


undada em 1969, a surgiu para F SignoSinal 
atender a demanda de serviços de impressão 

para propaganda e, durante muitos anos, atuou neste 
segmento.

Com o tempo passou a prestar serviços e produzir 
para a indústria de sinalização corporativa. 

Conhecimento, qualidade e  pro�ssionalismo 
�zeram a empresa crescer de forma consistente, num 
segmento onde a exigência é cada vez maior.    

Hoje estamos focados em sinalização arquitetôni-
ca e no apoio aos arquitetos, agências, designers e enge-
nharia, em relação à especi�cação de materiais para 
sinalização de identi�cação e direcionamento para 
acessibilidade, atendendo aos parâmetros das certi�ca-
ções LEED ( Leadership in Energy and Environment Design ) do 
US Green Building Council e Processo Brasileiro de Certi�cação 
Aqua ( Alta Qualidade Ambiental ).

Somos uma empresa diferenciada, tanto na 
fabricação quanto na instalação dos projetos, sejam eles 
especiais e personalizados ou sistemas desenvolvidos por 

nós e nossos representantes internacionais. 
Em mais de 40 anos de existência, a SignoSinal 

acumula extenso portfolio de empresas nos mais variados 
segmentos: de arquitetos, designers a agências. Eles são a 
nossa melhor referência do nosso trabalho, respeito e 
comprometimento  com prazos  e  qualidade.

Somos representante dos Estados Unidos e 
Europa, importamos equipamentos direto de nossos 
parceiros  em  todo  o  mundo.

Neste material você encontrará uma breve 
apresentação com fotos de alguns produtos feitos por nós.

Convidamos você a explorar nosso universo, 
conhecer nossos valores, nossa maneira de se relacionar 
com parceiros, fornecedores, colaboradores, produtos e 
clientes.

História
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Sinalização fortalece a marca. 
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Ambientação

 Ambientação signi�ca ir além do senso comum, 
além dos adesivos nas paredes ou placas penduradas: 
in�nitas soluções podem ser materializadas a partir de 
conceitos, idéias, mensagens e materiais diversos.
 Podem-se criar estruturas e peças que representam e 
dão signi�cados aos espaços : uma extensão vivencial da 
marca que pode ser decorada com cores, materiais diversos e 
iluminação certa, transmitindo e fortalecendo  ainda mais a 
marca.

Quando a informação transforma o ambiente

Cliente : Livraria Cultura
Letras caixa em acrílico

04



58% dos clientes não
entram em loja sem sinalização.

1 - Acrílicos Coloridos

recortados a laser e 

montados..

2 - Acrílicos Coloridos

recortados a laser e 

montados..

3 - Mapa tátil com

detalhes em MDF

coloridos.

4 - Adesivos impressos.

5 - Acrílicos Coloridos

recortados a laser 1

2 3

4 5
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Sinalização Interna Conduzindo o cliente

 Sinalização interna pode ser de�nida como uma 
forma de encontrar o caminho dentro de um ambiente 
comercial/corporativo. Pessoas que estão em ambientes 
desconhecidos precisam de informações para chegar a um 
destino, da maneira mais clara.
 Sinalização interna de�ne esse caminho, organiza o 
espaço, aponta destinos e a sequência das informações, 
textos, palavras, pictogramas, cores, mapas etc. 
 A sinalização interna oferece auxílio na orientação, 
direção, identi�cação e permite que as pessoas entendam o 
ambiente e cheguem ao seu objetivo.
 Além disso, a sinalização interna com qualidade é 
intuitiva, organizada e consistente. Ela é criada em harmonia 
com a arquitetura, resultando em atmosferas  agradáveis que 
reforçam a marca de modo geral.

Letras caixa em aço inox escovado  �xadas com �ta dupla face. 
Cliente : Tracker
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Um ambiente mal sinalizado ou poluído
visualmente pode afastar clientes.

1 - Placa aérea dupla

com impressão digital

e detalhe em madeira

maciça.

2 - Placa contraposta

em PVC expandido

com proteção em 

crílico .

3 - Placa contraposta

com impressão digital

e detalhe em madeira

maciça.

4 - Placa aérea em

acrílico com adesivo

impresso.

5 - Acrílico cristal com

aplique de acrílico

pintado  e impressão

digital.4 5

2 31

07 



08



Sinalização Interna
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Sinalização Externa Convide seu cliente.

 A sinalização externa identi�ca espaços, reforça a 
marca e pode aumentar as oportunidades de negócios. É o 
primeiro contato com o cliente e a primeira chance de causar 
boa impressão aos prováveis visitantes.
 Com qualidade, a sinalização externa é a maneira 
mais fácil, rápida e econômica para atrair novos e velhos 
clientes. Ela impulsiona vendas e reforça a marca no mercado.
 Mudanças, ampliações ou apenas uma recon�gura-
ção de espaços internos e fachadas externas criam a necessi-
dade de repensar a aplicação da marca e da sinalização. 
Independente da razão, novos ares, novas cores, novas formas 
fazem a diferença na imagem de uma organização, lembran-
do seus clientes,

Cliente : Grupo Ambipar
Letras caixa em aço inox escovado  �xadas com pinos. em fachada externa.
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1 - Backlight.

2 - Letra Caixa persona-

lizada com iluminação

interna.

3 - Letras Caixa em aço

inox.

4 - Totem externo 

personalizado com 

revestimento de 

corian e estrutura

interna  em cobre.

5 - Totem externo feito

com estrutura tubular

e revestido com MDF e

letras em acrílico

recortados a laser.

1

Clareza, e simplicidade  aliados a um bom design
atraem consumidores e aumentam suas vendas.

2

3 4 5
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Acessibilidade Igualdade em todos os sentidos.

 A maioria dos nossos edifícios foi construída quando 
havia pouca (ou nenhuma) preocupação com acessibilidade. 
Para suprir as necessidades dos portadores de de�ciências 
devem-se realizar adaptações nas edi�cações, reconhecer e 
eliminar obstáculos, desenvolver práticas e serviços inclusi-
vos para assegurar que qualquer pessoa possa usar o ambien-
te e serviço de modo autônomo, seguro e confortável. 
 A sinalização visual e tátil é muito importante para 
garantir essa autonomia e o deslocamento de todas as 
pessoas com segurança. De�cientes visuais se bene�ciam 
com a sinalização acessível, pessoas em cadeira de rodas 
devem ser capazes de chegar e ter acesso a displays, por 
exemplo, enquanto o mesmo permanece a uma altura 
adequada para pessoas com de�ciência visual.   

Totem estruturado revestido com aço inox com informações braille tátil e audio incorporado.
Cliente : SESC

12



1 - Totem  com audio 

e braille tátil com

estrutura revestida

com aço inox.

2 - Acrílicos cristal

impressos com felevo.

3 - Alumínio

puncionado.

4 - ACM ( alumínio 

composto ) com im-

pressão digital tátil.

1 2

Permita acesso a todos.

3 3
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Segurança / Emergência Ambiente seguro.

 Sinalização de Emergência / Segurança deve ser 
projetada e fabricada para identi�car, da forma mais clara 
possível, saídas de emergência e rotas de fuga, tudo conforme 
as normas da ABNT e do Corpo de Bombeiros de cada 
estado/cidade
 Em São Paulo, por exemplo, a instrução técnica nº 
20/2011 do Corpo de Bombeiros, orienta no uso dos materiais 
e símbolos, além de instruir quando e como devem ser 
aplicados
 No uso de sinalização para evacuação de emergên-
cia, proteção contra incêndios, prevenção de acidentes ou 
informações sobre riscos para a saúde é fundamental que as 
normas sejam rigorosamente respeitadas em toda a sinaliza-
ção. Todas as normas, cuidados e exigências tem um objetivo 
maior : salvar vidas.

Cliente : Teatro Porto Seguro
Projeto de sinalização de segurança feito em placas policarbonato com informações em adesivo fotoluminescente.
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1

Informar, proteger, previnir.

1 - Acrílico cristal

com adesivo de recorte

fotoluminescente /

detalhe em madeira

maciça.

2 - Placa em alumínio 

impresso e adesivo

fotoluminescente.

3 - Acrílico cristal

com adesivo de recorte

fotoluminescente /

detalhe em madeira

maciça.

4 - Placa em alumínio 

impresso e adesivo

fotoluminescente.

5 - Acrílico com

adesivo impresso

fotoluminescente.

1 12 13

4 15
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Displays So�sticação, design e informação.

 Oferecemos uma enorme variedade de displays, 
quadros de aviso, totens informativos e mobiliário urbano. 
São itens fabricados sob medida e personalizados para sua 
empresa.
 As peças podem ser integradas como parte de um 
conjunto amplo, que abrange sinalização de identi�cação e 
direcionamento. Magnéticos, iluminados, com ou sem relevo, 
tamanhos e cores variadas.
 São adequados para aplicações internas ou externas. 
Sua simplicidade, acabamento e iluminação transformam o 
produto em soluções atraentes, principalmente para sinaliza-
ção institucional.
 

Cliente : GRAAC
Vidros temperados com impressão digital e detalhe superior em aço inox escovado.
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1 - Display luminosos.

2 - Acrílico com retro

iluminação.

3 - Bolsas em acrílico

com base em chapa

adesivada .

4 - Display em vidro

com detalhes em inox

com informação em

impressão digital

5 - Acrílico branco

com impressão digital

direto na chapa.

6 - Acrílico leitoso

com adesivo e

iluminação traseira.

1

68% dos clientes compraram
alguma mercadoria por causa da sinalização.

2 3

4 5 6
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Totens Monumentos para uso exterior.

 Totens são peças robustas que podem ser usadas 
externamente ou internamente, dependendo da disponibili-
dade de espaço.
 Em diferentes aspectos, podem ser apenas delimita-
dores de espaço, peças direcionais ou extensões da própria 
fachada. 
 Sem iluminação ou com, serve de ponto de referên-
cia, ponto de mudança de setor ou ambiente

Cliente : DEMAREST & ALMEIDA Advogados
Totem Externo sem iluminação com petra tratada e letras recortadas a laser.
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1 - Display luminosos.

2 - Acrílico com retro

iluminação.

Totens são peças convidativas e informativas.

1 2
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Totens
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Letras SImplicidade e elegância.

 A simplicidade da informação , sendo ela decorativa 
ou não, transforma um ambiente e caracteriza  con�ança ao 
cliente.  Reforçar a marca é tarefa primordial : reforçar sem 
forçar, informar sem confundir, chamar a atenção sem poluir. 
Letras e marcas são ótimos exemplos de como adequar um 
espaço sem cometer o exagero da informação.
 Letras caixa/bloco podem ser usadas internamente 
e/ou externamente: de acrílico, aço inox, mdf, chapa galvani-
zada entre outros materiais, iluminadas ou não, pequena ou 
grande, colorida ou natural. Nossos produtos são recortados 
em equipamentos de última geração :  lasers, routers , plasma 
e soldas automáticas. 
 A tecnologia se re�ete no produto �nal com 
acabamento perfeito e durabilidade.

Letra caixa produzida em chapa galvanizada.
Cliente : Livraria Cultura
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1 - Conjunto feito

em MDF e pintura

automotiva.

2 - Sobreposição de 2

tipos de acrílico.

3 - Acrílico cristal 

sobrepostos com

impressão digital na

peça.

4 - Aço inox com

detalhes em adesivo.

5 - Chapa galvanizada

com pintura.

6 - MDF recortado e

pintado sobre base

de madeira.

7 - Sobreposições

de vários tipos de

acrílico.

1

75% dos consumidores contaram a alguém
sobre uma loja por causa da comunicação visual. 

2

3 4

765
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Letras
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Letras : Led

exp lo re
as

p o ss i b i l i dade s*

Pro jeto s su je i to s a confirmação de exe cução .
Consu l te depar tamento té cn ico .
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Cor BásicoBásico

Luz frontal branca intensa
com lateral em aço inox
escovado.

Halo

Luz frontal colorida intensa
com lateral em aço inox
escovado.

Chapa metálica pintada
com retro iluminação
estilo halo.

Estilo e efeitos

Cor Total Cor Dupla Inox Halo

Luz frontal colorida intensa
com lateral em chapa
metálica pintada.

Luz frontal colorida intensa
com lateral em chapa
metálica pintada e
iluminação traseira
estilo halo.

Aço inox escovado
com retro iluminação estilo
halo.



00

D OIS
lados
DUAS
cores

Acabamento resinado
em ambos os lados
com a possibilidade de
duas cores diferentes.

28
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Diferença luminosa entre processos  no mercado

SignoSinal

Genéricos

LED Alto Brilho Branco
Tensão:  3.3V

Temperatura: 6500k
MCD: 20.000

O brilho intenso é uma das
características que destaca

o nosso produto no mercado.
Nosso processo de fabricação

aliado a tecnologia LED
proporciona luz intensa

e homogênea.



N
Por dentro

Leds
Quantidade suficiente pra

manter a luminosidade uniforme,
sem falhas e viva por muito mais tempo.

Escolha a lateral

Frente resinada ou
em acrílico

Laterais em Aço inox ( escovado ou não )
ou pintados na cor que você desejar.

Material de primeira linha
que permite acabamento perfeito

e difusão ideal.

Escolha a sua cor
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Projetos Especiais Tecnologia personalizada.

 Projetos especiais podem ser de�nidos como 
aquelas situações em que o cliente tem uma idéia que julga 
complicada e a SignoSinal tem as soluções.
 O diferencial nesses casos é a postura em atuar junto 
ao cliente na elaboração de peças complexas, com sistemas 
integrados audio/visual e estrutural, fornecendo informa-
ções, trocando e elaborando idéias.
 Nossa equipe é composta por pro�ssionais que 
atuam em diversos setores: do design ao elétrico, do estrutu-
ral à produção. 
 Uma relação estreita entre cliente / fornecedor pode 
resultar em idéias inovadoras.

Letras moldadas em plástico resistente, iluminadas internamente por leds. 
Cliente : Samsung
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1 - MDF recortado e

pintado.

2 - Totem touch/libras

para acesso de

de�cientes físicos em 

estações de metrô e

trem na cidade de SP.

3 - Totem multimídia.

4 - Displays luminosos.

5 -  Totem feito em 

aço inox com

informações em

adesivo,.

6 - Totem para 

acessibilidade usado

no Metrô da Cidade

de São Paulo.

7 - Totem revestido

com aço inox

com bolsas de acrílico

para inserções de

folhas de papel A4.

1

58% dos clientes não
entram em loja sem sinalização.

2 3

7654
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Complementos Acessórios especiais.

Placas de homanagem, geralmente em aço inox com 
informações em gravação química ou impressão digital. 
podem ser �xadas em paredes ou entregues em caixas de 
veludo 
Crachás  - identi�cação de funcionários / empresas.Displays 
mesa / parede : vários modelos e em harmonia com o resto do 
design do ambiente
Porta-folder : suporte para material impresso e/ou folders . 
Materiais e dimensões variadas. Podem ser �xados na parede 
ou colocados sobre a mesa.
Caixa de sugestões - solução que permite aos funcionários e 
clientes uma comunicação de forma anônima. O feedback 
recebido pode ser inestimável para melhorar produtos e 
serviços. Pode ser fabricado em diversos tamanhos , opacos 
ou transparentes.

Placas complementares.
Cliente : NC Games
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1

Um conjunto de idéias transforma relacionamentos.

2

3

4 5 6 7

1 - Placa homenagem

impressa em acílico 

transparente com

braille tátil.

2 - Crachás diversos :

feitos em aço inox.

3 - Mini display de

mesa feito em inox e

letras em baixo relevo.

4 - Display de mesa

em acílico cristal.

5 - Porta papel feito

em acrílico cristal com

suporte especial.

6 - Caixa de sugestões

em acrílico cristal e

alumínio impresso

7 - Porta folder em

acílico e suporte em

cobre.



Por que escolher sistema modular ? 

É um conjunto de componentes básicos que podem ser montados, gerando con�gurações in�nitas 
de tamanho e cores.

Padronização se resume em qualidade material e visual por um preço acessível.  

Sua produção pode ser aplicada para todo e qualquer �m : de simples placas de banheiro, displays de 
mesa, placas aéreas até totens.

Podem ser montadas em diferentes con�gurações de tamanho. se adequando ao local de instalação.

Por serem de fácil manutenção, qualquer pessoa pode realizá-la. Em casos 
onde a informação é impressa em papel, o custo de manutenção é praticamente zero. 

Todas as matérias-primas são recicláveis e o processo tem baixo impacto ambiental.

Sistemas modulares Adapando a sua necessidade

São peças com tecnologias exclusivas da SignoSinal e tem como característica
principal a facilidade em produzir e praticidade na troca de informações.

 

36

São 3 tipos de sinalização modular, cada uma com design, material e �nalidade :

 Mais ++ Toby Vex



 Mais ++

Toby

Vex

Perspectiva explodida das peças padrão 37



 Mais ++Sistema modular

Materiai base

Alumínio
Acrílico

Informação

Impressão Digital
Adesivo recorte
Adesivo Impresso

Durabilidade

3 a 6 anos

Fixação

Parafusos
Fitas Adesivas
Totem
Cabos

Uso

Interno
Externo

Tamanho mínimo ( mm )

25  x 25 

Sutil, leve e acabamento clean, o sistema Mais ++ se adequa a qualquer projeto de design e ambiente, deixando sua
informação sempre em evidência. Funciona bem em qualquer situação, de contrapostas a diretórios.
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200 mm

50 m
m

10 mm

Sua informação aqui
50 m

m
25 m

m

50 m
m

50 m
m

50 m
m

25 m
m

10 mm

Exemplos de con�gurações e medidas

Detalhamento explodido

Aplicações
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Sistema modular Toby

Materiai base

Alumínio
Acrílico

Informação

Impressão Digital
Adesivo recorte
Adesivo Impresso

Durabilidade

3 a 6 anos

Fixação

Parafusos
Fitas Adesivas
Totem
Cabos

Uso

Interno
Externo

Tamanho mínimo ( mm )

25  x 25 

Bandeira

Versátil, robusto e com acabamento �no, o sistema Toby representa a melhor das con�gurações qualitativas num sistema 
altamente �exível e durável. Feito em alumínio, pode receber informações impressas ou adesivadas em acrílico.

Contraposta
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250 mm

100 m
m

20 m
m

20 m
m

Per�l Slim

Per�l Onda

Sua informação aqui

Sua informação aqui

Per�l Slim

Per�l Slim

Per�l Onda

Per�l Slim

Exemplos de con�gurações e medidas

Detalhamento explodido
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Sistema modular Vexx

Materiai base

Alumínio
Acrílico
PVC

Informação

Impressão Digital
Adesivo recorte
Adesivo Impresso
Papel

Durabilidade

3 a 6 anos

Fixação

Parafusos
Fitas Adesivas
Totem
Cabos

Uso

Interno
Externo

Tamanho mínimo ( mm )

25  x 25 

Com design e funcionalidade diferenciado, o sistema Vexx se destaca pela sua praticidade, permitindo ao cliente a
possibilidade de trocar facilmente a informação sem a necessidade de suporte técnico.

Placa Montada Placa Desmontada

PVC transparentePapel removível
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50 m
m

10 mm 10 mm

50 m
m

10 mm

50 m
m

10 mm

50 m
m

50 m
m

50 m
m

Exemplos de con�gurações

Aplicações

Totem

Contrapostas de Emergência Display de Mesa
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Impressão 
Quando os

limites extraplam
a critaividade



Projetos personalizados;
Peças únicas que não são
possíveis por outros processos;
Impressão em ABS ou PLA ( plásticos );
Uso interno / Externo;
Acabamento especial com pintura
fosca ou brilhante, na cor que desejar;

A tecnologia 3D permite :

Para saber mais sobre impressão 3D,
as variadas aplicações e desenvolvimento
do projeto, entre em contato com a SignoSinal.

Fotogra�a de letra produzida
inteiramente em 3D,
com detalhe nas extremidades,
iluminação traseira (leds),
acabamento e pintura fosca.
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M
E
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A

IS
M

A
D

EI
R

A
S

V
ID

R
O

S
P

LÁ
ST

IC
O

S

I N T E R N O E X T E R N O P I N T U R A
A U T O M O T I VA

RESISTÊNCIA
A FOGO

PROVA
D´ÁGUA

Alumínio Não Naval
Alurevest / Wallcap

Aço Galvanizado
Alumínio Naval

Ferro Corten
Aço Inox 430
Aço Inox 304
Aço Inox 316
Aço Inox 444

Cobre
Ferro
Latão
ACM

Vidro Temperado
Vidro Laminado

Vidro Comum

Certi�cada
Nobre

MDF
HDF

PVC Expandido
Policarbonato

PVC Rígido
PET / PETG

PS / PSAI
Acrílico

ABS
PP

PINTURA
ELETROSTÁTICA

I M P R E S S Ã O 
D I G I TA L

A D E S I V O
I M P R E S S O

A D E S I V O
R E CO R T E

GRAVAÇÃO U S I N A G E M SERIGR AFIA

USO E APLICAÇÃO AC A B A M E N TO I N F O R MAÇÕ E S D U R A B I L I DA D E

Materiais Variedade na escolha
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- Impressoras Digitais com tecnologia de cura UV, que produzem imagens

   de alta de�nição sobre qualquer material

- Impressora Digital com tehnologia EcoSolvente que imprime  imagens de 

   alta resolução sobre materiais �exíveis como vinil, lona, tecidos.

- Cortadoras à laser de grande formato

- Cortadora Router CNC de grande formato

- Cortadora Plasma CNC de grande formato

- Pintura úmida e a pó de superfícies em cabines de pintura

- Equipamentos para produção de sinalização de acessibilidade

- Plotters de grande formato

- Prottlers de impressão e recorte conjuntas

- Soldadoras MIG e TIG para ferro, Aço Inox , Alumínio e Latão

- Guilhotinas e Dobradeiras de grande formato para variados processos mecânicos

- Parque grá�co para impressão 3D

Equipamentos Investimento constante

 Sempre investindo em tecnologia, a SignoSinal 
mantém os olhos abertos para todas as tendências do 
mercado de sinalização. Nossos equipamentos atendem a 
todas as exigências qualitativas, produzindo peças com 
alta qualidade grá�ca. 

 Nossas impressoras digitais UV de grande
formato imprimem em vários tipos de substratos,
texturas e espessuras : qualidade de impressão acima
da média com durabilidade. 
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 Somos conhecidos por praticar 3 pilares 
importantes,  formando assim, nossa fundação : 

1- Valores /Missão/ Visão

 Nossos valores foram de�nidos por nossos 
colaboradores : honestidade, respeito, comprometi-
mento, cooperação e união.
- Missão : Ter respostas de qualidade em sinalização e 
criar diferenciais competitivos, com ética e pro�ssio-
nalismo, construindo uma relação de con�ança, sólida 
e durável, tanto com clientes quanto com fornecedo-
res e colaboradores.
- Visão : Ser reconhecida como uma empresa
criativa, pro�ssional, parceira e  ética.

2 - Qualidade / Atendimento / Respeito aos prazos / 
Custos acessíveis

 No mundo dos negócios, a visibilidade é um 
elemento importante na sensibilização dos clientes e 
consumidores. Cada pessoa que entra pela primeira 
vez  num novo espaço imediatamente interage com a 
sinalização instalada.
 É uma valiosa forma de publicidade e deve 
ser tratada como uma das principais ferramentas de 
comunicação e marketing.
 Sinalização interna / externa, feita de forma 
harmoniosa com o ambiente e identidade corporativa 
da empresa fortalecem a marca, criam respeito e 
facilitam o �uxo de direcionamento, tornam o 
ambiente e�caz e transmitem informações, de todos 
os tipos, com a melhor clareza possível.
 A SignoSinal se preocupa em oferecer 

qualidade superior: nos produtos, no atendimento e 
no pós-vendas.
 Os prazos estabelecidos por colaboradores, 
parceiros e clientes são cumpridos , rigorosamente.
 
3 - Pessoas Quali�cadas / Tecnlogia / Respon-
sabilidade sócio-ambiental.

 Desde o início das atividades, a SignoSinal 
de�niu que seria uma empresa focada em qualidade e 
em constante evolução.    
 Essas exigências primárias se re�etem em 
todos os segmentos da empresa, nos produtos, 
serviços e qualidade dos nossos pro�ssionais, cuja 
excelência transborda em constante aprendizado.
 Nossa experiente equipe pode tornar sua 
vida mais fácil :
 - Técnica e aplicação de materiais e serviços para 
sinalização, acessibilidade e impacto ambiental
- Orçamentos claros, custos adequados, prazos 
compatíveis.
- Entrega e instalação com�áveis.
- Atendimento educado e atencioso.
- Processos de fabricação com o uso de technologia 
modernas, inovadoras  e ecologicamente respon-
sáveis.
 
 Nossa convicção de que parte do lucro deve 
ser reinvestido em equipamentos e pro�ssionais 
permitiu o crescimento sustentável e a ampliação de 
nossas instalações próprias, que hoje conta com mais 
de 2000m², equipamentos modernos e mão de obra 
quali�cada em constante aprendizado, com 
treinamentos internos e externos.

Sobre a SignoSinal
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Clientes Amigos e parceiros

Hospitais

Escritórios

Marcas e Lojas

Agências

Construtoras

Ensino
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Sinalizando em todo território nacional
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Solicite informações de
instalação/envio.

Sujeito a restrições.



 Fomos uma das primeiras empresas de sinalização a 
instalar equipamentos especí�cos para a fabricação de 
sinalização especí�ca para assessibilidade.
 Desenvolvemos  dois produtos especí�cos para auxiliar 
o de�ciente : mapa audio tátil e o totem SOS. Estamos em 
constante evolução dessa tecnologia, visando sempre melhorar 
e facilitar o acesso ao de�ciente.
 Além disso, buscamos diariamente novos processos e 
materiais que possam ser utilizados nas mais diversas áreas da 
sinalização, levando em conta seu custo e o impacto negativo 
que o excesso causa.
 Somos uma empresa preocupada com a relação 
ambiental e o impacto que o uso, seleção de materiais e e�ciên-
cia tem no meio ambiente., fortalecendo nosso compromisso 
em sermos exemplares cidadãos  corporativos.



www.signosinal.com.br

55 11 3666-8216
vendas@signosinal.com.br
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