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Na PUBLIRÁDIO, ao criarmos o Departamento de Mobiliário Urbano,
assentámos na experiência adquirida ao longo de 25 anos no
mercado da Publicidade Exterior e estabelecemos uma parceria
de colaboração com o mais prestigiado fabricante deste tipo
de produtos em Espanha.

O nosso parceiro, do qual somos representantes exclusivos
para todo o território português, está integrado num dos maiores
grupos económicos espanhóis.

Na PUBLIRÁDIO ao equiparmos uma cidade tratamos de
apetrechá-la com produtos de qualidade. Asseguramo-nos de
que os nossos projectos se enquadram perfeitamente no ambiente 
envolvente e que permitem uma interacção com quem habita
o espaço citadino.

O nosso objectivo é que o cidadão entenda como suas,
todas as obras que realizamos em parceria com o nosso parceiro,
e se sinta parte integrante delas.

O crescimento das cidades leva a que haja cada vez mais espaços,
onde o mobiliário urbano é uma peça essencial.

Na PUBLIRÁDIO, estamos cientes dessa realidade e por isso,
analisamos todas as possibilidades e oferecemos soluções integrais
para qualquer habitat, pensando na sua utilidade, segurança
e comodidade.

Os ambientes urbanos são de uso público e, portanto, há que
colocá-los ao serviço do cidadão.

NÓS VIVEMOS A CIDADE... 
      e embelezamo-la...



MODELO 

Quiosque » 1900

 CARACTERÍSTICAS

»  Quiosque de imprensa adaptável a outras funções: Informação, Bar…etc.

»  Estrutura em perfil metálico de grande resistência e auto-sustentável.

»  Pintura em pó de poliéster polimerizado.

»  Coberta em monobloco de poliéster reforçado com fibra de vidro.

»  Pala de abrigo em chapa e policarbonato.

»  Elementos ornamentais em alumínio fundido e poliéster reforçado  
com fibra de vidro.

»  Mobiliário com expositores, estantes e montras adaptados com atenção  
à actividade.

»  Instalação eléctrica integrada, com caixa de conexões, quadro de controlo 
e protecção, iluminação e tomadas de corrente de acordo com R.B.T.

»  3 modelos standard com áreas de 9,5 m2; 8,0 m2 e 5,1 m2.

»  Painéis publicitários embutidos, opcional.

»  Possíveis adaptações com consulta prévia.



MODELO 

Quiosque » ALBUFERA

 CARACTERÍSTICAS

»  Quiosque de construção em monobloco, de forma rectangular e esquinas 
arredondadas.  
Concebido como equipamento perfeito para a venda de imprensa,  
no entanto, pode ser modificado e adaptado para outras actividades.

»  Estrutura base em aço inoxidável, com perfeito acabamento de pintura.

»  Sistema para encerramento frontal: as portas protegem uma segunda fachada 
onde se encontra a parte fixa de exposição e um segundo expositor na parte 
inferior que é deslizante.

»  O acabamento é efectuado com pintura de pó de poliéster polimerizado  
em forno a 200º C, após um prévio desengorduramento e fosfatação.

»  A coberta é produzida em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro.

»  Este modelo de Quiosque comporta 4 dispositivos publicitários de dimensões 
standards “MUPI” e é construído com perfilaria de aço inoxidável AISI 304,  
com vidros temperados e serigrafados. 

»  Armário para ligações eléctricas, alojamento de contador e fusíveis.  
Quadro interior equipado com ICP, interruptor diferencial de alta sensibilidade 
e interruptores magneto-térmicos de protecção.  
Diversas tomadas para corrente eléctrica.

»  Ligação para telefone incorporada.

»  Carro expositor inferior deslizante e extensível.

»  Receptáculo nocturno para revistas e jornais.



ALGUNS DOS 
NOSSOS MODELOS

Quiosque » ALHAMBRA GELADOS

Quiosque » AGORA

Quiosque » ATENEA

Quiosque » ALHAMBRA



Quiosque » BRISA

Quiosque » MEDITERRÁNEO

Quiosque » T-5 P

Quiosque » CONTROLO DE ACESSO

Quiosque » PRISMA

Quiosque » TURIA FLORES



Quiosque » 1900 HEXAGONAL

Quiosque » PAVILHÃO ARTE

Quiosque » CÁTEDRA

Quiosque » CASTILLA



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA:

Portugal Continental
Açores
Madeira

Sede:
Rua Aboim Ascensão | nº 9 A
Apartado 21, 8001-901 Faro | Portugal
tel. +351 289 801 800 | +351 289 823 681
fax. +351 289 801 798
sede.faro@publiradio.pt

Delegação:
Rua Custódio Vieira | BI.D | piso 1C
1250-086 Lisboa
tel. +351 213 853 013 | 213 853 014
fax. +351 213 852 784
delegacao.lisboa@publiradio.pt

www.publiradio.pt




