
Sistema Modular Mais



O que é ?

MAIS é um Sistema para
Sinalização desenvolvido
para utilização em
corporações com alta
mobilidade.

O conjunto, formado por
réguas-frontais móveis e
trilhos fixos, permite a
substituição e
intercambiabilidade entre as
réguas-frontais.

O acabamento lateral, em
diversas opções, se dá por
perfis parafusados.
Os trilhos-base são
confeccionado em alumínio
o que garante rigidez ao
suporte.

Sistema Modular Mais

Exemplos de configurações

Placas para portas / paredes Diretórios Aéreas Totens



Entendendo o mecanismo

As réguas-frontais são
fixadas sobre perfis de
encaixe e podem ser
confeccionadas em
qualquer material disponível
como metais, plásticos,
madeiras, e outros o que dá
liberdade para a
criatividade.
As réguas-frontais podem
ser utilizadas no estado
natural ou pintadas, podem
ser adesivadas, gravadas
por laser, router ou

serigrafia entre outras
opções.
Os acabamentos laterais
podem ser confeccionadas
em alumínio, plásticos e
madeiras.
MAIS é um sistema para
Sinalização que permite
dezenas de possíveis
combinações, mobilidade,
facilidade no
remanejamento
proporcionando projetos
únicos e diferenciados.

Trilho base Régua frontal móvel
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Perfil

Parafuso
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O acabamento é feito 
pelo encaixe e pelo
aparafusamento dos perfis
laterais escolhidos.
A placa está pronta para ser
instalada.

Como é montada
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O trilho é cortado na
medida final da placa

As réguas-frontais são
cortadas nas medidas
individuais. Cada régua
recebe no verso um ou mais
perfis de encaixe que
permitirá o deslizamento.

As réguas-frontais, já
com o perfil de encaixe,
são encaixadas no trilho base
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O Sistema Modular MAIS
deve ser escolhido
quando houver alta
mobilidade entre os locais
de trabalho, quando se
deseja possibilitar o
incremento (aumento do
número de réguas) no
decorrer do tempo e
principalmente quando a
possibilidade de alteração
por módulos for um
facilitador.

As réguas-frontais, por
serem removíveis facilitam a
manutenção.

A base em alumínio dá
maior rigidez ao sistema.
A grande variedade de
materiais que podem ser
utilizados como réguas
frontais e/ou como
acabamentos laterais além
das diversas possíveis
formas de gravação pode
ser explorada e gera uma
infinidade de soluções
possíveis.

Por que escolher ?

Infinidade de
soluções.



Peças e Custos

Régua-frontal Simples:

Pode ser confeccionada nos
seguintes materiais:
- Alumínio
- PVC
- Acrílico
- Poliest. Alto Impacto (PSAI)
- Polipropileno (PP)
- Policarbonato
- Madeiras
- outros (consulte)
Régua tipo Canaleta
Reunião (Livre-Ocupado)
São confeccionadas em
alumínio com inserção de
peça deslizante em PP ou
alumínio.

Perfil de Encaixe: permite
a utilização de qualquer
material como régua-frontal
através da fixação de perfis
para deslizamento nos
canais dos trilhos.

Acabamentos Laterais:
Proporcionam o fechamento
do conjunto.
Em 3 modelos diferentes,
confeccionados em
alumínio, podem também
ser fabricados em outros
materiais.Podem receber
anodização ou pintura.
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Papel

Régua Frontal simples Tipo Canaleta
para inserção de textos

Tipo Canaleta
para reunião

( Livre / Ocupado )



Peças e Custos

Trilho-Base: é fabricado em
Alumínio e proporciona
estrutura ao sistema.
Utiliza o conceito modular,
onde os trilhos tem altura
reduzida, múltipla de 25mm,
mas permitem a montagem
sequencial através de um
perfil tipo “H”
Temos assim a possibilidade
de montar peças nas
dimensões desejadas desde
que respeitada a relação
múltipla do módulo unitário.
Para peças de pequeno
porte ou com informação
em apenas uma face
utilizamos o perfil frenteúnica.
Para peças de grande porte
ou para as que necessitem
informações em ambas as
faces - placas aéreas,
perpendiculares ou totens -
utilizamos o perfil duplaface.
Para grandes formatos ou
para projetos que
considerem uma espessura
maior do que 10mm fixamos
o trilho sobre uma estrutura
com a espessura desejada.
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Frente única

Dupla Face

Grandes formatos

União entre trilhos

Trilho BaseEstrutura ou material 

Variações do trilho base

Trilho Base



Como utilizar

As peças podem ser
utilizadas para Sinalização
Localizadas através da
fixação em porta ou parede
por colagem com fita VHB
(Very High Bond) da 3M ou
por aparafusamento.
Podem ainda ser fixadas
perpendicularmente
utilizando-se os 2 lados para
inserção das informações.
Para postos de trabalho ou
divisórias pode ser fixado
por perfil confeccionado na
espessura da divisória ou,
para divisórias em tecido,
por ganchos tipo “alfinete”.
Pode também ser utilizado
para identificação de mesas,
balcões etc.

Fitas VHB Parafusos Displays de MesaGancho Parafusos

Divisória

Canaleta
( Tipo gancho )

Placa

Placas de parede / portas

Escolhendo a melhor opção de instalação.



Como utilizar

As peças podem também ser
utilizadas para Sinalização
Aérea através da fixação ao
teto por cabos rígidos ou
flexíveis ou por perfis laterais
prolongados, independente
do número de módulos que
compõem a peça.

Cabos Estrutura tubular

Placas aéreas

Escolhendo a melhor opção de instalação.



Como utilizar

Os totens são peças
identificadoras para
utilização em ambiente
interno ou externo e podem
ser confeccionados em
diversos formatos,
dimensões e materiais.

Deve-se entretanto respeitar
a relação múltipla em
relação ao módulo unitário.
Podem ser auto-portantes
(móveis) ou fixados ao piso
por sapatas ou por
chumbamento.

Totens

Escolhendo a melhor opção de instalação.



Sistema Mais e seu projeto.

O projeto deve definir a
largura e a altura da placa
completa, as subdivisões
internas, os materiais e
cores e a forma de
gravação.

Sugestões e combinações de materiais.
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As alturas de todas as
réguas devem
necessariamente observar a
modularidade de 25mm, ou
seja, cada régua,
independente do
comprimento deve ter 25,
50, 75, 100,..., ou
qualquer medida que seja
múltipla de 25mm.

Os acabamentos laterais
têm aproximadamente
10mm cada, portanto a
medida total da placa deve
considerar os 20mm
adicionais.
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5 Informação aqui

Réguas em alumínio com
pintura automotiva
textos/ pictogramas em 
vinil adesivo de recorte

Perfis com pintura automotiva
Réguas em alumínio escovado
Texto em vinil adesivo
Setas em acrílico 6mm recortado a laser
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Perfis com pintura automotiva
Réguas em MDF
Texto em vinil adesivo
Setas em acrílico 6mm recortado a laser
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Informação aqui

Livre Ocupado

Réguas em aço inox escovado
textos/ pictogramas em gravação química
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5Masculino

Réguas em alumínio com impressão digital
direto no material

Informação aqui

Informação aqui
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Informação aqui



Fotos
Alguns trabalhos feitos pela SignoSinal.



Contato, valores, instalação.
Como adquirir seus produtos.

Para outros produtos consulte o nosso site
ou solicite a visita de um representante.

Dúvidas ?

(11) 3666-8216
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