
Cobrim totes les etapes de producció, des del disseny tècnic 

de l’element fins a la seva materialització i instal·lació final.

Caixes de llum, rètols corporis en tot tipus de material, 
tanques de carretera, publicitat exterior i interior, mobles 
expositors, cartelleria, senyalètica, etc.

Fabricació i Muntatge propis.

C/ Llevant, 30 Pol. Ind. Pont del Príncep

17469 Vilamalla (GIRONA) Spain
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RETOLACIÓ.

Brindem
Solucions Integrals
en Comunicació Visual.

TERRADASWEB.COM

Empresa col·laboradora:



Innovació.Solucions creatives.

Donem un toc dinàmic i elegant a seu espai amb els nostres

films especials per a vidre i altres superfícies.

Àmplia gamma de vinils i films per a l’aplicació en tot tipus de
superfície i suport: microperforats, transparents, glasejats, pissarra,
esborrables en sec (”Vileda”), reflectants, texturats, magnètics, etc. 

Potenciem la seva identitat corporativa, renovem espais i canviem 

l’estètica del seu comerç, empresa, o del seu habitatge.

Un recurs que és tot avantatges per a la decoració en hostale-
ria, oficines, comerços i restauració, instal·lacions esportives, 
gimnasos... i també per a la seva llar!

El millor resultat.

Som una empresa multidisciplinària que ofereix 

serveis que es complementen i cobreixen totes 

les instàncies de comunicació d'una empresa 

o negoci.

Els nostres recursos ens permeten brindar serveis 

de disseny, retolació, impressió, aplicació de 

vinils,  fabricació i muntatge. 

El nostre departament de disseny dóna suport i 

assessorament a professionals del sector del 

disseny i l'arquitectura per a la realització de cada 

projecte.

Creació, desenvolupament, fabricació i muntatge a 

mida de tot tipus de rètols: Corporis, Lluminosos, 

Cartelleria, Caixes de llum, Tanques publici-

tàries, Tòtems i Monopostes, etc.

Impressió i muntatge. Comptem amb una àmplia 

gamma de lones i vinils per a l’aplicació en tot tipus 

de superfície i suport: Vinil Transparent, Glacejat, 

Terres i Paret, Magnètic, Removible, Retolació 

vehicular, etc. Lones Frontlight, Backlight, 

Microperforades, “Canvas” (llenç), etc.

Films de protecció i seguretat per a diversos suports 

i superfícies: Làmina antigraffiti, Antivandàlics, 

Antimicrobians, Làmines de protecció solar, 

Reflectants, etc.

Elements i suports per a fires, etc.: Estands, Roll 

Up, Pop Up, Murs, Photocalls, Banderes, etc.

Fabriquem suports per a exposició personalitzats: 

Mobles amb llum o sense llum, etc.

Disposem d'un equip professional propi per a 

instal·lacions i muntatge. Donem cobertura a tota la 

Península Ibèrica i França.

Rètols.

Impressió gran format.
Vinils i Lones.

Protecció i Seguretat.

Sistemes d’Exposició.

Muntatge.

Disseny.

 Des del sostre fins al terra,
oferim solucions integrals

per a tot tipus de superfície.

DECORACIÓ D’INTERIORS.

Films Solars

Retolació vehicular

Film “Vileda”

Film pissarra negra

REVESTIMENTS
MURALS.

PARET I
TERRES.

VIDRES.


