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Sobre Criada em 2009, a BiBright tornou-se rapidamente um dos 
mais importantes motores de soluções tecnológicas do Grupo 
Bi-silque. A presença internacional da marca mantém-na 
atenta ao dinamismo do mundo tecnológico e a sua aposta na 
Educação confere-lhe um cariz único de inovação e capacidade 
de introduzir no mercado soluções pautadas pela qualidade 
e diferenciação. Essas soluções aproximam as pessoas para 
melhorar a forma como aprendem e trabalham, fomentando a 
criatividade e o trabalho em equipa.

Ensino Híbrido

A Educação tornou-se mais digital e passou a integrar a 
tecnologia de uma forma mais profunda. E esta tendência 
vai continuar a crescer, por isso muitas instituições de ensino 
procuram oferecer a possibilidade de um ensino misto, onde o 
analógico e o digital convivem com a perspetiva de adicionar 
mais flexibilidade e motivação. Esta nova abordagem torna 
possível realizar aulas presenciais e assíncronas se necessário.

Juntos por um
futuro sustentável

À medida que a nossa consciência corporativa evoluiu, 
implementamos compromissos e iniciativas que nos fazem 
pensar globalmente e agir localmente. Queremos tornar o 
Ambiente e a Sociedade mais sustentáveis. Contribuímos com 
escolhas de materiais e produtos ecológicos e procuramos 
influenciar o nosso capital humano, os nossos clientes e a 
comunidade local para adotar atitudes de proteção da Terra.

PEGADA ECOLÓGICA

Energias renováveis e 
valorização dos desperdícios são 
atitudes que alteraram a forma 
como gerimos a nossa indústria.

DIVERSIDADE CULTURAL

Não há limites para contratar 
talento! Orgulhamo-nos da 
nossa diversidade quanto a 
género, idade, cultura, etc.

COMUNIDADE LOCAL

Apoiamos iniciativas da 
comunidade local, contratamos 
pessoas e compramos 
componentes localmente.

CERTIFICAÇÕES

A Earth foi a primeira coleção 
sustentável da área de produtos 
de escritório. Isso foi uma 
enorme motivação!
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06 Bi-Bright 
06Interactivity

Painel Interativo
Painel interativo para espaços colaborativos

O Painel Interativo permite a adição de conteúdos digitais à 
apresentação, incluíndo vídeos e recursos digitais de aprendizagem, 
como Apps. A interface de toque reconhece o dedo, caneta e 
apontador, garantindo uma experiência simples de alta resolução.
Graças à aplicação de quadro branco, ainda pode escrever e fazer 
anotações, desenhar e organizar ideias. Tudo isso é possível de 
ser realizado de forma colaborativa, criando tarefas em grupo ou 
optando por fazer exercícios individuais.

Referência Dimensão do Ecrã
IFPCH65090864 65”

IFPCH75090864 75”

IFPCH86090864 86”

CONECTIVIDADE:
HDMI, USB

20 PONTOS 
DE ESCRITA

PC-OPS
OPCIONAL

4K
ULTRA HD

ANDROID 9.0
8 GB RAM 64 GB ROM

CONGELAMENTO DE 
IMAGEM

VIDRO OPTICAL 
BONDING

RECORTE 
AVANÇADO

QUADRO 
3 ZONAS

PARTILHA ECRÃ 4K
9 ECRÃS EM SIMULTÂNEO

Combine com
Suporte Móvel com Prateleira Helpo

ver produto na página 30

Detalhes



Combine com 
Painel Interativo

ver produto na página 06

Cam Studio

Slimline

Wing Boards

Câmera de videoconferência 3 em 1 com colunas e microfone

Quadro interativo de fácil manutenção

Tríptico quadro branco para painel interativo

Câmera USB desenhada para aprendizagem híbrida. Este 
equipamento bloqueia o ruído para que ambas as extremidades da 
chamada captem cada palavra. Com enquadramento de grupo e de 
orador, a videochamada flui naturalmente. Todos veem os detalhes 
importantes, incluíndo linguagem corporal e expressões faciais. Ligue 
o cabo USB ao PC para chamadas de vídeo e som ou conecte-se via 
Bluetooth para chamadas somente de som.

O Slimline é um quadro interativo que reconhece toques de 
canetas, dedos ou apontadores. Com superfície em cerâmica de alta 
qualidade, este quadro foi desenvolvido para uso diário e intensivo. O 
quadro interativo é fácil de configurar e não requer CDs, downloads 
ou drivers. Basta ligar ao computador através de um cabo e calibrar. 
O equipamento inclui o software de HUBING Notes, bandeja, Cabo 
USB e Kit de montagem na parede.

Esta solução inteligente disponibiliza as superfícies de escrita durante 
as aulas interativas e funciona como um armário para proteger o 
Painel Interativo ou LCD quando o professor sai da sala. O Painel 
Interativo fica na frente da sala com 4 superfícies de escrita disponíveis 
enquanto a aula se desenrola. O Wing Boards foi concebido como 
uma solução para otimizar o espaço na frente da sala de aula.

Referência Dimensão
BVC090103 105x700x70 mm

Referência Dimensão
BI1291710 78”

BI1591710 96”

Referência Dimensão
CAB00000012 Até  86”

07Interatividade

Superfície/Cor

Superfície/Cor

Cerâmica Branca

Cerâmica Branca

Detalhes
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HUBING Scan
Captura e partilha o conteúdo dos quadros brancos

O HUBING Scan foi desenvolvido para atender às necessidades 
escolares. Tudo o que é escrito na superfície do quadro branco 
pode ser salvo, editado e comentado em notas escritas ou de 
voz. Capture e organize os exercícios de aula resolvidos com os 
alunos em documentos digitais que podem ser partilhados com 
as notas adicionais. Encontre a App HUBING Scan no Google 
Play ou App Store.

Combine com
Quadro Branco Infinity 

ver produto na página 16

CORTE 
AUTOMÁTICO

ENQUADRAMENTO
AUTOMÁTICO

COMENTÁRIOS 
DE VOZ

COMENTÁRIOS 
DE TEXTO

PARTILHAR IMAGENS, 
TEXTO E VOZ

Faça o scan deste 
código QR para 
download da App
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Partilha de Ecrã

HUBING Notes

Partilha de ecrã para uma ótima visualização de conteúdos

Ensino ativo e colaborativo

Esta App colaborativa disponibiliza o conteúdo das aulas digitais 
para uma experiência visual melhorada. Os professores podem 
partilhar o ecrã com dispositivos maiores ou optar por espelhá-lo 
no ecrã de cada aluno. Isso melhora o fluxo da aula e as interações 
parecem mais naturais.

O software de anotação foi desenvolvido para uso em quadros 
interativos. Esta ferramenta permite a criação de conteúdo 
para as aulas e a colaboração entre professor e aluno ou vários 
alunos. A interface simples e intuitiva possui escrita à mão e 
até reconhecimento de fórmulas matemáticas, proporcionando 
ferramentas de vários assuntos e diferentes origens. Por ser 
compatível com inúmeras plataformas, pode ser utilizado em 
diversos dispositivos e sistemas operativos.

Gestão de Sala de Aula
Monitorização e controlo de dispositivos de alunos

Este software para ensino interativo auxilia professores e alunos na 
sua experiência de sala de aula e online. As ferramentas disponíveis 
melhoram a eficácia da aula e incentivam os alunos a focar-se nas 
atividades propostas. O professor pode gerir os dispositivos dos 
alunos e a sua utilização em aula, comunicar remotamente com um 
aluno ou grupo, supervisionar atividades, lançar perguntas, bloquear 
ecrãs, controlar o uso da internet e até mesmo iniciar jogos didáticos.
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Gestão de Dispositivos

Quadro Branco Digital

Gestão remota de equipamentos

Uma tela digital com infinitas possibilidades

O software de gestão de dispositivos é um acelerador da 
produtividade e eficiência dos técnicos de informática. Permite 
o controlo de dispositivos remotamente e a resolução rápida 
de problemas. A diversidade de ferramentas de comunicação e 
suporte permite a gestão e monitorização de vários dispositivos 
simultaneamente, fornecer assistência remota, visualizar a localização 
aproximada do dispositivo e verificar o inventário. 

O quadro digital transforma um painel interativo numa superfície de 
escrita, onde os conteúdos multimédia podem ser adicionados para 
auxiliar os professores a tirar o máximo partido das aulas interativas. 
A pesquisa de ferramentas media integrada com imagens, gifs 
e vídeos, permitindo ao utilizador arrastar o conteúdo para a 
apresentação no painel interativo. Isso cria a configuração perfeita 
para infinitas possibilidades de construir aulas e adaptá-las às 
necessidades do grupo.
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Quadro Branco Infinity
Quadro branco premium para Educação EN14434

O quadro branco é uma ferramenta indispensável nas salas de aula. 
Permite uma dinâmica colaborativa e disponibiliza a comunicação 
visual para o grupo. Projetado para uso em ambientes de Educação, 
este quadro possui construção robusta e superfície de escrita de 
alta qualidade. O Infinity vem com uma ampla bandeja de canetas 
com muito espaço para segurar o apagador e vários marcadores. A 
superfície cerâmica é resistente a arranhões e manchas e também 
funciona com ímanes.

Branco Verde Dimensão
CR0801770 CR0804770 1200x900 mm

CR0901770 CR0904770 1500x1000 mm

CR1001770 CR1004770 1500x1200 mm

CR1201770 CR1204770 1800x1200 mm

CR1301770 CR1304770 2000x1000 mm

CR1401770 CR1404770 2000x1200 mm

CR1501770 CR1504770 2400x1200 mm

Combine com 
HUBING Scan

ver produto na página 10

LIMPEZA A SECO MAGNÉTICO ANOS DE GARANTIA 
DE SUPERFÍCIE

ACESSÓRIOS DE 
INSTALAÇÃO INCLUÍDOS

CONFORMIDADE 
EN14434

Detalhes

Cerâmica Branca

Cerâmica Verde

Superfície/Cor

Certificação

EN14434
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Quadro Branco Infinity com Pauta Musical
Pauta musical impressa para Educação EN14434

As aulas de música exigem ferramentas específicas e o quadro 
branco é indispensável, pois disponibiliza a comunicação visual para 
o grupo e facilita o fluxo natural da aula. Projetado para uso em salas 
de aula, este quadro tem uma construção robusta e uma superfície 
de escrita de alta qualidade. O Infinity Pauta Musical vem com uma 
ampla bandeja para marcadoress com muito espaço para segurar o 
apagador e vários marcadores. A superfície cerâmica é resistente a 
arranhões e manchas e também funciona com ímanes.

Superfície/Cor

Cerâmica Branca

Cerâmica Branca

Cerâmica Verde

Superfície/Cor

Detalhes

Detalhes

Referência Dimensão
CR1729770 1200x1200 mm

CR1029770 1500x1200 mm

CR1229770 1800x1200 mm

CR1429770 2000x1200 mm

CR1529770 2400x1200 mm

Quadro Tríptico Infinity
Quadro branco típtico para Educação EN14434

A comunicação eficiente é a chave para o sucesso. Explique assuntos, 
faça brainstorming de ideias e seja criativo. Isso torna o produto 
perfeito para centros de formação, escolas ou laboratórios. O Trio 
Infinity tem uma construção robusta para uso em instalações de 
educação e é um otimizador de espaço. O produto tem o dobro da 
área de escrita de um quadro branco comum, pois pode escrever-se 
na superfície central, bem como em ambos os lados das laterais. A 
ampla bandeja permite armazenar apagador e marcadores.

Cerâmica Branca Cerâmica Verde Dimensão
TR01030207770 TR01040610770 900x600 mm

TR02030207770 TR02040610770 1200x900 mm

TR03030207770 TR03040610770 1500x1000 mm

TR06030207770 TR06040610770 1500x1200 mm

TR09030207770 TR09040610770 1800x1000 mm

TR05030207770 TR05040610770 2000x1000 mm

TR07030207770 TR07040610770 2000x1200 mm

TR08030207770 TR08040610770 2400x1200 mm

Certificação

EN14434

Certificação

EN14434
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Quadro Branco Maya para Educação
Desenhado de acordo com a norma EN14434
Equipar a sala de aula disponibilizando a comunicação para todo o 
grupo é a grande vantagem de ter um quadro branco. Projetado para 
as necessidades da Educação, este modelo possui uma superfície de 
escrita em cerâmica. Estes quadros vêm com uma ampla bandeja com 
bastante espaço para acomodar o apagador e vários marcadores. Esta 
superfície resistente a arranhões e manchas também aceita ímanes.

Branco Verde Preto Azul Dimensão
CR0601170EN CR0604170EN CR0612170EN CR0648170EN 900x600 mm

CR0801170EN CR0804170EN CR0812170EN CR0848170EN 1200x900 mm

CR0901170EN CR0904170EN CR0912170EN CR0948170EN 1500x1000 mm

CR1001170EN CR1004170EN CR1012170EN CR1048170EN 1500x1200 mm

CR1201170EN CR1204170EN CR1212170EN CR1248170EN 1800x1200 mm

CR1501170EN CR1504170EN CR1512170EN CR1548170EN 2400x1200 mm

Detalhes

Detalhes

Quadro Tríptico Maya Educação
Quadro branco para otimização de espaço

O  Trio Maya foi desenvolvido para instalações de ensino e formação. 
A excelente qualidade deste produto inclui uma superfície de 
cerâmica, uma bandeja ampla e uma dobradiça de porta reforçada. 
Os quadros trio são ótimas opções de economia de espaço e podem 
ser usados   para ocultar conteúdos prontos para divulgação no 
decorrer da aula. Selecione esta versão resistente para espaços ou 
projetos que exijam conformidade com a norma EN14434.

Cerâmica Branca Cerâmica Verde Interior Branco, Exterior Verde Dimensão
TR01030207170EN TR01040610170EN TR01030210170EN 900x600 mm

TR02030207170EN TR02040610170EN TR02030210170EN 1200x900 mm

TR03030207170EN TR03040610170EN - 1500x1000 mm

TR06030207170EN TR06040610170EN - 1500x1200 mm

TR09030207170EN TR09040610170EN TR09030210170EN 1800x1200 mm

TR05030207170EN TR05040610170EN - 2000x1000 mm

TR07030207170EN TR07040610170EN - 2000x1200 mm

TR08030207170EN TR08040610170EN TR08030210170EN 2400x1200 mm

Cerâmica Branca

Cerâmica Preta

Cerâmica Branca

Cerâmica Verde

Cerâmica Azul

Superfície/Cor

Superfície/Cor

Certificação

EN14434

Certificação

EN14434

Cerâmica Verde
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Quadro de Escrita Antimicrobiano
A escolha segura para comunicar em ambientes controlados

Mantenha os espaços livres de germes com o quadro de escrita 
antimicrobiano. O produto possui um aditivo que inibe o crescimento 
de micróbios, diminuindo o risco potencial de contaminação cruzada. 
É a solução perfeita para áreas onde a limpeza é essencial, como 
instalações de saúde, mas também para salas de aula ou laboratórios. 
Quadros de escrita são auxiliares perfeitos para explicar assuntos, 
debater ideias e ser criativo. É uma maneira simples de informar a 
todos ou definir objetivos.

Aço Lacado Branco Cerâmica Branca Dimensão
BMA0307226 BCR0606226 900x600 mm

BMA0507226 BCR0806226 1200x900 mm

BMA1207226 BCR1006226 1500x1000 mm

BMA2707226 BCR1206226 1500x1200 mm

BMA2807226 BCR4106226 1800x1200 mm

Aço Lacado Branco

Aço Lacado Branco

Cerâmica Branca

Superfície/Cor

Superfície/Cor

Detalhes

Detalhes

Quadro Magnético Earth
Dê valor à sustentabilidade com este quadro magnético

Este quadro branco ecológico com certificação C2C possui uma 
superfície magnética adequada para uso frequente. É feito de 
alumínio reciclado e sustentável e os cantos são usados   para montar 
o produto e esconder os parafusos com tampas. A bandeja para 
marcadores e o kit de fixação na parede estão incluídos e pode 
montá-lo na horizontal ou vertical.

Referência Dimensão
MA0207790 600x450 mm

MA0307790 900x600 mm

MA0507790 1200x900 mm

MA3807790 1500x1000mm

MA1507790 1500x1000 mm

MA1207790 1500x1200 mm

MA0707790 1800x900 mm

MA2707790 1800x1200 mm

MA2207790 2000x1000 mm

MA2807790 2000x1200 mm

MA2107790 2400x1200 mm

Coleção Earth

Coleção Antimicrobiana

Certificação

C2C Silver
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Cavalete Móvel Duo
Quadro móvel com superfície de afixação

O Duo é uma solução inteligente para espaços limitados onde 
outra superfície de escrita ou afixação não cabe. Facilmente 
transportado entre as salas, este produto permite aos utilizadores 
mais versatilidade. A mobilidade permite que o grupo consiga 
mudar rapidamente a configuração da aula e seja mais 
colaborativo. O ajuste de altura é ideal para adaptar a superfície à 
altura do utilizador. O cavalete tem dupla face e por isso pode ser 
usado dos dois lados simultaneamente.

Cortiça e 
Não-magnético

Feltro Cinzento e 
Magnético Dimensão

EA4748075 EA4726075 700x1200 mm

EA8348075 EA8326075 1200x1500 mm

Quadro de Cerâmica Earth
Dê valor à sustentabilidade com este quadro cerâmico

Este quadro branco com certificação C2C é a melhor solução para 
espaços sustentáveis. A superfície magnética de cerâmica não arranha 
ou mancha e o produto é feito de materiais sustentáveis   e reciclados. 
Os cantos são usados   para montar o produto e esconder os parafusos 
com tampas. A bandeja para marcadores e o kit de fixação à parede
estão incluídos e pode montá-lo na horizontal ou vertical.

Referência Dimensão
CR0420790 600x450 mm

CR0620790 900x600 mm

CR0820790 1200x900 mm

CR0920790 1500x1000 mm

CR1020790 1500x1200 mm

CR1120790 1800x900 mm

CR1220790 1800x1200 mm

CR1320790 2000x1000 mm

CR1420790 2000x1200 mm

CR1520790 2000x1200 mm

Cerâmica Branca

Cerâmica Branca

Cortiça

Feltro Cinzento

Superfície/Cor

Superfície/Cor

Detalhes

Detalhes

Coleção Earth

Certificação

C2C Silver



Quadro Móvel Giratório
Desenhado de acordo com a norma EN14434

Espaços de aprendizagem colaborativa geralmente incluem 
mobilidade para permitirem uma reconfiguração fácil. Estes espaços 
dinâmicos fomentam a criatividade, o trabalho em equipa e a 
comunicação. O quadro móvel giratório foi projetado para atender 
aos requisitos de qualidade EN14434 e inclui uma superfície de escrita 
dupla, uma ampla bandeja para marcadores e rodízios com travão. A 
superfície gira horizontalmente e bloqueia a posição do quadro para 
maior versatilidade.

Branco Verde Dimensão
QR3204EN QR3205EN 1200x900 mm

QR3404EN QR3405EN 1500x1200 mm

QR3504EN QR3505EN 1800x1200 mm

21Quadros Móveis e de Escrita

Aço Lacado Branco

Branco Não-Magnético

Superfície/CorDetalhes

Cerâmica Branca

Cerâmica Verde

Superfície/CorDetalhes

Certificação

EN14434

Cavalete Kyoto Earth
Dê valor à sustentabilidade com este cavalete

O Kyoto é um cavalete multifuncional para espaços dinâmicos onde o 
grupo pode adaptar o produto às suas necessidades. Pode escrever 
ou desenhar sobre o rolo de papel, a superfície do quadro branco ou 
usar um bloco de papel. A régua de acrílico não só ajuda a desenhar 
linhas retas, como facilita quando rasgar o papel. O quadro branco 
sai da estrutura e pode ser transportado de um espaço para outro. 
Na parte de trás do produto há uma bandeja que pode armazenar 
marcadores e apagador.

Aço Lacado Branco Não-magnético Suporte de Papel Papel em Rolo Dimensão
EA14506174 EA14500174 Sim Não incluído 1950x850x740 mm

EA145061731 EA145001731 Não Incluído 1950x850x740 mm

Coleção Earth
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Cavalete Móvel Ultimate Plus
Solução móvel com quadros dupla face

A mobilidade adiciona versatilidade a qualquer espaço educativo. 
Usar um quadro montado em suporte móvel é uma ideia inteligente 
quando a sala de aula não tem espaço para adicionar mais superfícies 
de escrita ou afixação. A mobilidade permitida por este produto deixa 
o grupo livre para mudar rapidamente a configuração da aula e ser 
mais colaborativo. O quadro incluído neste modelo é dupla face, pelo 
que ambas as faces podem ser utilizadas em simultâneo.

Cortiça Feltro Azul Aço Lacado Branco Formato Dimensão
EA4462 
DF3801170

EA4462 
DF3851170

EA4462 
MA3814170 Vertical

1273x1400x670 mm 
1200x1200 mm

EA4461 
DF1201170

EA4461 
DF1251170

EA4461 
MA1214170 Vertical

1273x1700x670 mm 
1200x1500 mm

EA4460
DF2701170

EA4460 
DF2751170

EA4460 
MA2714170 Vertical

1273x2000x670 mm 
1200x1800 mm

EA4453 
DF1201170

EA4453 
DF1251170

EA4453 
MA1214170 Horizontal

1573x1900x670 mm 
1500x1200 mm

EA4452 
DF2701170

EA4452 
DF2751170

EA4452 
MA2714170 Horizontal

1873x1900x670 mm 
1800x1200 mm

EA4451 
DF2701170

EA4451 
DF2851170

EA4451 
MA2814170 Horizontal

2073x1900x670 mm 
2000x1200 mm

EA4450 
DF2101170

EA4450 
DF2151170

EA4450 
MA2114170 Horizontal

2473x1900x670 mm 
2400x1200 mm

Detalhes

Cerâmica Branca

Cerâmica Verde

Superfície/Cor

Branco Não-Magnético

Superfície/CorDetalhes

Quadro Branco Portátil sem Moldura
Leve e fácil de manusear 

Quadros pequenos são ótimos auxiliares didáticos. A superfície de 
limpeza a seco torna-o ideal para motivar a aprendizagem, jogos e 
outras atividades criativas. O quadro pode ser usado com marcadores 
coloridos para que o resultado final fique ainda mais divertido. 
O produto foi especialmente concebido para ser utilizado por 
crianças, pelo que os cantos arredondados e a construção leve são 
preocupações especialmente dedicadas aos utilizadores mais jovens.

Referência Dimensão Acessórios
MB8034397 A4 Não incluído

MB8134397 A3 Não incluído

MB8034397R A4 Saco com marcador e clip

MB8134397R A3 Saco com marcador e clip
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Quadro Branco Portátil Schoolmate
Quadro branco dupla face

As superfícies de escrita são ótimos auxiliares de aprendizagem e 
incentivam a criatividade. O Schoolmate tem cores vivas pensadas 
para motivar os jovens alunos. O quadro tem cantos arredondados 
e uma construção leve, pensada para utilização em atividades como 
desenho, alfabetização ou votação. Este modelo é perfeito para 
escolas e também salas de brincar. Combine-o com marcadores 
coloridos para que o resultado final seja ainda mais divertido.

Referência Dimensão
MB8039866 A4

MB8139866 A3

Quadro Magnético Schoolmate
Colorido e com superfície magnética 

O Schoolmate tem cores vivas para motivar os jovens alunos a 
aprender num ambiente escolar agradável. O quadro possui cantos 
arredondados e bandeja plástica com extremidades protegidas para 
maior segurança na utilização por crianças. Instale este quadro branco 
colorido em escolas e também em salas de brincar e combine-o com 
marcadores coloridos e ímanes para que o resultado final seja ainda 
mais divertido.

Referência Dimensão
MB0407866 600x450 mm

MB0707866 900x600 mm
Aço Lacado Branco

Branco Magnético

Preto Não-Magnético

Quadriculado Magnético

Superfície/Cor

Superfície/Cor

Superfície/Cor

Detalhes

Detalhes

Detalhes

Quadro de Giz Portátil sem Moldura
Leve e fácil de manusear 

Os alunos podem fazer anotações, escrever e desenhar, virar o 
quadro e aproveitar a área dupla disponível neste pequeno quadro 
de mão. A superfície de giz tradicional torna-o ideal para motivar 
a aprendizagem através de atividades criativas e jogos. O produto 
foi especialmente concebido para ser utilizado por crianças, pelo 
que os cantos arredondados e a construção leve são preocupações 
especialmente dedicadas aos utilizadores mais jovens.

Referência Dimensão Acessórios
MB8025397 A4 Não incluído

MB8125397 A3 Não incluído

MB8025397R A4 Saco com marcador e clip

MB8125397R A3 Saco com marcador e clip

Coleção Schoolmate

Coleção Schoolmate
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Combine com
Cadeira Flex
ver produto na página 54

Cavalete Schoolmate
Cavalete júnior para atividades criativas

Este cavalete é um ótimo auxiliar de aprendizagem e pode ser usado 
simultaneamente por dois alunos, permitindo o trabalho em grupo 
ou jogos didáticos. Os copos adicionais incluídos no produto são 
perfeitos para armazenar marcadores, pincéis ou outros materiais. 
Como o cavalete foi projetado para ser usado por crianças, o produto 
tem uma dobradiça anti-entalamento e cantos arredondados. 

Referência Dimensão
DKT8001866 1095x620X800 mm

Quadro de Mesa Schoolmate
Quadro de mesa colorido e com superfície magnética

Os quadros de dupla face permitem aos alunos o desenvolvimento 
de atividades em grupo. A superfície magnética de limpeza a seco 
torna-o ideal para motivar atividades criativas. O Schoolmate tem 
cores vivas para motivar os jovens alunos e criar um ambiente de 
aprendizagem agradável. O quadro tem cantos arredondados para 
maior segurança quando usado por crianças. Instale este quadro 
colorido em escolas e também em salas de brincar e combine-o com 
marcadores coloridos e ímanes.

Referência Dimensão
DKT10201011 600x450 mm

Branco Magnético

Branco Magnético

Quadriculado Magnético

Quadriculado Magnético

Superfície/Cor

Superfície/Cor

Detalhes

Detalhes

Coleção Schoolmate

Coleção Schoolmate
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Preto

Preto

Azul

Azul

Vermelho

Verde

Cinzento

Vermelho

Prateado

Branco

Amarelo

Cor

Cor

Marcadores Ink String
Escrita fluída com tinta não-tóxica

Os Ink String são os novos marcadores de limpeza a seco com tinta 
gel para quadros brancos. A sua fluidez proporciona uma experiência 
de escrita única e suave. A tinta gel é muito fácil de limpar com 
qualquer apagador e não deixa nenhuma mancha em superfícies não 
porosas, como aço lacado, cerâmica ou vidro. Após a secagem, pode 
até usar o dedo para apagar pequenas partes, sem que fique com a 
pele suja!

Preto Azul Vermelho Sortido Quantidade
PE4201 PE4203 PE4202 PE4204 Pack de 12 (x30)

PE4201.1 PE4203.1 PE4202.1 PE4204.1 Pack de 12

PE4001 PE4003 PE4002 PE4004 Pack de 3 (x120)

PE4001.10 PE4003.10 PE4002.10 PE4004.10 Pack de 3 (x10)

PE4001.1 PE4003.1 PE4002.1 PE4004.1 Pack de 3

PE3801 PE3803 PE3802 - Pack de 1 (x360)

PE3801.20 PE3803.20 PE3802.20 - Pack de 1 (x20)

PE3801.1 PE3803.1 PE3802.1 - Pack de 1

Ímanes
Um recurso excelente para afixação da informação

Os ímanes são um recurso versátil que pode ser usado para uma 
variedade de propósitos. Desde manter notas no frigorífico a criar 
um quadro branco personalizado. Os ímanes são essenciais para 
qualquer escola ou escritório. Segure notas ou outros papéis com 
facilidade e mantenha-os visíveis em quadros brancos ou vitrines. Os 
nossos ímanes têm cores e tamanhos variados e são fáceis de aplicar 
e remover, permitindo alterar notas e informações com frequência.

Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 30 mm Cor Quantidade
IM150909 IM140909 IM130909 Sortido 10 unidades

IM152609 IM142609 IM132609 Preto 10 unidades

IM150409 IM140409 IM130409 Azul 10 unidades

IM150109 IM140109 IM130109 Verde 10 unidades

IM150309 IM140309 IM130309 Cinzento 10 unidades

IM150509 IM140509 IM130509 Vermelho 10 unidades

IM150809 IM140809 IM130809 Prateado 10 unidades

IM151609 IM141609 IM131609 Branco 10 unidades

IM150209 IM140209 IM130209 Amarelo 10 unidades
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Apagador Magnético

Apagador de Cortiça Magnético

Bloco de Notas Autocolante

Limpeza e manutenção de quadros brancos

Limpeza e manutenção com uma solução ecológica

Mantém a informação visível e pode reposicionar-se

Estes apagadores de quadro branco são perfeitos para quem deseja 
limpar o quadro de forma rápida e fácil. Com ímanes fortes, estes 
apagadores seguram-se na superfície dos quadros magnéticos e nem 
precisam de bandeja. O tecido de limpeza é feito de material macio e 
absorvente, sem riscar a superfície do quadro. A parte têxtil pode ser 
substituída rapidamente e até reutilizada após lavagem.

Elegante apagador em cortiça para quem tem preocupações com a 
sustentabilidade e pretende limpar o quadro branco de forma rápida 
e fácil. O apagador tem um íman forte que se prende firmemente aos 
quadros magnéticos. A parte têxtil pode ser substituída rapidamente, 
podendo mesmo ser reutilizada após uma rápida lavagem e secagem.

As notas autocolantes são extremamente versáteis e uma grande 
ajuda quando precisa de lembretes. Também são fundamentais em 
atividades de brainstorming e reuniões Agile. O papel adesivo tem 
cores variadas e é facilmente reposicionável sem deixar marcas. Este 
produto pode ser usado   em diversas superfícies como metal, madeira, 
cerâmica ou vidro e mantém as mensagens mais visíveis.

Referência Descrição Quantidade
AA0111 Apagador Magnético 1 unidade

BAA0111 Apagador Magnético 
Antimicrobiano

1 unidade

PE4001 Recargas para Apagador Magnético 10 unidades

Referência Descrição Quantidade
AA0617 Apagador de Cortiça Magnético 1 unidade

AA0612 Recargas para Apagador de Cortiça 
Magnético

10 unidades

Referência Cor Quantidade
KT4104 Amarelo 12 blocos de 300 unidades

KT4103 Sortido Neon 12 blocos de 100 unidades

Branco

Cortiça

Neon Amarelo Amarelo

Neon Verde Neon Laranja

Neon Rosa

Superfície/Cor

Superfície/Cor

Superfície/Cor

Coleção Earth
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Suporte Móvel com Prateleira Helpo
Mobilidade e arrumação para painéis interativos

Os suportes para painel interativo são integradores perfeitos 
de tecnologia dentro de um recinto de educação moderno. 
Este modelo com prateleira foi especialmente desenhado para 
acomodar acessórios, auxiliares de aprendizagem ou câmeras de 
videoconferência dentro de uma sala de aula. Ser móvel torna-o ideal 
para colaboração e conceitos flexíveis. Com esse suporte, o painel 
interativo ganha versatilidade e pode ser transportado de um espaço 
para outro sem esforço.

Referência Dimensão Peso Máximo
SC23193 1095x620X800 mm 100 kg

ALTURA FIXA FÁCIL DE MONTARPESO MÁXIMO 100 KG ECRÃS DE 60” A 105”

Detalhes

60” to 105”

Ecrãs Compatíveis

Combine com
Painel Interativo
ver produto na página 06



Suporte Móvel com Altura Fixa Helpo

Suporte Móvel Ajustável em Altura Helpo

Suporte móvel para painel interativo

Ajuste em altura eléctrico para painel interativo

Os suportes para painéis interativos são integradores perfeitos de 
tecnologia dentro de um espaço moderno de ensino. Projetado para 
colaboração e conceitos flexíveis, este versátil suporte móvel de altura 
fixa Helpo oferece aos alunos opções e variabilidade ao longo do 
dia. Um painel interativo móvel é  uma solução perfeita para mover o 
equipamento de um espaço para outro com facilidade e segurança, 
de acordo com as necessidades do grupo.

Projetados para colaboração e conceitos flexíveis, esses suportes de 
ajuste em altura são bem-vindos em espaços de ensino modernos 
para oferecer aos alunos opções e variabilidade ao longo do dia. 
Os suportes de painéis interativos são integradores perfeitos de 
tecnologia e permitem aos alunos criar situações mais costumizadas 
para a aprendizagem. O Suporte Elétrico Móvel Helpo oferece 
a possibilidade de ajustar o ecrã a diferentes alturas, incluindo 
utilizadores com mobilidade reduzida.

Referência Dimensão Peso Máximo
SCDI23076 670x1021x660 mm 100 kg

Referência Dimensão Peso Máximo
SCDI23072 680x1675x1020 mm 65 kg

SCDI23073 680x1675x1020 mm 100 kg

32” to 86”

Ecrãs Compatíveis

31Suportes

32” to 95”

Ecrãs CompatíveisDetalhes



32 Bi-Bright 

Suporte de Parede com Altura Fixa Helpo
Suporte de parede sem necessidade de reforço estrutural

Projetado para conceitos flexíveis e de colaboração, o suporte 
Helpo de altura fixa montado na parede não requer nenhum reforço 
estrutural e é facilmente instalado. Estes suportes são integradores 
perfeitos de tecnologia dentro de um espaço de ensino moderno 
e facilita a instalação, mesmo em paredes de gesso cartonado. O 
sistema permite a maioria dos modelos de suspensão.

Referência Dimensão Peso Máximo
SCDI23075 670x1021x660 mm 100 kg

32” a  86”

Ecrãs Compatíveis

Suporte Móvel com Inclinação Helpo
Ajuste em altura eléctrico para painel interativo

A integração da tecnologia permite aos alunos criar caminhos mais 
personalizados de aprendizagem. E estes suportes de ajuste de 
altura são bem-vindos em instituições de ensino modernas, pois 
oferecem aos alunos opções e variabilidade ao longo do dia. O 
Helpo Mobile Tilting confere a possibilidade de ajustar o ecrã a 
diferentes alturas, incluindo utilizadores com mobilidade reduzida. 
E inclina-se para a posição da mesa, criando uma disposição 
verdadeiramente flexível e colaborativa.

Referência Dimensão Peso Máximo
SCDI23074 952x1415x1023 mm 100 kg

32” a 95”

Ecrãs Compatíveis



Suporte de Parede com Ajuste Eléctrico Helpo

Suporte Evo+

Sistema eléctrico com ajuste em altura

Ajuste em altura para painéis interativos

O Suporte Eléctrico de Parede Helpo oferece a possibilidade de 
ajustar facilmente o ecrã a diferentes alturas, incluindo utilizadores 
com mobilidade reduzida. Os Helpo são integradores perfeitos da 
tecnologia numa instituição de ensino moderna. Projetado para 
colaboração e conceitos flexíveis, esses suportes de ajuste de altura 
não requerem nenhum reforço de parede e são facilmente instalados.

O sistema Evo+ foi criado para ajustar facilmente a altura dos 
Quadros Interativos adequando-o a diferentes utilizadores. Pode 
ser usado por adultos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. 
A pega frontal ajusta a altura do quadro e também bloqueia o 
movimento. O projetor também pode ser integrado no sistema sem 
requer montagem adicional na parede.

Referência Dimensão Peso máximo
SCDI23070 140x1675x620 mm 65 kg

SCDI23071 140x1675x620 mm 100 kg

Referência Dimensão Peso Máximo Base Projetor
BI340221 140x1675x620 mm 40 kg Braço Universal

BI340421 140x1675x620 mm 40 kg Pi-Plate

33Suportes

32” a  95”

Ecrãs CompatíveisDetalhes

1200 a 1320 mm

Ecrãs CompatíveisDetalhes
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Suporte Evo Move+

Suporte Evo Move 

Móvel ajustável em altura para painéis interativos

Mobilidade para quadros interativos

Evo Move+ é um suporte móvel ajustável em altura para
Quadros interativos. Este suporte é ideal para mover facilmente
o quadro e o projetor de sala em sala ou armazená-los para proteção. 
Ter o sistema interativo em rodízios torna-se ideal para aulas 
dinâmicas que podem mudar rapidamente a configuração de acordo 
com as necessidades do grupo.

O Evo Move transforma o sistema interativo numa solução móvel 
versátil. O suporte possui rodízios, ideais para aulas dinâmicas, 
mudando rapidamente a configuração de acordo com a necessidade 
do grupo. Este suporte foi desenvolvido para quadros interativos e 
projetores e pode ser montado em três alturas diferentes.

Referência Dimensão Peso Máximo Base Projetor
BI350221 2060x420x1760 mm 40 kg Braço Universal

BI350421 2060x420x1760 mm 40 kg Pi-Plate

Referência Dimensão Peso Máximo Base Projetor
BI350121 2060x420x1760 mm 40 kg Braço Universal

BI350321 2060x420x1760 mm 40 kg Pi-Plate

1200 a 1320 mm

1200 a 1320 mm

Ecrãs Compatíveis

Ecrãs Compatíveis

Detalhes

Detalhes
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Tela de Parede para Projeção Crisplay 
Sistema de retração manual

Crie facilmente uma área de projeção em escritórios ou espaços de 
aprendizagem. A retração manual da tela permite que seja usada 
ocasionalmente e enrolada após o uso para deixar a parede livre.
Este modelo permite montagem na parede ou no teto. Com essa 
versatilidade o produto pode ser instalado em espaços com paredes 
ornamentadas, armários ou outros elementos. A superfície premium 
branca mate proporciona uma ótima experiência de projeção.

Referência Dimensão Formato
SC87670 160x160 mm 1:1

SC87671 180x180 mm 1:1

SC87672 200x200 mm 1:1

SC87673 240x240 mm 1:1

SC87674 300x300 mm 1:1

SC87690 160x129 mm 4:3

SC87691 180x144 mm 4:3

SC87692 200x159 mm 4:3

SC87693 240x189 mm 4:3

SC87694 300x233 mm 4:3

SC87751 180x141 mm 16:10

SC87752 200x154 mm 16:10

SC87753 240x188 mm 16:10

SC87754 300x226 mm 16:10

Detalhes

CONTROLO
REMOTO

MOTOR
INTEGRADO

SUPERFÍCIE NÃO
REFLETORA

INSTALAÇÃO TETO
OU PAREDE
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Tela de Parede para Projeção Crisplay 
Sistema de retração eléctrico

As telas de projeção foram desenhadas para partilhar conteúdo 
visual. São ideais para espaços de reunião e instituições de ensino. 
A retração elétrica permite que a tela seja usada ocasionalmente 
e facilmente enrolada após o uso para deixar a parede livre. Este 
modelo permite montagem na parede ou no teto. Com essa 
versatilidade o produto pode ser instalado em espaços com 
paredes ornamentadas, armários ou outros elementos. A superfície 
premium branca mate  proporciona uma experiência de projeção 
de elevada qualidade. 

Referência Dimensão Formato
SC87670 160x160 mm 1:1

SC87671 180x180 mm 1:1

SC87672 200x200 mm 1:1

SC87673 240x240 mm 1:1

SC87674 300x300 mm 1:1

SC87690 160x129 mm 4:3

SC87691 180x144 mm 4:3

SC87692 200x159 mm 4:3

SC87693 240x189 mm 4:3

SC87694 300x233 mm 4:3

SC87751 180x141 mm 16:10

SC87752 200x154 mm 16:10

SC87753 240x188 mm 16:10

SC87754 300x226 mm 16:10

Referência Dimensão Formato
SC87660 160x160 mm 1:1

SC87661 180x180 mm 1:1

SC87662 200x200 mm 1:1

SC87663 240x240 mm 1:1

SC87664 300x300 mm 1:1

SC87685 160x129 mm 4:3

SC87680 180x144 mm 4:3

SC87681 200x159 mm 4:3

SC87682 220x174 mm 4:3

SC87683 240x189 mm 4:3

SC87684 300x233 mm 4:3

SC87700 160x130 mm 16:9

SC87701 180x141 mm 16:9

SC87702 200x152 mm 16:9

SC87703 240x175 mm 16:9

SC87704 300x208 mm 16:9

SC87741 180x141 mm 16:10

SC87742 200x154 mm 16:10

SC87743 240x189 mm 16:10

SC87744 300x226 mm 16:10

Detalhes
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Tela Roll-up para Projeção Focal
Portátil e sem necessidade de montagem em parede

As telas de chão são ideais para apresentações pop-up e 
necessidades de projeção ocasionais. Este produto vem com uma 
base versátil para retração simples e, portanto, não requer montagem 
no teto ou na parede. A superfície branca mate proporciona uma 
ótima experiência de projeção, enquanto a pega traz ao produto fácil 
portabilidade. As telas de projeção são ótimos recursos para partilhar 
conteúdo visual e trabalhar de forma colaborativa tanto em ambientes 
de escritório como escolares.

Referência Dimensão Formato
9D016007 1200x1600 mm 4:3

Detalhes

Tela de Parede para Projeção Focal
Retração manual e instalação na parede ou teto

A tela manual Focal é a solução para criar uma área de projeção em 
qualquer escritório ou instalação escolar. A superfície branca mate 
está preparada para uma boa experiência de projeção e será uma 
ótima ferramenta para partilhar conteúdos e trabalhar de forma
colaborativa. A tela pode ser recolhida após o uso para libertar a 
parede. Este modelo permite montagem na parede ou teto e em 
espaços com paredes ornamentadas, armários ou outros elementos.

Detalhes Referência Dimensão Formato
9D006029 1250x1250 mm 1:1

9D006030 1500x1500 mm 1:1

9D006004 1800x1800 mm 1:1

9D006003 2000x2000 mm 1:1

9D006011 2400x2400 mm 1:1
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Referência Dimensão Formato
9D006028 1250x1250 mm 1:1

9D006020 1500x1500 mm 1:1

9D006021 1800x1800 mm 1:1

9D006022 2000x2000 mm 1:1

9D006026 2130x2130 mm 1:1

9D006027 2440x2440 mm 1:1

Tela de Mesa para Projeção Focal
Portátil e sem necessidade de montagem em parede

As telas de projeção de mesa são ideais para apresentações pop-up
e necessidades de projeção pouco frequentes. Este produto vem com 
uma base para mesa e, portanto, não requer montagem na parede. 
A superfície branca mate está preparada para uma boa experiência 
de projeção e ser um ótimo recurso para partilhar conteúdo visual 
e trabalhar de forma colaborativa. Inclui uma pega para facilitar a 
portabilidade.

Detalhes Referência Dimensão Formato
9D006062 1020x760 mm 4:3

Tela Tripé para Projeção Focal
Portátil e sem necessidade de montagem em parede

Este produto vem com uma base tripé e não requer montagem na 
parede. O design da tela tripé é ideal para apresentações pop-up e 
necessidades ocasionais de projeção, sendo um ótimo recurso em 
contexto de trabalho ou ensino colaborativo. A superfície branca 
mate proporciona uma boa qualidade de projeção, enquanto a pega 
de transporte traz ao produto fácil portabilidade.

Detalhes
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Vitrine Porta Superior Enclore
Afixação de informação em áreas de alto tráfego

A vitrine Enclore foi desenhada para corredores e áreas 
movimentadas. A porta abre na vertical, o que é excelente para evitar 
acidentes durante as atualizações de informação. O espaço entre o 
vidro e a superfície é suficiente para usar ímanes e pioneses. Com a 
superfície de aço lacado, os usuários podem usar ímanes ou escrever, 
enquanto que a cortiça permite apenas pioneses. O produto vem 
com 2 chaves.

Detalhes

Cortiça

Branco Magnético Feltro Cinzento

Feltro Azul

Superfície/Cor

Cortiça Dimensão Externa Folhas

VT340101150 706x653x35 mm 6xA4

VT350101150 924x653x35 mm 8xA4

VT370101150 924x953x35 mm 12xA4

VT380101150 1142x953x35 mm 15xA4

VT390101150 1360x953x35 mm 18xA4

Feltro Azul Feltro Cinzento Dimensão Externa Folhas

VT340107150 VT340103150 706x653x35 mm 6xA4

VT350107150 VT350103150 924x653x35 mm 8xA4

VT370107150 VT370103150 924x953x35 mm 12xA4

VT380107150 VT380103150 1142x953x35 mm 15xA4

VT390107150 VT390103150 1360x953x35 mm 18xA4

Magnético Dimensão Externa Folhas

VT340109150 706x653x35 mm 6xA4

VT350109150 924x653x35 mm 8xA4

VT370109150 924x953x35 mm 12xA4

VT380109150 1142x953x35 mm 15xA4

VT390109150 1360x953x35 mm 18xA4

ACESSÓRIOS DE 
MONTAGEM INCLUÍDOS

FECHADURA ABERTURA
VERTICAL
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Vitrine Anti-Fogo Enclore

Vitrine Portas Deslizantes Exhibit

Afixação de informação em segurança

Afixação de informação em locais movimentados

A vitrine retardante de chamas Enclore foi testada de acordo com a 
norma EN13501 e obteve classificação de classe B. É a solução para 
afixar anúncios públicos em edifícios de gestão pública ou privada, 
que especifiquem produtos com classificação anti-fogo. A abertura 
vertical é ideal para instalação em corredores. O produto vem com 
2 chaves.

Com um amplo espaço útil entre o vidro e a superfície, a Exhibit 
de portas deslizantes é uma das mais espaçosas do mercado. É 
fornecida com portas de vidro e ideal para ser usada em corredores 
e outras áreas de tráfego intenso. Como as portas não abrem 
para a passagem, os materiais exibidos podem ser atualizados em 
segurança. O produto inclui 2 chaves.

Detalhes

PET Azul PET Cinzento Dimensão Externa Folhas

ST340101150 ST340102150 706x653x35 mm 6xA4

ST350101150 ST350102150 924x653x35 mm 8xA4

ST370101150 ST370102150 924x953x35 mm 12xA4

ST380101150 ST380102150 1142x953x35 mm 15xA4

ST390101150 ST390102150 1360x953x35 mm 18xA4

Cortiça Feltro Azul Feltro Cinzento Dimensão Externa Folhas

VT690201160 VT690207160 VT690203160 967x706x70 mm 8xA4

VT660201160 VT660207160 VT660203160 967x926x70 mm 12xA4

VT640201160 VT640207160 VT640203160 1146x967x70 mm 15xA4

VT930201160 VT930207160 VT930203160 1324x967x70 mm 18xA4

VT910201160 VT910207160 VT910203160 1586x967x70 mm 21xA4

PET Azul

Feltro Azul

Superfície/Cor

Superfície/Cor

Teste/Conformidade

EN13501

PET Cinzento

Feltro Cinzento

Cortiça
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Quadro de Afixação Anti-Fogo
Afixação com teste anti-fogo

O quadro retardante de chamas foi testado de acordo com a norma 
EN13501 e obteve a classificação de classe B, tornando-o a solução 
ideal para afixar mensagens em edificios publicos e pivados que 
especifiquem requisitos anti-fogo. É adequado a montagem na 
horizontal ou vertical.

PET Azul PET Cinzento Dimensão Externa

SA0301170 SA0302170 900x600 mm

SA0501170 SA0502170 1200x900 mm

SA1201170 SA1202170 1500x1200 mm

SA2701170 SA2702170 1800x1200 mm

SA2101170 SA2102170 2400x1200 mm

PET Azul

Superfície/Cor Teste/Conformidade

EN13501

PET Cinzento

Detalhes

Cortiça

Quadro de Cortiça Antimicrobiano
Superfície antimicrobiana para afixação

O quadro de cortiça antimicrobiano tem um aditivo que inibe a 
propagação de micróbios. Como resultado, o risco potencial de 
contaminação cruzada diminui significativamente. É a solução 
perfeita para áreas onde a limpeza é essencial, como instituições de 
saúde, mas também para espaços públicos e laboratórios.
Os quadros de afixação são uma ótima forma de manter informações 
importantes organizadas e fazer anúncios públicos.

Referência Dimensão

BCA031226 900x600 mm

BCA051226 1200x900 mm

BCA121226 1500x1200 mm

BCA271226 1800x1200 mm

Superfície/CorDetalhes

Coleção Antimicrobiana



Cortiça

Cortiça

Quadro de Afixação Ayda

Quadro de Cortiça Earth

Afixar informação em áreas movimentadas

Dê valor à sustentabilidade com esta opção de afixação

Uma superfície de cortiça natural é a solução perfeita para publicar 
mensagens em espaços de trabalho ou ensino, recorrendo a paredes 
com grande impacto visual em corredores ou receção. A superfície 
de cortiça é resiliente, um excelente material de afixação, já que 
não deixa marcas na superfície quando os pioneses são removidos. 
Devido ao design simétrico do produto, pode ser montado na parede 
horizontalmente ou verticalmente.

Este quadro de cortiça ecológico tem a certificação ambiental 
C2C (Cradle to Cradle). É uma ótima solução para informar, expôr 
trabalhos criativos ou definir metas, colocar memorandos, fotos ou 
listas. A superfície de cortiça é resiliente e os pionéses não deixam 
marcas visíveis quando são removidos. Tem um sistema seguro de 
fixação através dos quatro cantos, que pode ser feita na horizontal 
ou vertical.

Referência Dimensão

CA031790 900x600 mm

CA051790 1200x900 mm

CA121790 1500x1200 mm

CA271790 1800x1200 mm

CA211790 2400x1200 mm

Feltro Azul

Superfície/Cor

Superfície/Cor

Feltro Cinzento

Detalhes

Detalhes

Cortiça Feltro Azul Feltro Cinzento Dimensão

CA02409214 FA02439214 FA02429214 600x450 mm

CA03409214 FA03439214 FA03429214 900x600 mm

CA05409214 FA05439214 FA05429214 1200x900 mm

CA07409214 FA07439214 FA07429214 1800x900 mm

CA12409214 FA12439214 FA12429214 1500x1200 mm

CA15409214 FA15439214 FA15429214 1500x1000 mm

CA21409214 FA21439214 FA21429214 2400x1200 mm

CA22409214 FA22439214 FA22429214 2000x1000 mm

CA27409214 FA27439214 FA27429214 1800x1200 mm

CA28409214 FA28439214 FA28429214 2000x1200 mm

CA38409214 FA38439214 FA38429214 2000x1200 mm

47Quadros de Afixação e Vitrines

Certificação

C2C Silver

Coleção Earth
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Feltro Azul

Cortiça

Cavalete para Moderação Business

Cavalete para Moderação Choice

Design inteligente e ergonómico

Leve e com superfície de afixação dupla face

O ensino em grupo melhora a experiência de aprendizagem, 
capitalizando as capacidades, ideias e conhecimentos de cada um. 
O Sistema de Moderação é um tipo de formação que se foca em 
configurações colaborativas e comunicação visual para partilha de 
ideias e conclusões. As estruturas de Moderação Business têm pés 
ergonómicos para maior conforto dos utilizadores do quadro. Este 
produto leve e portátil é fornecido com uma bolsa de transporte para 
maior comodidade.

Os métodos modernos de formação concentram-se na aprendizagem 
colaborativa, onde o facilitador leva os participantes a comunicar 
e partilhar ideias e conhecimentos. O Sistema de Moderação é 
um tipo de formação que se foca em configurações colaborativas 
e comunicação visual para partilha de ideias e conclusões. 
Essas estruturas leves de moderação têm face dupla e elevada 
portabilidade devido à leveza e inclusão de um saco com alça.

Cortiça Feltro Azul Feltro Cinzento Dobrável Dimensão

MOD01052662 MOD01012662 MOD01032662 Sim 1200x1500 mm

MOD15052662 MOD15012662 MOD15032662 Não 1200x1500 mm

Feltro Azul Feltro Cinzento Dobrável Base Dimensão

MOD01011661 MOD01031661 Sim Sem rodízios 1200x1500 mm

MOD01015661 MOD01035661 Sim Rodízios 1200x1500 mm

MOD15011661 MOD15031661 Não Sem rodízios 1200x1500 mm

MOD15015661 MOD15035661 Não Rodízios 1200x1500 mm

Superfície/Cor

Superfície/Cor

Detalhes

Detalhes

Feltro Azul

Feltro Cinzento

Feltro Cinzento



Cores Sortidas Transparente Quantidade Dimensão

PI0523 PI0522 32 packs de 25 unidades 215x150x100 mm

PI0324 PI0326 24 packs de 200 unidades 380x180x135 mm

Referências Formato Dimensão Folhas Autocolante

MOD600603 Oval 190x110 mm 500 unidades Não

MOD520603 Círculo 195 mm 500 unidades Não

MOD590603 Círculo 140 mm 500 unidades Não

MOD510603 Círculo 95 mm 500 unidades Não

MOD580603 Retângulo 205x95 mm 500 unidades Não

MOD570901 Retângulo 205x95 mm 100 unidades Sim

MOD580605 Retângulo 205x95 mm 300 unidades Sim

MOD560903 Hexágono 205x95 mm 500 unidades Não

MOD530504 Nuvem 420x250 mm 20 unidades Não

Cores Sortidas

Cores Sortidas

Transparente

Transparente

Pionéses

Cartões para Moderação

A forma perfeita para deixar notas e lembretes

Organize e estruture informação para as aulas

Os acessórios são uma parte importante de qualquer quadro de 
afixação. Os pionéses precisam ser capazes de segurar o papel 
ou material. Decidimos criar pionéses de qualidade para manter o 
quadro organizado e proteger a superfície e a parede. Disponíveis em 
cores sortidas ou transparentes, os nossos pioneses são perfeitos para 
serem usados   com cortiça, feltro ou outras superfícies de afixação.

A aprendizagem torna-se mais eficaz quando ideias e conhecimentos 
são partilhados. O uso de cartões de moderação é essencial para 
atividades em que o trabalho em equipa e a comunicação através 
de recursos visuais assumem o papel central. Estes acessórios estão 
disponíveis em diferentes cores e formas para proporcionar ao 
formador o melhor método de agrupar e estruturar a informação.

Superfície/Cor

Superfície/Cor

Detalhes

Detalhes
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Cadeira Active 360+
Colaborativa com braços e arrumação integrados

Espaços de trabalho colaborativos são a tendência em locais como 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino e mesmo em empresas 
comprometidas com o trabalho em equipa. Com as cadeiras 
Active360+, os utilizadores podem mudar a configuração da sala 
rapidamente e sem esforço. As mochilas podem ser guardadas na 
base da cadeira, evitando a desorganização. A cadeira está equipada 
com apoios de braços para maior conforto e ergonomia. A mesa 
opcional e porta-copos são complementos preciosos para espaços 
dinâmicos de aprendizagem.

Sem Mesa e Copo Com Mesa e Copo Cor
CHA460007210 CHA460007200 Vermelho

CHA460008210 CHA460008200 Verde

CHA460009210 CHA460009200 Laranja

CHA460010210 CHA460010200 Azul Claro

CHA460011210 CHA460011200 Amarelo

CHA460012210 CHA460012200 CInzento

CHA460013210 CHA460013200 Azul

CHA460014210 CHA460014200 Preto

ERGONÓMICO COM RODÍZIOS COMPARTIMENTO DE 
ARRUMAÇÃO

MESA E COPO
(OPCIONAL)

Vermelho Azul Claro Azul

Verde Amarelo Preto

Laranja Cinzento

Superfície/Cor

Detalhes



Cadeira Active 360

Armário de Carregamento Plugstation

Colaborativa e com arrumação integrada

Armazena e carrega até 36 dispositivos

Espaços de trabalho colaborativos são a tendência em locais como 
bibliotecas, estabelecimentos de ensino e mesmo em empresas 
comprometidas com o trabalho em equipa. Com as cadeiras 
Active 360, os utilizadores podem mudar a configuração da sala 
rapidamente e sem esforço. As mochilas podem ser guardadas na 
base da cadeira, evitando a desorganização. A mesa opcional é um  
complemento precioso para espaços dinâmicos de aprendizagem.

O espaço físico precisa evoluir junto com os avanços tecnológicos 
e a necessidade de soluções práticas de carregamento. O armário 
Plugstation é a resposta à urgência de carregar todos os dispositivos 
da sala de aula. Este produto tem capacidade para guardar 36 
dispositivos enquanto eles carregam, oferecendo proteção extra. 
Com a ajuda da pega e rodízios, os utilizadores podem mover os 
dispositivos de uma sala para outra. O Plugstation também está 
disponível com um sistema de esterilização UV.

Referência Cor
CHA440001210 Cinzento Claro

CHA440002210 Verde Claro

CHA440003210 Amarelo

CHA440004210 Laranja

CHA440005210 Azul Claro

CHA440006210 Vermelho

Referência Esterilização UV
TECAC36V Não

TECACUV36V Sim

Detalhes

53Mobiliário

Cinzento Claro Laranja

Verde Claro Azul Claro

Amarelo Vermelho

Superfície/Cor

Detalhes
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Cadeira Flex
Colorida, ergonómica e lavável

A cadeira Flex é uma peça de mobiliário escolar, disponível em várias 
cores e produzida com polipropileno de alta densidade (PP). A Flex foi 
concebida como uma peça única (sem componentes de montagem), 
conferindo-lhe elevada resistência, durabilidade e flexibilidade. É por 
isso muito confortável e ergonómica. A sua superfície é lavável e pode 
ser reciclada.

Combine com
Cavalete Schoolmate

ver produto na página 24

Cor

Cinzento Claro CHA257045 CHA307045 CHA357045 CHA407045 CHA457045

Cinzento Escuro CHA257043 CHA307043 CHA357043 CHA407043 CHA457043

Amarelo CHA251003 CHA301003 CHA351003 CHA401003 CHA451003

Verde CHA256001 CHA306001 CHA356001 CHA406001 CHA456001

Laranja CHA252003 CHA302003 CHA352003 CHA402003 CHA452003

Vermelho CHA253020 CHA303020 CHA353020 CHA403020 CHA453020

Azul CHA255010 CHA305010 CHA355010 CHA405010 CHA455010
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290 mm 320 mm 360 mm 410 mm 430 mm

Dimensão 1
3 a 4 anos

Dimensão 2 
4 a 6 anos

Dimensão 3 
6 a 10 anos

Dimensão 4
10 a 12 anos

Dimensão 5 
+14 anos

Cinzento Claro Amarelo Laranja Azul

Cinzento Escuro Verde Vermelho

Superfície/Cor
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Rua Cais da Estação
P.O. Box 43
3885-909 Esmoriz, Portugal

Tel: +351 256 750 120
Fax: +351 256 751 141

info@bibright.com
www.bibright.com

Faça o scan deste 
código QR para 
download do 
catálogo em PDF


