




Presentes no mercado desde 2007, somos uma empresa líder graças ao 

nosso profissionalismo e know how.

Estamos situados na Maia, Porto, no centro de um vasto polo industrial 

e comercial, com a melhor oferta de recursos tecnológicos e humanos 

que permite dar resposta a todos os desafios dos nossos clientes e com 

qualidade exigente. Desenvolvemos, criamos e produzimos, tudo no 

mesmo local. Temos equipas especializadas desde a criação e produção 

à montagem, preparadas para apresentar soluções integradas e que 

permitem à sua empresa promover-se e ser notada no mercado.

A nossa diferenciação destaca-se pela rápida resposta graças à nossa 

capacidade de oferta de uma série de recursos tecnológicos, com 

maquinaria de alta gama que, dentro das mesmas instalações, permite 

passar da criação à produção.
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IMPRESSÃO DIGITAL
E VINIL DE CORTE
Especializados na impressão digital de grande formato, privilegiamos a qualidade 
e eficácia. Os nossos recursos técnicos permitem-nos a impressão de grande 
formato em vinil | lona | papel | backlit | fosco | tecido. 

Apresentamos as melhores soluções para campanhas de marketing, promoções 
sazonais ou outro tipo de iniciativas de grande rotatividade.

Os nossos serviços incluem corte de Vinil monomérico, polimérico, impresso. 
Laminação a quente (vinil, papel, etc.). Etiquetas em vinil de corte, ou vinil 
impresso e recortado. 
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DECORAÇÃO
Apresentamos as melhores soluções para decoração publicitária.

Montras: vinil de corte ou impresso é o equilíbrio perfeito na relação preço/
qualidade e uma forma mais apelativa para publicitar o seu espaço.

Interiores: decoração de espaços interiores com recurso à tecnologia mais 
avançada de corte laser e CNC para recortar figuras, letras e logotipos. Em vinil, 
madeira, acrílicos etc.
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DECORAÇÃO
DE VIATURAS
Apresentamos as melhores soluções para decoração publicitária.

Viaturas: impressão digital de vinil autocolante e respetiva aplicação em viaturas 
de todas as categorias. Um meio eficaz para promover o seu negócio no exterior.
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SINALÉTICA /
ACRÍLICOS
Atentos à importância da sinalética como meio de comunicação visual, 
apresentamos soluções ajustadas às particularidades de cada cliente. 
Fazemos placas com PVC | PP alveolar | Kapaline | Alumínio | Alucobond | Acrílico. 

Recursos que facilitam a identificação de espaços públicos ou privados com 
sinalética exterior e interior. Aliando um bom design à imagem corporativa, a 
sinalética funciona ainda como suporte publicitário, estimulando o impacto visual 
junto do seu público e tornando ainda mais atraente o seu espaço.  
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EXPOSIÇÃO
Desenvolvemos soluções de comunicação para colocar a sua empresa no 
holofote.

Criamos e produzimos suporte e material para exposições, feiras, pontos de venda 
ou eventos como Roll-up, Stand-Up, Pop-up, X-Banner, Bandeiras e todo o tipo de 
suportes publicitários. Temos possibilidade para desenvolver soluções à medida e 
visão da sua comunicação em contexto exposição.
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RECLAMOS
LUMINOSOS
Os reclamos luminosos são uma das melhores formas de identificar e promover a 
sua marca ou negócio, devido ao grande impacto visual.

A variedade dos reclamos luminosos produzidos pela Imagens Soltas é capaz de 
se adequar a qualquer necessidade: Letras ou Logotipos monobloco. Caixas com 
frente em acrílico ou tela. Reclamos verticais (totems) de grandes dimensões com 
uma ou duas faces.

As possibilidades de escolha estendem-se a reclamos em inox escovado, reclamos 
luminosos de acrílico, reclamos com Leds e em PVC. Os nossos reclamos 
luminosos são versáteis, duradouros e têm um efeito imediato na promoção da 
sua marca, serviço ou negócio.
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ESTRUTURAS 
PUBLICITÁRIAS
Fabricamos um vasto conjunto de soluções para suportes publicitários em 
espaços interiores e exteriores.
As nossas estruturas em ferro galvanizado, alumínio ou aço inox, são de grande 
resistência e durabilidade.

A imagens soltas, na Maia, Porto, desenha e instala suportes para outdoors, lonas 
publicitárias, totems e sinalética. Pequenas e grandes dimensões, temos as 
soluções que procura.
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FACHADAS
Apresentamos soluções integradas desde a criação à aplicação em decoração/ reestruturação de fachadas. O nosso 
circuito de serviços permite oferecer todos os recursos necessários para acrescentar valor estético às suas instalações. 

Um bom design aliado à qualidade dos materiais é a junção perfeita para dar notoriedade à fachada do seu negócio. 

Temos todos os recursos disponíveis para tratar desde a criação e produção à instalação/aplicação. São excelentes 
soluções criativas para marcar território de forma diferenciada. 
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CNC / LASER
Este tipo de processo pode ser utilizado para trabalhar tanto peças pequenas 
como grandes. É usado principalmente para criar peças à medida em vários tipos 
de suporte desde metais a madeira, entre outros. 

Temos os recursos tecnológicos mais sofisticados para soluções de corte e de 
gravação em diversos materiais. 
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DESIGN
ARTES GRÁFICAS
Desenvolvemos projetos criativos em todas as vertentes do design gráfico, desde 
a imagem corporativa, incluindo logotipos, cartões de visita, papel de carta, 
envelopes, pastas de arquivo, etc. às maiores exigências no design gráfico com 
produção de catálogos promocionais, revistas, folhetos desdobráveis e outros.

Apoiamos as suas ações de marketing com o desenvolvimento de cartazes, 
flyers, monofolhas e autocolantes com formatos personalizados. Sem limites de 
desenvolvimento e produção, em todas as quantidades, grandes ou pequenas.
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Zona Industrial da Maia
Travessa Amadeu Costa, Lote 4

4475-192 Maia

224 056 602   |   geral@imagenssoltas.com

www.imagenssoltas.com


