


Fa ja més de 15 anys que varem començar el nostre projecte. El recorregut ha estat 
llarg, i gràcies a la experiència adquirida en molts camps de la imatge corporativa, 
podem oferir els serveis que vostès es mereixen.

Som un equip humà format per professionals amb una amplia experiència en la fabricació 
i muntatge de tot tipus de rètols.

Treballem amb els millors materials i màquinaria d’última generació per garantitzar acabats 
de 1ª qualitat, tot això unit al tracte personalitzat que donem als nostres clients.

01Qui som?

Retolació Cartelleria Impressió
digital

Disseny Ri3 li ofereix el millor servei i qualitat en:



“...gràcies a la experiència adquirida en molts camps de la imatge 
corporativa, podem oferir els serveis que els nostres clients es mereixen.”



• Plafons.

• Rètols lluminosos: caixes de llum, 
neó i leds electrònics.

• Monòlits i Tòtems.

• Banderoles.

• Lletres i Logotips corporis.

• Fresat i Gravat en PVC, metacrilat, 
alumini, acer, fusta, etc.

• Senyalètica i Directoris.

• Decoració de vidres.

• Retolació de vehícles.

02Retolació
A Disseny Ri3 som especialistes en retolació de tota mena. És per això 
que oferim als nostres clients un servei integral, tant en la producció 
del rètol com en el montatge al punt seleccionat.

Serveis de 
retolació





• Stands, Fires i Convencions.

• Tanques publicitàries.

• Cartells lleugers per a promocions 
exteriors.

• Enmarcat de pòsters.

• Serigrafia.

• Pancartes.

• Displays.

03Cartelleria
A Disseny Ri3 estudiem tots els projectes i assessorem als nostres 
clients en la tria del suport i el format adequat per a la bona difussió 
del missatge.

Serveis de 
cartelleria





• Retolació integral de vehícles.

• Rollups, Pop Ups, Banners.

• Banderoles lleugeres de lona.

04Impressió 
Digital

A Disseny Ri3 li oferim la millor qualitat en impressió digital de gran 
format per a una gran varietat de suports i formats.

Serveis de
impressió digital





05Portfolio

Una mostra de treballs i projectes realitzats per 
Disseny Ri3.
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