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1. Lista de materiais

19 painéis

2 expositores multimédia (jogo + vídeo)

1 expositor interativo (mesa dos aromas)

1 roll up

2 computadores e respetivas caixas

1 teclado

1 rato

9 suportes de aromas e respetivos sacos

2 porta folhetos

5 caixas de transportes (painéis)

1 caixa de transporte  
(pés +mesa de aromas)

1 caixa de transporte (luzes)
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2. Dimensões
SERVIÇOS DE DESIGN E PRODUÇÃO

PROPOSTA DE CENOGRAFIA DA EXPOSIÇÃO 
ITINERANTE -”DIETA MEDITERRÂNICA- PATRIMÓNIO 
CULTURAL MILENAR”

Suporte para exposição
• Produção 20 suportes  com aro 
em metal ou aluminio. (tem que ser 
facil  e leve de transportar)
• As laterais devem ser pintadas a 
preto fosco.
• Produção de caixas de transporte 
com boa madeira com molde em 
esponja interior para proteção.
Com rodas. Caixa de 10 paineis.

Pode-se recuperar os outros pés.
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© nerve atelier de design, lda 2015.
Direitos reservados segundo a legislação em vigor. 

Este projecto não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte sem autorização prévia 

do atelier .

Painéis

Caixa de transporte dos painéis (total: 5 caixas)

190cm

30cm
100cm

SERVIÇOS DE DESIGN E PRODUÇÃO

PROPOSTA DE CENOGRAFIA DA EXPOSIÇÃO 
ITINERANTE -”DIETA MEDITERRÂNICA- PATRIMÓNIO 
CULTURAL MILENAR”

Suporte para exposição
• Produção 20 suportes  com aro 
em metal ou aluminio. (tem que ser 
facil  e leve de transportar)
• As laterais devem ser pintadas a 
preto fosco.
• Produção de caixas de transporte 
com boa madeira com molde em 
esponja interior para proteção.
Com rodas. Caixa de 10 paineis.

Pode-se recuperar os outros pés.
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180cm

40

80cm

40 40
© nerve atelier de design, lda 2015.
Direitos reservados segundo a legislação em vigor. 

Este projecto não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte sem autorização prévia 

do atelier .

– Os pés da estrutura são de aparafusar.
(2 parafusos sextavados por painel)
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2. Dimensões

Expositor multimédia x2 (jogo+video)
Expositor mesa de aromas

40cm

80cm

70cm

20cm

70cm

80cm

9 Elementos

4 parafusos sextavados
 (cada pé com parafuso aplicado)

(4 cantoneiras em esferovite azul e papel de embrulho) 
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caixa de transporte mesa de aromas + pés/luzes x2

51cm

77cm

76.5cm



3. Eletrificação

SERVIÇOS DE DESIGN E PRODUÇÃO

PROPOSTA DE CENOGRAFIA DA EXPOSIÇÃO 
ITINERANTE -”DIETA MEDITERRÂNICA- PATRIMÓNIO 
CULTURAL MILENAR”

Suporte para exposição
• Cabo electrico.
Deve passar pelo interior do tubo.
Este deve incluir uma ficha de 
ligação e projectores frente e verso

180cm

40

80cm

40 40
© nerve atelier de design, lda 2015.
Direitos reservados segundo a legislação em vigor. 

Este projecto não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte sem autorização prévia 

do atelier .

– Existem 20 cabos de junção de 1 metro cada que 
permitem a ligação a 2 ou três tomadas.

- As luzes são de encaixe. Só é necessário passar os 
fios que se encontram nos painéis pelo orifício do 
suporte das luzes e realizar as ligações (ver fotos)

cabo de junção 1 metro
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4. Ligação informática
(Jogos e Vídeos)

– Ligar os monitores e aguardar. Informa-se que 
os computadores estão programados para iniciar 
automaticamente.
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5. Sucessão dos paneis

Painel 01 Painel 02 Painel 03 Painel 04 Painel 05 Painel 06 Painel 07 Painel 08 Painel 09 Painel 10

Painel 11 Painel 12 Painel 13 Painel 14 Painel 15 Painel 16 Painel 17 Painel 18 Painel 19

– Os porta-folhetos são para colocar no painel 01, 
um em cada lado. 
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6. Exemplo de montagens

Painéis
 
Expositores multimédias

Rol-Up 

Expositor interativo 
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