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A MELHOR

PARA SUA LOJA
EXPOSIÇÃO

Estamos no mercado com o compromisso de oferecer expositores de alta qualidade, projetados exclusivamente para atender com 

excelência as diferentes demandas de cada cliente. 

Contamos com uma equipe especializada, alta tecnologia na produção e comprometimento em exceder todas as expectativas 

relacionadas a prazo e qualidade.

Nosso pós-venda garante a você o respaldo necessário e está sempre disponível para ajudá-lo no que for preciso. Somos a A4 

Equipamentos, e trazemos até você as melhores soluções em expositores.

Produtos desenvolvidos 

conforme as necessidades 

do cliente

Pontualidade e agilidade 

de entrega

Layout desenvolvido por 

profissionais especializados

Nossos equipamentos são robustos, com designs 

exclusivos e se encaixam perfeitamente em cada 

demanda. Trabalhamos com matéria-prima de extrema 

qualidade e desenvolvemos um trabalho minucioso para 

garantir a alta durabilidade de nossos expositores.

Alta Qualidade
Temos o menor prazo de entrega do segmento. Somos 

pontuais, pois respeitamos nossos clientes e a 

confiança que eles depositam em nosso trabalho.

Entrega Pontual
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Entrega Pontual

Nossa maior satisfação é fazer parte da história dos nossos clientes e poder levar até 

eles as melhores soluções em expositores, pelo melhor custo-benefício do mercado.

ALGUMAS

ATENDIDAS
MARCAS
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LINHA
HORTIFRÚTI

A linha Hortifrúti da A4 traz as melhores soluções em vascas laterais, 

centrais e complementares, com design arrojado em níveis específicos 

para frutas selecionadas.









LINHA
PADARIA

A linha Padaria da A4 é especialmente projetada para aliar praticidade e 

conforto ao estilo autoserviço ou balcão. Produtos bem expostos 

garantem praticidade ao cliente, além de deixarem o espaço 

extremamente atrativo.









LINHA
CHURRASCO E EMBUTIDOS

A linha Churrasco e Embutidos da A4 é perfeita para reunir o mix de 

produtos para churrasco e embutidos ao lado do açougue de sua loja, 

tornando a experiência de compra mais prática e intuitiva.







LINHA
ADEGA

A linha Adega da A4 traz adegas expositoras que vão garantir uma 

exposição diferenciada para sua loja. Elas são extremamente duráveis e 

com designs que esbanjam beleza.





PONTA DE
GÔNDOLA

A linha Ponta de Gôndola da A4 alia qualidade inquestionável, beleza e 

durabilidade na exposição de seus produtos, garantindo o destaque que 

eles merecem em sua loja.







FRENTE
DE LOJA

A A4 oferece linhas especiais para a frente de loja com projetos conforme 

cada demanda. Expositores que fortalecem o atendimento, otimizam as 

vendas e agilizam as operações nos balcões.







LINHA
MERCEARIA E EMPÓRIO

A linha Mercearia e Empório da A4 alia qualidade, robustez e um design 

que valoriza os produtos expostos. Proporcionando uma experiência de 

compra prática e agradável aos clientes.







LINHA
PERSONALIZADA

A linha Personalizada da A4 traz expositores perfeitos para garantir a 

agilidade e o dinamismo que seus clientes precisam, tudo com o 

acabamento robusto e a beleza de nossos projetos.
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