
WALL ART Características dos produtos 

 

 

ARCHIVAL PRO CANVAS 

 

O Archival Pro Canvas é o produto escolhido pelos profissionais exigentes. Esse canvas premiado, conhecido 

por sua excelente qualidade, garante uma restituição de detalhes e cores incomparável a qualquer outro. É 

fornecido com um certificado mostrando que  adere aos rigores dos processos museológicos de arquivo. 

 

● Canvas Fine Art 450g/m² sem branqueadores ópticos  

● Caixilho profissional de 45mm garantido para não ondular 

● Impressão Giclée 12 cores alta definição 

● Verniz UV Fine Art para proteção adicional 

● Arquivo certificado por mais de 100 anos 

● Esticado e fixado à mão por artesãos 

● Entregue numa caixa de cartão branco 

● Tamanhos sob medida até 3m de comprimento 

● Tempo de produção de 5 a 10 dias úteis 

 

STANDARD CANVAS 

 

Impresso com a mesma tecnologia do Archival Pro Canvas, é um dos canvas da mais alta qualidade do 

mercado. Esticado e fixado num chassis em pinho sólido do tipo galeria, o acabamento feito à mão garante 

um aspecto profissional. 

 

● Canvas Bright White 280g/m²  

● Caixilho de 21mm 

● Impressão Giclée 12 cores alta definição 

● Verniz UV para proteção adicional 

● Esticado e fixado à mão por artesãos 

● Entregue numa caixa de cartão branco 

● Tamanhos sob medida até 3m de comprimento 

● Tempo de produção de 5 a 10 dias úteis 

 

DEEP FRAMED CANVAS 

 

É uma decoração de parede Fine Art verdadeiramente intemporal. O Archival Pro Canvas é esticado e fixado 

num chassis de exposição e depois inserido dentro de uma moldura funda para criar um efeito flutuante. O 

chassis e a moldura fabricados à mão transmitem a imponência desse produto feito para impressionar.  

 

● Canvas Standard 380g/m² ou Canvas Pro 400g/m² a escolha 

● Moldura disponível em preto, castanho ou branco 

● Impressão Giclée 12 cores alta definição 

● Verniz UV Fine Art para proteção adicional e resistência à luz 

● Tintas certificadas por mais de 100 anos 

● Emoldurado e acabado à mão por artesãos 

● Entregue numa caixa de cartão branco 

● Tamanhos sob medida até 3m de comprimento 

● Tempo de produção de 5 a 10 dias úteis 

 

  



CLASSIC FRAMED CANVAS 

 

É uma decoração de parede Fine Art verdadeiramente intemporal. O Archival Pro Canvas é esticado e fixado 

num chassis de exposição e depois inserido dentro de uma moldura funda para criar um efeito flutuante. O 

chassis e a moldura fabricados à mão transmitem a imponência desse produto feito para impressionar.  

 

● Canvas Standard 380g/m² ou Canvas Pro 400g/m² a escolha 

● Moldura disponível em preto, castanho ou branco 

● Impressão Giclée 12 cores alta definição 

● Verniz UV Fine Art para proteção adicional e resistência à luz 

● Emoldurado e acabado à mão por artesãos 

● Entregue numa caixa de cartão branco 

● Tamanhos sob medida até 3m de comprimento 

● Tempo de produção de 5 a 10 dias úteis 

 

HD ACRYLIC 

 

O HD Acrylic é o produto premium do mercado e tornou-se uma das gamas mais vendida. É impresso usando 

a melhor tecnologia 12 cores e materiais de alta qualidade especialmente selecionados. A traseira é 

revestida com um material fino branco contracolado na imagem deixando-a protegida do calor e da 

humidade. 

 

● Acrílico Cristal transparente de 5mm 

● Contracolado com adesivo Fine Art da mais alta qualidade 

● Polimento das bordas com diamante 

● Entregue pronto a pendurar com suporte de alumínio 

● Impressão 12 cores alta definição 

● Tintas certificadas por mais de 100 anos 

● Entregue numa caixa de cartão branco (até 125x75cm) 

● Tamanhos sob medida até 3m de comprimento 

● Tempo de produção de 5 a 10 dias úteis 

 

HD ACRYLIC ORB 

 

O HD Acrylic Orb está disponível nos tamanhos 30, 50, 60 e 75 cm em stock e também nos tamanhos sob 

medida mas com acréscimo de 4 a 5 dias ao prazo de produção. Para encomendar esse produto, basta 

seleccionar o produto HD Acrylic e escolher o tamanho pretendido no formato quadrado. 

 

● Acrílico Cristal transparente de 5mm 

● Contracolado com adesivo Optical transparente 

● Polimento das bordas com diamante e chama 

● Entregue com suporte de madeira branco (suporte de alumínio em opção)  

● Impressão 12 cores alta definição 

● Certificado por mais de 100 anos 

● Entregue numa caixa de cartão branco 

● Tempo de produção de 5 a 10 dias úteis 

 

  



MODA FRAMED ACRYLIC 

 

O HD Acrylic de 3mm é inserido dentro de uma moldura de alumínio de corte preciso com um pequeno 

rebaixamento para lhe dar um acabamento sofisticado. Essa moldura está disponível com 8 folheados de 

madeira que lhe conferem um estilo refinado e elegante incomparável às outras molduras de madeira 

tradicionais. 

 

● Acrílico Cristal transparente de 3mm 

● Frente fina de 5mm e profundidade de 35mm 

● Moldura disponível em 12 cores das quais 8 em folheado de madeira 

● Traseira revestida com veludo para um acabamento luxuoso 

● Impressão 12 cores alta definição 

● Certificado por mais de 100 anos 

● Entregue numa caixa de cartão branco 

● Tamanhos sob medida até 3m de comprimento 

● Tempo de produção de 7 a 10 dias úteis 

 

TRAY FRAMED HD ACRYLIC 

 

O acrílico HD Acrylic é inserido dentro de uma moldura de madeira com borda de 8mm. As bordas do acrílico 

estão completamente visíveis dando a ilusão que está suspenso dentro da moldura. É o produto ideal para 

quem procura as vantagens do acrílico contemporâneo mas que necessita que se enquadre num ambiente 

emoldurado. 

 

● Acrílico Cristal transparente de 5mm 

● Contracolado com adesivo Fine Art da mais alta qualidade  

● Moldura de madeira com borda em preto ou branco 

● Impressão 12 cores alta definição 

● Certificado por mais de 100 anos 

● Entregue numa caixa de cartão branco 

● Tamanhos sob medida até 2m de comprimento 

● Tempo de produção de 7 a 10 dias úteis 

 

ALUMINIUM MOUNTED PRINT 

 

O Aluminium Mounted Print é uma decoração contemporânea e elegante que parece flutuar sutilmente fora 

da parede. A fotografia é laminada a mate ou brilho e contracolada diretamente numa folha sólida de 

alumínio de 2mm. 

 

● Folha sólida de alumínio de 2mm 

● Acabamento laminação mate ou brilho 

● Bordas escovadas para um acabamento mais cuidado 

● Entregue com suporte de madeira branco (suporte de alumínio em opção) 

● Impressão 12 cores alta definição 

● Entregue numa caixa de cartão branco 

● Tamanhos sob medida até 3m de comprimento 

● Tempo de produção de 5 a 7 dias úteis 

 

  



ORB PRO MOUNT 

 

O famoso Orb está agora disponível num Pro Mounted Print ultra leve. Esse produto é perfeito para criar o 

impacto de paredes de galeria a preço acessível. Ideal também para quartos de criança e zonas de lazer, o 

seu peso ultra leve é inferior à 600g mesmo no tamanho 50 cm, por isso perfeitamente seguro. Esse produto 

como todos os outros é impresso com tinta de pigmento e a fotografia laminada a mate e contracolada 

diretamente no PVC.  

 

● PVC branco ou preto de 5mm 

● Acabamento laminação mate 

● Entregue com suporte pronto a pendurar 

● Impressão 12 cores alta definição 

● Tinta de pigmento certificada por mais de 100 anos 

● Tamanhos sob medida até 75 cm 

● Entregue numa caixa de cartão branco 

● Tempo de produção de 10 dias úteis 

 

PRO MOUNTED PRINT 

 

O Pro Mounted Print é ideal para uma decoração elegante e ultra leve flutuando sutilmente fora da parede. 

A fotografia é laminada a mate ou brilho e contracolada diretamente no PVC. 

 

● PVC em branco ou preto de 5mm 

● Acabamento laminação mate ou brilhante 

● Entregue com suporte de madeira branco (suporte de alumínio em opção) 

● Impressão 12 cores alta definição 

● Tamanhos sob medida até 3m de comprimento 

● Entregue numa caixa de cartão branco 

● Tempo de produção de 5 a 7 dias úteis 

 

THE AMAZING REVEAL FRAME™ 

 

Agora fornecido com apenas uma imagem, podendo ser adicionadas mais a qualquer momento, esse 

produto foi criado para ajudar fotógrafos e artistas a criar impacto e aumentar vendas.  

No Reveal Frame™ pode trocar e mudar as imagens repetidas vezes. A moldura pode conter até duas 

imagens de cada vez colocadas uma sobre a outra sendo que a segunda imagem escondida atrás pode ser 

revelada retirando simplesmente a parte superior. Esse produto destina-se a criar impacto durante uma 

sessão de exibição ou a ocultar uma imagem num curto prazo, não sendo para deixar as duas imagens lá 

dentro o tempo todo. Para uso constante, é recomendado uma imagem de cada vez.  

Use-o como um produto de mostruário! Impressione clientes durante uma sessão de visualização revelando 

uma imagem deles na moldura final. Os clientes podem assim adquirir a versão fixa idêntica a esse produto 

que é o Tray Framed Pro Mount. Renove todo o seu estúdio e passe de fotografias de recém nascido a 

retratos de família em segundos com esse produto que ajudará a exibir as fotografias certas para o tipo de 

cliente certo. As imagens são fáceis de encomendar, armazenar e reutilizar tornando o Reveal Frame™ 

perfeito para as entradas e as vitrines que tem de ser actualizadas regularmente.  

 

● Moldura sem vidro com imagens intercambiáveis 

● Acabamento laminação suave mate 

● Disponível com moldura rasa ou funda 

● Impressão 12 cores alta definição 

● Tempo de produção de 10 dias úteis (imagens adicionais 3 a 5 dias úteis) 


