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APRESENTAÇÃO

Quem Somos

A Board Solutions é uma empresa especializada em soluções para comunicação visual. Com mais 
de vinte anos de existência e constante busca por inovações, acumulou experiência em produção 
que lhe garante a capacidade de atender grandes volumes, ter flexibilidade nos prazos e garantia de 
qualidade em todos os seus produtos.

Por atender os mais variados segmentos do mercado corporativo, educacional e industrial, possui 
uma extensa linha de produtos com os mais variados materiais: alumínio, aço inox, aço carbono, 
madeira, vidro, acrílico, PVC, poliestireno, PET, EVA e cortiça.

Com uma visão consciente, a Board Solutions desenvolve ações 
para o bem-estar e desenvolvimento pessoal e profissional de 
seus funcionários, além da utilização responsável das matérias-
primas provenientes de recursos naturais.

Missão

Entregar para nossos clientes soluções de qualidade para seu dia 
a dia, facilitando a comunicação em seu ambiente corporativo, 
educacional ou industrial.

Visão

Ser referência no setor e manter a busca por inovações para sempre aprimorar nossos produtos. 
Com material de alta qualidade, queremos oferecer os melhores recursos para nossos clientes, 
sempre atendendo suas necessidades.

Valores

 » Equipe determinada a oferecer um ótimo atendimento aos clientes.
 » Manter relacionamentos verdadeiros com todos nossos clientes e colaboradores.
 » Potencializar o uso das matérias-primas, evitando desperdício.
 » Buscar sempre crescimento e aprendizado.
 » Estimular mudanças.

Sustentabilidade

A Board Solutions 

contribui para o mundo 

em que vivemos.

Respeitando o meio 

ambiente e trabalhando 

com responsabilidade e 

princípios.
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QUADROS BRANCOS

QUADRO BRANCO

QUADRO BRANCO MAGNÉTICO

QUADRO BRANCO QUADRICULADO

Quadro branco de uso profissional, confeccionado em MDF e sobreposto por 
laminado melamínico.

Quadro branco próprio para quem necessita fixar imãs na superfície durante
uma apresentação.

Quadro branco quadriculado de uso profissional, indicado para quem
precisa realizar apresentações com gráficos e medidas.

Dados técnicos

Dados técnicos

Dados técnicos

• Quadro confeccionado em MDF, sobreposto por laminado melamínico.
• Moldura em alumínio anodizado.
• Fixação invisível em PS.
• Acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador.
• Cor da Moldura: Alumínio Fosco, Branco e Preto.

• Quadro confeccionado em MDF, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco.
• Moldura em alumínio anodizado.
• Fixação invisível em PS.
• Acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador.
• Cor da Moldura: alumínio fosco, branco e preto.

• Quadro confeccionado em MDF, sobreposto por laminado melamínico com linhas guias 
visíveis apenas a curta distância.

• Moldura em alumínio anodizado.
• Fixação invisível em PS.
• Acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador.
• Cor da Moldura: alumínio fosco, branco e preto.

Diferenciais

Diferenciais

Diferenciais

Medidas disponíveis

Medidas disponíveis

Medidas disponíveis

• Design exclusivo.
• Cantos arredondados.
• Maior durabilidade.

• Design exclusivo.
• Cantos arredondados.
• Maior durabilidade.

• Design exclusivo.
• Cantos arredondados.
• Maior durabilidade.

60x40cm
90x60cm
100x80cm

60x40cm
90x60cm
100x80cm

60x40cm
90x60cm
100x80cm

• Produzimos tamanhos especiais sob encomenda.

• Produzimos tamanhos especiais sob encomenda.

• Produzimos tamanhos especiais sob encomenda.

120x90cm
150x120cm
180x120cm

120x90cm
150x120cm
180x120cm

120x90cm
150x120cm
180x120cm

200x120cm
250x120cm
300x120cm

200x120cm
250x120cm
300x120cm

200x120cm
250x120cm
300x120cm

400x120cm
500x120cm
600x120cm

400x120cm
500x120cm
600x120cm

400x120cm
500x120cm
600x120cm

QUADRO DUPLO BRANCO E FELTRO
Economize espaço com o quadro duplo. Metade quadro branco, metade 

quadro de avisos de feltro.

Dados técnicos
• Metade quadro branco, metade quadro de feltro.

Medidas disponíveis
• Produzidos em tamanhos 

especiais.
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QUADRO BRANCO COM 
CAVALETE BOARD

QUADRO BRANCO COM 
CAVALETE GIRATÓRIO

Quadro branco com cavalete indicado para quem busca versatilidade no dia-a-dia 
com pintura de pulverização eletrostática a pó.

Quadro branco com cavalete giratório ideal para quem procura praticidade e 
rapidez durante suas apresentações.

Dados técnicos

Dados técnicos

• Estrutura em aço carbono.
• Pintura de pulverização eletrostática a pó.
• Regulagem de altura.
• Desmontável.
• Rodízios em poliuretano (Anti-Risco) com travas.
• Suporte para marcador.

• Estrutura em aço carbono.
• Pintura de pulverização eletrostática a pó.
• Rodízios em poliuretano (Anti-Risco) com travas.

Diferenciais

Diferenciais

Medidas disponíveis

Medidas disponíveis

Medidas disponíveis

• Design exclusivo.
• Encaixe em qualquer quadro moldura 

de 2 cm de espessura.
• Material reciclável.

• Dupla face (Opcional)
• Opções de cor: prata.
• Cores opcionais sobre encomenda: 

branco e preto.

• Quadro dupla face giratório.
• Opção de cor: preto, prata e branco.

• Altura máxima: 200 cm (Quadro + Cavalete).

QUADRO BRANCO COM 
CAVALETE STANDART

Próprio para quem quer um quadro branco com cavalete de boa 
estrutura, prático para o dia-a-dia e ótimo custo-benefício.

Dados técnicos
• Estrutura em aço carbono.
• Pintura de pulverização eletrostática a pó.
• Rodízios em Poliuretano (Anti-Risco) com travas.
• Opções de cor: preto.
• Cores opcionais sobre encomenda: branco e prata.

120x100cm
150x120cm
200x120cm

1,20m x 1,00m
1,50m x 1,20m
2,00m x 1,20m.
Produzidos em tamanhos especiais.
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FLIP CHARTS

FLIP CHART 
GLASS

Adequado a quem busca um Flip Chart diferenciado para suas 
reuniões e ambiente de trabalho, com as vantagens e sofisticação 
da superfície em vidro.

Flip Chart Solution é moderno, com linhas arredondadas em estrutura 
mais robusta, que combina com ambientes mais sofisticados.

Com um ótimo custo-benefício o Flip    Chart Board é ideal para quem precisa de praticidade para seu dia-a-dia.

Dados técnicos

Dados técnicos

• Quadro composto por vidro jateado de 8mm.
• Estrutura em aço carbono.
• Fixadores em aço inox.
• Pintura de pulverização eletrostática a pó.
• Rodízios em Poliuretano (Anti-Risco).

• Estrutura em aço carbono.
• Pintura de pulverização eletrostática a pó.
• Rodízios em Poliuretano (Anti-Risco) com travas.
• Suporte para marcador em toda extensão.
• Opções de cor: preto, branco e prata.

Dados técnicos
• Estrutura em aço carbono.
• Pintura de pulverização eletrostática a pó.
• Rodízios em Poliuretano (Anti-Risco) 

com travas.
• Opções de cor: branco, preto ou prata.

Medidas disponíveis

Diferenciais

Diferenciais

Medidas disponíveis

• Altura total do quadro com o 
cavalete: 190cm.

• Quadro: 70x100cm.

• Design exclusivo.
• Dupla face (opcional).
• Pode ser utilizado também como quadro branco.
• Quadro branco magnético.

• Pode ser utilizado também 
como quadro branco.

• Maior durabilidade.

•Quadro: 70x100cm
•Altura total do quadro com o 
cavalete: 190cm.

Medidas disponíveis
•Quadro: 70x100cm.
•Altura total do quadro com o 
cavalete: 190cm.

FLIP CHART BOARD

FLIP CHART 
SOLUTION
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Com um ótimo custo-benefício o Flip    Chart Board é ideal para quem precisa de praticidade para seu dia-a-dia.

Diferenciais
• Quadro: 70x100cm
• Altura total do quadro com o cavalete: 190cm.
• Opcional: dupla face.

FLIP CHART RETRÁTIL

FLIP CHART FIVE

Flip Chart indicado para quem busca versatilidade, resistência e 
facilidade de transporte.

Com design diferenciado um Flip Chart charmoso para suas reuniões e apresentações.

Dados técnicos
• Estrutura em aço carbono.
• Pintura de pulverização 

eletrostática a pó.
• Regulagem de altura.
• Suporte para marcador em toda 

sua extensão.
• Opção de cor: branco ou preto.
• Opcionais: Bolsa para transporte.

Dados técnicos
• Estrutura em aço carbono.
• Pintura de pulverização eletrostática a pó.
• Rodízios em Poliuretano (Anti-Risco) com travas.
• Suporte para marcador em toda extensão.
• Opções de cor: prata ou preto.

Diferenciais

Medidas disponíveis

• Desmontável.
• Fácil montagem e locomoção.
• Pode ser utilizado também 

como quadro branco.

Diferenciais
• Quadro em inclinação que permite 

maior facilidade ao escrever.
• Design exclusivo.
• Pode ser utilizado também como 

quadro branco.
• Quadro branco magnético.

•Quadro: 70x100cm
•Altura total do quadro com o cavalete: 190cm.

Medidas disponíveis
•Quadro: 70x100cm
•Altura total do quadro com o 

cavalete: 190cm.

Bolsa para transporte

FLIP CHARTS
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QUADROS DE AVISOS

QUADRO DE FELTRO

QUADRO MAGNÉTICO

QUADRO DE CORTIÇA

Quadro de avisos revestido em feltro.

Quadro de avisos magnético com chapa dobrada de aço carbono, ideal 
para quem procura praticidade.

Quadro de avisos revestido em cortiça com moldura em alumínio 
anodizado e fixação invisível em PS.

Dados técnicos

Dados técnicos

Dados técnicos

• Quadro confeccionado em EVA, 
revestido em feltro.

• Moldura em alumínio anodizado.
• Fixação invisível em PS.

• Cor da Moldura: Alumínio Fosco, 
Branco e Preto.

• Opção de cores sob consulta.

• Quadro em chapa de aço carbono.
• Pintura eletrostática em epóxi.

• Quadro confeccionado em EVA, revestido com folha de cortiça.
• Moldura em alumínio anodizado.
• Fixação invisível em PS.
• Cor da Moldura: Alumínio Fosco, Branco e Preto.

Diferenciais

Diferenciais

Diferenciais

Medidas disponíveis

Medidas disponíveis

Medidas disponíveis

• Cantos arredondados.
• Feltro disponível nas 

cores: verde, azul, cinza, 
branco, preto e vermelho.

• Porta-folhas (opcional).
• Opções de cor: prata.
• Opção de cores sobre encomenda.

• Cantos arredondados.

60x40cm
90x60cm
100x80cm

90x60cm / 100x80cm / 120x90cm

60x40cm
90x60cm
100x80cm

• Produzimos tamanhos especiais sob encomenda.

• Produzimos tamanhos especiais 
sob encomenda.

• Produzimos tamanhos especiais sob encomenda.

120x90cm
150x120cm
180x120cm

120x90cm
150x120cm
180x120cm

200x120cm
250x120cm
300x120cm

200x120cm
250x120cm
300x120cm

400x120cm
500x120cm
600x120cm

400x120cm
500x120cm
600x120cm

QUADRO DE AÇO INOX
Quadro de Aço Inox magnético com moldura. Possui diversas 

utilidades além de atribuir sofisticação e durabilidade.

Dados técnicos

Difenciais

• Confeccionado em MDF 9 mm revestido 
em aço inox escovado magnético.

• Moldura em alumínio anodizado.

• Fixação invisível em PS.
• Cor da Moldura: Alumínio Fosco, 

Branco e Preto.

• Cantos arredondados.
Medidas disponíveis
60x40cm
90x60cm
100x80cm
120x90cm

120x100cm
150x100cm
150x120cm
180x100cm

180x120cm
200x100cm
200x120cm
300x120cm
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QUADRO EDITAL MAGNÉTICO
Quadro de avisos magnético com vidros de 4 mm de espessura com 
sistema deslizante.

Quadro de avisos com vidro e superfície revestida por cortiça com vidros de 
4 mm de espessura com sistema deslizante.

Quadro de avisos com vidro e superfície revestida por feltro com 
fechadura tipo de vitrine.

Dados técnicos

Dados técnicos

Dados técnicos

• Quadro confeccionado em fibra de madeira, sobreposto de chapa de aço 
inox escovado.

• Moldura em alumínio anodizado fosco.
• Vidros de 4 mm de espessura com sistema deslizante.
• Fechadura tipo vitrine.

• Quadro confeccionado em EVA, revestido com folha de cortiça.
• Moldura em alumínio anodizado fosco.
• Vidros de 4 mm de espessura com sistema deslizante.
• Fechadura tipo vitrine.

• Quadro confeccionado em EVA, 
revestido com folha de feltro.

• Vidros de 4 mm de espessura com 
sistema deslizante.

• Moldura em alumínio anodizado 
fosco.

• Fechadura tipo vitrine.

Diferenciais

Diferenciais

Diferenciais

• Trilho diferenciado, 
sem rebites.

• Trilho diferenciado - sem rebites.

• Trilho diferenciado, 
sem rebites.

• Opções de cores para o 
adesivo vinil.

QUADRO EDITAL FELTRO

QUADRO EDITAL CORTIÇA

Medidas disponíveis
60x40cm
70x50cm
90x60cm
• Produzimos tamanhos especiais sob encomenda.

120x90cm
150x120cm
180x120cm

200x120cm
250x120cm
300x120cm

Medidas disponíveis
60x40cm
70x50cm
90x60cm
• Produzimos tamanhos especiais sob encomenda.

120x90cm
120x100cm
150x120cm

180x100cm
180x120cm
200x100cm

200x120cm
250x120cm
300x120cm

Medidas disponíveis
60x40cm
70x50cm
90x60cm
• Produzimos tamanhos especiais sob encomenda.

120x90cm
120x100cm
150x120cm

180x100cm
180x120cm
200x100cm

200x120cm
250x120cm
300x120cm
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QUADROS DE AVISOS

QUADRO EDITAL AÇO INOX
Quadro de avisos com vidro e superfície em aço inox magnético.

Quadro de avisos com superfície em aço inox magnético e porta basculante.

Quadro de avisos magnético com sistema de porta basculante em PS 
cristal 3 mm.

Dados técnicos

Dados técnicos

Dados técnicos

• Quadro confeccionado em fibra de 
madeira revestido com chapa de 
aço inox magnético. 

• Moldura em alumínio anodizado 
fosco.

• Quadro confeccionado em fibra de madeira, sobreposto de chapa de aço 
inox magnético escovado.

• Moldura em alumínio anodizado fosco.
• Sistema de porta basculante em PS cristal 3 mm.

• Quadro confeccionado em fibra de madeira, sobreposto por chapa metálica 
e adesivo vinil de alta resistência.

• Moldura em alumínio anodizado fosco.
• Sistema de porta basculante em PS cristal 3 mm.

Diferenciais

Diferenciais

Diferenciais

Medidas disponíveis

• Opção de vidro e cadeado para a 
porta basculante.

• Opções de cores para o adesivo vinil.
• Opção de vidro e cadeado para a 

porta basculante.

• Trilho diferenciado, sem rebites.

Medidas disponíveis
90x60cm / 100x80cm / 120x90cm

QUADRO EDITAL MAGNÉTICO 
PORTA BASCULANTE

QUADRO EDITAL AÇO INOX PORTA 
BASCULANTE

Medidas disponíveis
60x40cm
70x50cm
90x60cm

100x80cm
120x90cm
150x90cm

180x100cm
180x120cm
200x100cm

90x60cm
100x80cm
120x90cm
• Produzimos tamanhos especiais 

sob encomenda.

• Vidros de 4 mm de espessura com 
sistema deslizante.

• Fechadura tipo vitrine.
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QUADRO EDITAL EM FELTRO 
PORTA BASCULANTE

Quadro de avisos com superfície revestida por feltro e porta basculante.

Para quem precisa dispor de organização para documentos mais 
específicos e importantes.

Quadro de avisos com superfície revestida por cortiça e porta basculante.

Dados técnicos

Dados técnicos

Dados técnicos

• Quadro confeccionado em EVA, revestido com folha de feltro.
• Moldura em alumínio anodizado fosco.
• Sistema de porta basculante em PS cristal 3 mm.

• Moldura em alumínio.
• Frente e fundo em vidro, acrílico ou ps.
• Montagem por trás e fixação invisível.

• Quadro confeccionado em EVA, revestido com folha de cortiça.
• Moldura em alumínio anodizado fosco.
• Sistema de porta basculante em PS cristal 3 mm.

Medidas disponíveis

Diferenciais

Diferenciais

Medidas disponíveis

Medidas disponíveis

90x60cm / 100x80cm / 120x90cm

• Opção de vidro e cadeado para a 
porta basculante.

• Opção de vidro e cadeado para a 
porta basculante.

A4 e A3

90x60cm / 100x80cm / 120x90cm

QUADRO EDITAL EM CORTIÇA 
PORTA BASCULANTE

QUADRO PORTA DOCUMENTOS
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LOUSAS EM VIDRO

LOUSA EM VIDRO BRANCO
Própria para quem quer reunir alto contraste, durabilidade e ótimo 
custo-benefício.

Lousa ideal para quem deseja aliar segurança com a praticidade da 
lousa em vidro.

Apropriado para quem necessita de uma lousa que harmonize com o 
ambiente, trazendo sofisticação e beleza.

Dados técnicos

Dados técnicos

Dados técnicos

• Fixadores com afastadores em alumínio fosco ou escovado.
• Pode ter sua superfície pintada ou adesivada.

• Fixado com botão francês

• Fixadores com afastadores em alumínio fosco ou escovado.

Personalização

Diferenciais

Diferenciais

Diferenciais
• Variedade de cores.
• Possibilidades de imagens (linhas, 

calendários, planilhas, etc).
• Logotipos.

• Possui película protetora que 
oferece maior segurança.

• Material 100% reciclável.

• Facilidade para apagar.
• Produzidos em tamanhos especiais.

• Se integra aos mais variados ambientes.
• Material 100% reciclável.
• Facilidade para apagar.
• Produzidos em tamanhos especiais.

• Facilidade para apagar.
• Material 100% reciclável.
• Produzidos em tamanhos 

especiais.

LOUSA EM VIDRO JATEADO

LOUSA EM VIDRO LAMINADO
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LOUSA VERDE

LOUSA AZUL

LOUSA VERDE QUADRICULADA

Lousa própria para sala de aula. Quadro confeccionado em MDF, 
sobreposto por laminado verde.

Lousa própria para sala de aula. Quadro confeccionado em MDF 
sobreposto por laminado azul.

Lousa verde quadriculada com linhas guias visíveis a curta distância 
indicada para quem necessita dar aula com gráficos.

Dados técnicos

Dados técnicos

Dados técnicos

• Quadro confeccionado em MDF, 
sobreposto por laminado verde.

• Moldura em alumínio anodizado.
• Fixação invisível em PS.

• Suporte para giz em toda a 
extensão do quadro.

• Cor da Moldura: Alumínio Fosco, 
Branco e Preto.

• Quadro confeccionado em MDF 
sobreposto por laminado azul.

• Moldura em alumínio anodizado.
• Fixação invisível em PS.

• Suporte para giz em toda a 
extensão do quadro.

• Cor da Moldura: Alumínio Fosco, 
Branco e Preto.

• Quadro confeccionado em MDF, 
sobreposto por laminado verde com 
linhas guias.

• Cor da Moldura: Alumínio Fosco, 
Branco e Preto.

• Moldura em alumínio anodizado.
• Fixação invisível em PS.
• Suporte para giz em toda a 

extensão do quadro.

Diferenciais

Diferenciais

Diferenciais

Medidas disponíveis

Medidas disponíveis

Medidas disponíveis

• Cantos arredondados.

• Cantos arredondados.

• Design exclusivo.
• Cantos arredondados.
• Maior durabilidade.

60x40cm
90x60cm
100x80cm

60x40cm
90x60cm
100x80cm

60x40cm
90x60cm
100x80cm

• Produzimos tamanhos especiais sob encomenda.

• Produzimos tamanhos especiais sob encomenda.

• Produzimos tamanhos especiais sob encomenda.

120x90cm
150x120cm
180x120cm

120x90cm
150x120cm
180x120cm

120x90cm
150x120cm
180x120cm

200x120cm
250x120cm
300x120cm

200x120cm
250x120cm
300x120cm

200x120cm
250x120cm
300x120cm

400x120cm
500x120cm
600x120cm

400x120cm
500x120cm
600x120cm

400x120cm
500x120cm
600x120cm

LOUSA NEGRA
Lousa negra própria para sala de aula. Quadro confeccionado em 

MDF, sobreposto por laminado preto.

Dados técnicos
• Quadro confeccionado em MDF, 

sobreposto por laminado preto.
• Moldura em alumínio anodizado.
• Fixação invisível em PS.

• Suporte para giz em toda a 
extensão do quadro.

• Cor da Moldura: Alumínio Fosco, 
Branco e Preto.

Diferenciais Medidas disponíveis
• Design exclusivo.
• Cantos arredondados.
• Maior durabilidade.

60x40cm
90x60cm
100x80cm
• Produzimos tamanhos especiais sob encomenda.

120x90cm
150x120cm
180x120cm

200x120cm
250x120cm
300x120cm
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QUADROS PERSONALIZADOS

mês ano

quadro de monitoramento da qualidade

título título título

legenda

legenda 1
legenda 2
legenda 3

porta folhas

atendimento a clientes

Produzimos quadros personalizados para ambientes corporativos, industriais, comerciais, hospitalares, entre outros  conforme sua necessidade e projeto.

Envie um excel com 
sua ideia.

1º

ou

MÊS ANO

QUADRO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE

LISTA PRESENÇA STATUS DAS AÇÕES EVOLUÇÃO AUDITORIAIS

legenda

ATENDIMENTO 
A CLIENTES

legenda 1
legenda 2
legenda 3

1 3 5 7 9 11
2 4 6 8

12 14 16 18 20
13 15 17

21 23 25 27
22

28 30
29

21

24 26

19

10

Veja alguns exemplos

1 2

Produzimos quadros brancos 
personalizados baseados no seu projeto 
ou utilizando alguns de nossos padrões. 
Pode-se atribuir diversas funcionalidades 
como de escrita, imãs, porta folhas, 
porta títulos e esses quadros são 
confeccionados em mdf, sobreposto 
por laminado melamínico branco para 
aplicações escritas e caso deseje 
aplicações com imã revestimos o mesmo 
com laminado melamínico, vinil adesivo  
ou imagem digital em vinil adesivo com 
moldura em alumínio anodizado e fixação 
invisível em PS.

Monitoramento da Qualidade

Numeração
(dias do mês)

Porta Folhas

Logotipo

Legenda

Mês Ano

Pode ser um 
rascunho também

1º
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Produzimos quadros personalizados para ambientes corporativos, industriais, comerciais, hospitalares, entre outros  conforme sua necessidade e projeto.

MÊS ANO

QUADRO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE

LISTA PRESENÇA STATUS DAS AÇÕES EVOLUÇÃO AUDITORIAIS

legenda

ATENDIMENTO 
A CLIENTES

legenda 1
legenda 2
legenda 3

1 3 5 7 9 11
2 4 6 8

12 14 16 18 20
13 15 17

21 23 25 27
22

28 30
29

21

24 26

19

10

Fazemos o layout 
e enviamos para 
sua aprovação

2º
ATENDIMENTO 

A CLIENTES

1 3 5 7 9 11
2 4 6 8

12 14 16 18 20
13 15 17

21 23 25 27
22

28 30
29

21

24 26

19

10

ANOMÊS

SEU LOGO

LEGENDA
SEM OCORRÊNCIAS

FALHA DE QUALIDADE INTERNA

OCORRÊNCIA DE FALHA NO CLIENTE

LISTA PRESENÇA STATUS DAS AÇÕES EVOLUÇÃO AUDITORIAIS

QUADRO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE

Seu quadro ficará 
pronto e funcinal 
do jeito que você 

necessita

3º

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - exemplo de quadro de planejamento
2 - exemplo de quadro de vendas
3 - exemplo de quadro de controle

4 - exemplo de quadro de segurança do 
trabalho (acompanha conjunto de números).
5 - exemplo de quadro de hospitais

3 4 5
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Veja outros exemplos de quadros personalizados.

Acompanhamento de resultados
Disponibilize de maneira objetiva o desempenho de 
seus colaboradores.

Estatísticas de acidentes
Divulgue para seu quadro de funcionários as estatísticas de 
acidentes e incentive a segurança no ambiente de trabalho.

Gráfico diário da qualidade
Com o objetivo de detectar problemas 
com facilidade, contribui na rápida 
tomada de decisões e mantém a 
produtividade de sua equipe.

Propostas em andamento
Mantenha a cronologia de suas 
propostas de maneira clara.

Compromissos
Quadro branco de planejamento próprio 
para organizar compromissos.

Agenda semanal
Quadro branco para auxiliar no planejamento semanal.

Onde estou?
Quadro para facilitar a localização dos membros da equipe.

QUADROS PERSONALIZADOS

seu logo
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17PORTA FOLHAS

BOX PARA FOLHAS EM PET

PORTA FOLHAS MAGNÉTICO 
EM PET

PORTA FOLHAS EM 
PET CRISTAL

Para quem procura organização, Box em Pet é ideal para expor 
folhetos, cupons ou fichas. Caixa em PET  7mm, com divisões e fixação 
com fita dupla face ou manta magnética.

Porta folhas magnético de material reciclável para uso em 
quadros magnéticos.

Porta folha de material reciclável apropriado para locais de circulação.

Dados técnicos

Dados técnicos

Dados técnicos

• Confeccionado em PET 7mm.

• Imãs de fixação com 2mm de espessura.
• Confeccionado em PET 0,5mm.
• Formatos: retrato ou paisagem.

• Confeccionado em PET 0,7mm.
• Fixação com fita adesiva dupla face.
• Formatos: retrato ou paisagem.

Medidas disponíveis

Medidas disponíveis

Medidas disponíveis

505x135x20mm.

• A4 / A3 / Carta / Ofício
• Produzidos em tamanhos especiais.

• A4 / A3 / Carta / Ofício
• Produzidos em tamanhos especiais.

PORTA FOLHAS MAGNÉTICO 
COM BORDAS COLORIDAS

Porta folhas para utilização em quadros magnéticos que necessitem 
de design diferenciado.

Dados técnicos
• Cores da borda: preto, verde, vermelho, azul e amarelo. 
• Confeccionado em PET 0,7mm.Formatos: retrato 

ou paisagem.

Medidas disponíveis
• A4 / A3 / Carta / Ofício
• Produzidos em tamanhos especiais.
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PORTA FOLHAS

PORTA FOLHAS EM 
ACRÍLICO CRISTAL

Porta folha ideal para uso em locais de circulação.

Dados técnicos
• Confeccionado em acrílico cristal 2,4mm.
• Fixação com fita adesiva dupla face.
• Formatos: retrato ou paisagem.

Medidas disponíveis
•A4 / A3 / Carta / Ofício
•Produzidos em tamanhos especiais.

BOX PARA FOLHAS
Box prático e indicado para ambientes corporativos que precisam de 

rapidez no dia-a-dia.

Dados técnicos
• Confeccionado em acrílico cristal 2,4mm.
• Fixação com fita adesiva dupla face.
• Formatos: retrato ou paisagem.

Medidas disponíveis
•A4 / A3 / Carta / Ofício
•Produzidos em tamanhos especiais.

PORTA 4 FOLHAS EM ACRÍLICO
Porta folhas com compartimento para 4 folhas, adequado para uso 
em ambientes corporativos.

Dados técnicos
• Confeccionado em acrílico cristal 2,4mm.
• Fixação com fita adesiva dupla face.
• Formatos: retrato ou paisagem.

Medidas disponíveis
•A4 / Carta / Ofício
•Produzidos em tamanhos especiais.
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PORTA FOLHAS EM ACRÍLICO 
PARA FIXAÇÃO EM VIDRO

PORTA FOLHAS EM ACRÍLICO 
PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSO

PORTA FOLHAS

Porta folhas prático com fixação com parafusos para exposição de 
comunicados, avisos ou imagens.

Dados técnicos
• Confeccionado em acrílico 2,4 mm.

Medidas disponíveis
•A4 base superior com 40mm.
•Paisagem ou Retrato.

PORTA FOLHAS EM ACRÍLICO 
COM MEIA LUA

Expositor para informações. Prático e elegante. Acabe com os papéis 
colados nas paredes com fitas adesivas.

Dados técnicos
• Confeccionado em acrílico 2,4 mm.

Medidas disponíveis
•A4 e A3

Porta Folhas próprio para revenda de veículos. 

Dados técnicos
• Confeccionado em acrílico 2,4 mm.

Medidas disponíveis
•A4 com dobra de 45 mm.
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ACRÍLICOS

DISPLAYS PARA MESA

Reúna resistência e beleza com 
nossos produtos confeccionados 
em acrílico.

Dados técnicos
• Confeccionados com acrílico 2,4 mm.

DISPLAY EM BLOCO ACRÍLICO 
COM IMÃ

Resistência e refinamento fazem deste display com espessura de 
10mm essencial em sua empresa.

Dados técnicos
• Acrílico de 10 mm.
• Fixador em imãs.

Medidas disponíveis
• Paisagem A5, A6 e A7.
• 50x30mm.

Display para mesa base em L 
dupla face

Display para mesa base em T 
dupla face

Display para mesa base inclinada Display para mesa base inclinada 
com porta cartões

Display para mesa com
porta folhetos

Display para mesa base pirâmideDisplay para mesa
formato pirâmide

Display para mesa formato 
triângulo dupla face
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QUADRO DECORATIVO  EM ACRÍLICO
Quadro excelente para decoação e divulgação da sua marca.

Dados técnicos

Dados técnicos

• Quadro confeccionado em acrílico cristal.
• Fixação com afastadores em alumínio escovado.

• Confeccionado em acrílico 2,4 mm.

Diferenciais

Personalização

• Impressão digital em vinil adesivo sem uso de solventes.

•Medidas personalizadas.

URNA ACRÍLICA
Urna própria para diversos usos, confeccionados em acrílico cristal.

Medidas disponíveis
•25 (L) x 32 (A) x 15 (P)
•Produzidos em tamanhos especiais.

QUADRO DECORATIVO EM 
ACRÍLICO COM FUNDO EM MDF

BOX MÚLTIPLO EM ACRÍLICO

Deixe seu ambiente mais moderno utilizando o quadro decorativo 
em acrílico com fundo em MDF.

Caixa em acrílico para folhetos, cupons ou fichas.

Dados técnicos
• Frente em acrílico cristal, 

espessura conforme medida
• Fundo em MDF 18mm, revestido 

com laminado de fórmica.

• Espaçadores em alumínio.
• Sistema de fixação sem parafuso 

aparente.

Medidas disponíveis

Medidas disponíveis

•Produzidos em tamanhos especiais.

•115x250.
•Interno 110x70x20.

DISPLAY IDENTIFICADOR DE BAIA
É excelente para o uso em 

escritórios e recepções, na identificação de funcionários ou 
serviços de seu estabelecimento.

Dados técnicos
• Confeccionado com acrílico 2,4 mm.

Medidas disponíveis
•280x65mm altura base 20 mm.
•Produzidos em tamanhos especiais.

Dados técnicos
• Confeccionado em acrílico 

cristal 3mm, 4mm ou espessura 
conforme medida necessária.

ACRÍLICOS
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GESTÃO Á VISTA

QUADRO GESTÃO Á VISTA COM 
PORTA FOLHAS EM ACRÍLICO

Quadro confeccionado em MDF, com porta folhas fixos em acrílico e 
impressão digital sem uso de solventes.

Quadro porta folhas magnéticos em material PET reciclável, prático e
versátil para o dia a dia.

Quadro confeccionado em MDF, com porta folhas fixos em 
material PET reciclável.

Dados técnicos

Dados técnicos

Dados técnicos

• Quadro confeccionado em MDF.
• Moldura em alumínio.
• Porta folhas A4 em acrílico.
• Formatos: retrato ou paisagem.
• Impressão digital em vinil adesivo.

• Quadro confeccionado em MDF, revestido com chapa galvanizada.
• Moldura em alumínio.
• Porta folhas A4 em PET com imã.
• Impressão digital em vinil adesivo.

• Quadro confeccionado em MDF.
• Moldura em alumínio.
• Porta folhas A4 em PET.
• Formatos: retrato ou paisagem.
• Impressão digital em vinil adesivo.

Diferenciais

Diferenciais

Diferenciais

Personalização

Medidas disponíveis
• Produzimos em medidas especiais.

• Impressão digital sem uso de 
solventes.

• Cantos arredondados com fixação 
invisível.

• Material reciclável.
• Versatilidade do porta folha.
• Produzidos em tamanhos especiais.

• Impressão digital sem uso de solventes.
• Cantos arredondados com fixação invisível.
• Material reciclável.
• Produzidos em tamanhos especiais.

• Impressão digital sem uso de solventes.
• Cantos arredondados com fixação invisível.
• Produzidos em tamanhos especiais.

• Porta folhas em PET ou acrílico.
• Títulos imantados.
• Opção de bordas coloridas.

QUADRO GESTÃO Á VISTA COM 
PORTA FOLHAS EM PET

QUADRO MAGNÉTICO GESTÃO Á 
VISTA COM PORTA FOLHAS EM PET
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QUADRO ACRÍLICO CRISTAL
Confeccionado em acrílico cristal de extrema beleza e com porta 
folhas fixos, este quadro se adequa aos mais variados ambientes.

Quadro sem moldura é discreto e combina em diversos ambientes como 
áreas de passagem em eventos e empresas.

Ideal para quem quer aliar comunicação com materiais 
ecologicamente corretos.

Dados técnicos

Dados técnicos

Dados técnicos

• Quadro em acrílico cristal 4 mm, 5 mm e 6 mm.
• Porta folhas em acrílico tamanho A4.
• Formatos: retrato ou paisagem.
• Fixação com afastadores em alumínio escovado.
• Impressão digital em vinil adesivo.

• Quadro confeccionado em MDF 18mm.
• revestido com impressão digital em vinil adesivo.
• Sistema de fixação sem parafuso aparente.
• Contém porta folhas em acrílico.
• Formatos: retrato ou paisagem.

• Quadro em chapa de PS 3 mm reciclado.
• Porta folha A4 em PET.
• Formatos: retrato ou paisagem.
• Impressão digital em vinil adesivo.

Diferenciais

Diferenciais

Diferenciais

Medidas disponíveis
• Opção de bordas nas cores: 

branca, preta e cinza.

• Impressão digital sem uso de solventes.
• Material 100% reciclável.
• Produzidos em tamanhos especiais.

• Impressão digital sem uso de solventes.
• Design diferenciado.
• Produzidos em tamanhos especiais.

QUADRO ECO BOARD

QUADRO SEM MOLDURA

45x30cm
60x90cm
120x100cm

Produzimos tamanhos especiais.
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LOUSAS ESPECIAIS

LOUSA GOURMET CAVALETE
Lousa verde ou preta em cavalete para divulgar o cardápio em bares 
e restaurantes.

Lousa própria para vitrines. Divulgue seus preços de forma mais elegante.

Lousa verde para parede, própria para divulgar o cardápio em 
bares e restaurantes.

Dados técnicos

Dados técnicos

Dados técnicos

• Moldura em madeira.
• Opções de lousa verde ou preta.

• Moldura em madeira.
• Opções de lousa verde ou preta.

• Moldura madeira Crua | Moldura Madeira Tingida.
• Opções de lousa verde ou preta.

Personalização

Personalização

Diferenciais

Diferenciais

Medidas disponíveis

Medidas disponíveis

Medidas disponíveis

• Possibilidade de personalização na 
superfície em fórmica.

• Possibilidade de personalização na 
superfície em fórmica.

• Moldura de 15mm ou Moldura de 20mm.
• 200x250mm e 250x300mm.
• Produzidos em tamanhos especiais.

• Alta durabilidade.

• Alta durabilidade.

• 100x60cm
• Produzidos em tamanhos especiais.

• 100x60cm
• Produzidos em tamanhos especiais.

LOUSA GOURMET

LOUSA DISPLAY
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CAVALETE TRIANGULAR 
GIRATÓRIO

CAVALETE 
INFORMATIVO

CAVALETE 
EXPOSITOR

Quadro branco magnético próprio para locais de pouco espaço e com 
rodízios em poliuretano (Anti-Risco) e com travas.

Apropriado para disponibilizar informações em áreas de passagem em 
eventos e empresas.

Cavalete com estrutura moderna para expor catálogos, revistas e 
outros materiais.

Dados técnicos

Dados técnicos

Dados técnicos

• Quadro com 3 faces.
• Rodízios em poliuretano (Anti-Risco) com travas.

• Cavalete em aço carbono.
• Visor em acrílico.
• Tamanhos A3 e A4.

• Formatos: retrato ou paisagem.
• Regulagem de altura.
• Dupla face.

• Estrutura em aço carbono.
• Pintura de pulverização eletrostática a pó.
• 5 prateleiras em acrílico cristal de 4 mm.
• Rodízios em poliuretano (Anti-Riscos) com trava.

Diferenciais

Diferenciais

Diferenciais

Medidas disponíveis

Medidas disponíveis

• Opção para base fixa.
• Opções de superfície: magnética, 

quadro branco e personalizado.

• 66x100cm (cada face).
• Altura total do cavalete: 190cm.

• Opções de cor: Preto e branco.
• Produzidos em tamanhos especiais.

• Design exclusivo.
• Opções de cor: Preto e branco. 180x77 cm com prateleiras de 71,5x30 cm.

CAVALETE 
TRI QUADRO

Cavalete recomendado para quem necessita de diversas funções 
acopladas em um único cavalete.

Dados técnicos
• Estrutura em aço carbono.
• Pintura de pulverização 

eletrostática a pó.
• Rodízios em Poliuretano (Anti-Risco) 

com travas.
• Quadro branco magnético.
• Tela de projeção retrátil.
• Suporte para folhas de flip chart.

Diferenciais
• Opções de cor: branco, preto ou prata. • Opção de quadro dupla face.
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IMÃS - PEÇAS MAGNÉTICAS

IMÃ PARA FIXAÇÃO EM FERRITE

MANTA MAGNÉTICA

IMÃ PARA FIXAÇÃO EM TR

Imã ideal para fixação em ferrite.

A Manta Magnética traz grande facilidade, podendo ser utilizada para 
diversas finalidades.

Imã com alto poder de fixação.

Dados técnicos

Dados técnicos

• Formato: redondo, triângulo e estrela.
• Opção de cor: branco e preto.
• Cada embalagem possui 12 peças.

• Opção de cor: Prata.
• Cada embalagem possui 12 peças.

SÍMBOLOS MAGNÉTICOS
Símbolos magnéticos personalizados para auxiliar na 

comunicação nos quadros.

Dados técnicos

Dados técnicos

• Produzidos em manta magnética com espessuras de 1 ou 2 mm.
• Diversas opções de cores e formatos.

• Espessuras de 1mm e 2mm.
• 1mm- 720mm de largura, rolo com 15m 

(pode ser vendido por metro ou rolo).
• 2mm - placas de 12 x 100mm.

Medidas disponíveis
• Consulte medidas e 

personalizações disponíveis

Diferenciais
• Alta Resistência.
• Durabilidade.
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ALFINETES

REFIL AUTO ADESIVO 
PARA APAGADOR

LIMPADOR DE 
QUADRO BRANCO

Alfinetes para fixação de avisos em quadros de cortiça ou feltro.

Evite danificar seu quadro quando seu apagador estiver gasto, trocando 
apenas o refil.

Líquido especialmente formulado para remover instantaneamente 
manchas, resíduos e sujeiras deixadas por marcadores em geral, 

sempre renovando o quadro branco.

Dados técnicos

Dados técnicos

• Feltro adesivado para substituição na base do apagador.

• Frasco com 60 ml.

Medidas disponíveis
• 145x55x2mm.
• Caixa com 10 peças.

TINTA PARA MARCADOR DE 
QUADRO BRANCO

Acabou a tinta do seu marcador?
Adquira o refil para marcadores de Quadro Branco.

Dados técnicos
• Tinta líquida.
• Frasco com 20 ml.

Dados técnicos
• Caixa com 50 alfinetes.
• Multicolorido ou Branco.
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ACESSÓRIOS

MARCADOR PARA 
QUADRO BRANCO

Marcador próprio para quadro branco.

Apagador com encaixe para 2 marcadores ou fixação magnética.

Suporte de fixação magnética com espaço para até 4 marcadores.

Dados técnicos

Dados técnicos

• Opções de cor: Preto, Vermelho, Azul e Verde.

• Suporte de fixação magnética e/ou fita adesiva dupla face com espaço 
para até 4 marcadores.

SUPORTE MAGNÉTICO PARA 
MARCADORES

APAGADORES
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A Board Solutions permite que cores, medidas e aplicações de 
logotipo possam ser personalizadas. Áreas como marcenaria, 
serralheria, pintura, acrílico, adesivagem e plotagem possibilitam que 
a sua ideia seja desenvolvida, inclusive para projetos especiais.

Exemplos de personalização:

PERSONALIZAÇÃO

Soluções rápidas e eficientes
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Quadro com logo personalizado, suporte para inserção dos números e adesivagem.

Quadro adesivado e composição feita 
conforme sua necessidade.

Quadro com logo personalizado, 
adesivado e composição feita conforme 
sua necessidade.

Quadros com logo personalizado e composição feita conforme seu projeto.
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PLACAS DE SINALIZAÇÃO - BANNERS - IMPRESSÃO DIGITAL

PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Placas para comunicação visual de mensagens específicas 
utilizadas para diversos meios.

Banners apropriados para utilização em decorações de eventos, 
palestras, feiras, shopping, divulgações, dentre outros.

Dados técnicos

Dados técnicos

• Produzida em PS 2mm.

• Lona vinílica com impressão de alta qualidade.
• Fechamento com solda nas duas bordas.
• Acabamento com bastão, ponteira e cordão ou ilhós.

Personalização

Diferenciais

Diferenciais

Medidas disponíveis

• Personalização em vinil adesivo.

• Resistência e durabilidade com mais 
de 3 anos para ambiente externo.

• Resistência e durabilidade com mais 
de 5 anos em ambiente interno.

• Impressão com tinta a base de água, 
sem emissão de gases tóxicos.

• Produzidos em tamanhos especiais.

40x60cm
60x90cm
90x120cm
120x150cm

Produzidos em tamanhos especiais.

BANNERS

IMPRESSÃO DIGITAL
Preocupada com o meio-ambiente e o constante aperfeiçoamento 
tecnológico, a Board Solutions adquiriu uma nova impressora de alta 
performance de baixo impacto ambiental.

Por ser a base de água, não permite a emissão de componentes 
voláteis e orgânicos, mantendo a mesma qualidade, agilidade e 
durabilidade.

A impressão pode ser realizada de acordo com a necessidade do 
cliente e em diversos materiais: papel, vinil, lona e tecido.

Consulte-nos sobre opções de impressão.
Impressora HP L25500 com tinta látex a base de água.
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Sustentabilidade

A Board Solutions mantém uma estrutura de sustentabilidade capaz de preservar ao máximo o meio 
ambiente sem perder a qualidade dos seus produtos.

Na linha de produtos é utilizado o material em PET 
(polietileno tereftalato) reciclado em materiais como 
Quadro de Gestão à vista, Quadro Magnético Gestão à 
vista, Porta Folha Magnético, etc. Entre os benefícios, 
encontram-se a redução do volume de lixo nos aterros 
sanitários e melhoria nos processos de decomposição de 
matérias orgânicas nos mesmos, economia de petróleo e 
energia na produção de novo plástico.

A reciclagem também é feita com chapas de PS 
(poliestireno). Com elas são produzidos painéis, displays, 
placas de sinalização, dentre outros, como o Quadro 
Eco Board que é desenvolvido em chapa de 3mm e 
ainda contém porta folha em PET (este produto é 100% 
reciclável).

A pintura de pulverização eletrostática a pó é um produto 
confiável e de fácil manipulação, com alto rendimento e 
baixa agressividade ao meio ambiente. Ao ser aplicado, 
nos Flip Charts, por exemplo, se obtém as seguintes 

vantagens: Ausência de solvente, ou solvente químico; baixo consumo de ar nas esferas (economia 
de energia); o pó do overspray é reaproveitado com aproveitamento de tinta em 98%; elevada 
existência química e mecânica.

Por fim, a Board Solutions conta com parcerias de outras empresas que reutilizam seus resíduos, 
garantindo a todos um mundo consciente e melhor!

Entrega em todo Brasil

Para melhor atender seus clientes, é oferecido o serviço de entrega 
em todo Brasil. Com ele as entregas são garantidas nas mais 
diversas localidades com total comprometimento e agilidade.
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