 arquivadores empilhados

4052-593

4053-594 Cores disponíveis:

4055-431

4053-616

434 x 977 x 670

1225

509 x 1326 x 920

1825

A1 - 5 gavetas

A0 - 6 gavetas

A x L. x P.mm

A.mm



Mobiliário Diverso

Apresentações perfeitas
• Fabricado em melamina
• Prateleira com com aparador de canetas e lápis
• Prateleira regulável em altura
• Montagem fácil

Dimensões: A.164 x L.584 x P.400mm

Comporta até 250 livros.

Dimensões: Cofre A.1219 x L.813 x P.813mm - 
Carrinho de devolução: A.787 x L.711 x P.737mm 

4094-25016

4088-750

4094-25024

4024-11401

Melamina Faia

Cofre devolução de livros

Melamina Carvalho

Carro interior

4197-288

Cofre para devolução exterior

Púlpito

Gaylord® cofre devolução 
livros exterior

C

A

B

Construção sólida com um design simples
Óptima unidade de devolução de livros ao ar livre, 
disponível apenas em cinza
• Entregue totalmente montado e pronto para 

uso
• Porta pode ser posicionada no lado esquerdo 

ou direito da unidade
• Corrente para porta não bater
• Este retorno de livro aceita CD e abaixos suave-

mente no carrinho para que não se danifiquem
• Fecho com fechadura
• Acabamento anti-corrosão

Dimensões: A.1260 x L.640 x P.670mm
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Mobiliário Diverso

4085-95601

4197-563
4051-95501

Unidade de parede
Carro interior

Cofre devolução de livros para parede

Caixa para arrumação de CD/DVD

Segurança - Tiras e marcadores 
magnéticos 3M

Ideal para colocação numa parede
Esta unidade de parede para retorno de livros foi especialmente pro-
jetada para paredes de vidro, mas também é óptima para montar em 
paredes de madeira ou metal com espessura máxima de 60 mm.
Construção em aço  projectado com calha com travão para que seja 
mais facíl o seu acesso.
Cofre devolução
• Disponível apenas na cor marfim
• Dimensões da instalação A.250 x L.670mm
• Carrinho de devolução disponível em preto e vendido separada-

mente
Carro devolução
• Capacidade aproximada para 100 livros dimensões normais
• Revestido a aço de alumíniopara  inibir a ferrugem
• Plataforma acolchoada com mola e forro de lona para proteger os 

livros devolvidos
• Rodízios giratórios fixo
• Acabamento a preto

Dimensões:Unidade de parede A.290 x L.772 x P.290mm - Carro 
devolução A.750 x L.510 x P.558mm

D

E

F

Arrume os seus CD´s e Dvd´s de uma forma simples
Caixas de design moderno com superfície laminada para proteção duradoura 
O armazenamento de CDs é adequado para 30 caixas duplas ou 60 caixas 
finas, para armazenamento de  DVD é compatível com 20 caixas duplas de 40 
caixas finas. Montagem simples.

Dimensões: A.147 x L.143 x P.352mm

Tiras de segurança 3M Tattle-Tape TM B2 - Tiras ultra finas(pos-
suindo adesivos  em ambas as faces), com uma fita de 
suporte extra-longa para facilitar a aplicação entre páginas 
em livros e revistas. Uma vez aplicadas, as tiras são virtual-
mente impossíveis de detectar. A facilidade de aplicação 
permite uma protecção rápida e eficaz dos fundos 
Tiras de Segurança 3M Tattle-Tape TM B1 - Tira para aplicar na 
lombada do livr, com auxílio de uma baioneta, permitindo 
uma protecção rápida e eficaz. a sua cor facilita uma total 
ocultação na lombada do livro

4057-004
4057-015

Tiras B2
4056-993

Baionetes

Tiras B1
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