
Suports gràfics per personalitzar

Catàleg 2021

Empresa especialitzada en la fabricació i comercialització de

Especialitzats en impressió digital UVI en pla.



Pack Spotify, clauers, posagots i xapes

Rellotges de paret, trencaclosques i

jocs

Estoreta de ratolí, carcassa

transparent mòbil i marroquineria

Productes ornamentals, suports i

imants de nevera i vinils

Personalització

Fotodecoració
Metacrilats i complements

Llenços i bastidors, fusta i pissarra

Jute, poliestirè i alumini

PVC escumat, Quadres cairats i

portafotos



Personalització

Un toc personal per objectes quotidians. 

www.sumagraf.com

Pack Spotify, clauers, posagots i xapes

Rellotges de paret, trencaclosques i jocs

Estoreta de ratolí, carcassa transparent

mòbil i marroquineria

Productes ornamentals, suports i imants

de nevera i vinils



quadrada

Rodona    38 O

Rodona    50 O

(O)

Pack Spotify, clauers, posagots i xapes

Rectangular

40 mm 

50 mm

Ref. 1375281

Ref. 1375279

Ref. 1375280

(mm)

Clauers

Mides

Ref. 1329846

Ref. 1329848

Ref. 1329849

Xapes

Posagots

rodó

quadrat

base suro

estrella

Ref. 1316636

Ref. 1316633

Ref. 1316632

Ref. 1111128
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Pack Spotify

Ref. 1329863

Planxa metacrilat de 3 mm de gruix. Mides:

195x130 mm

Clauer metacrilat de 3 mm de gruix.

Mesures: 5,4x8,6 cm

Peana de fusta de regata 3,3 mm. Llarg:

150 mm

Contè

Personalització

Les plaques de metacrilat Spotify personalitzables són un regal molt original i versàtil. Es personalitzen amb imatges o fotografies i el codi

escons Spotify d'una cançó o una llista. Ideal com a regal de parella, per a un familiar, un grup d'amics, per realçar una cançó i un artista ... Les

seves aplicacions són inacabables!

Els clauers són un objecte molt personalitzable. Disponibles en diferents formes de metacrilat, per aprofitar els avantatges d'aquest material.

Per a ús domèstic o marxandatge d'empresa.

Els posagots personalitzables són idonis per al món de l'hostaleria, casaments, congressos, etc. A més, compten amb acabat d'escuma

PerfectPad. ¡Per a una màxima adherència a qualsevol superfície! 

Les xapes personalitzades són el complement perfecte per a jaquetes, jerseis, motxilles ... A més, també són idònies per a accions publicitàries

d'empresa. Disponibles en diversos formats! 

 Accedir a Spotify i seleccionar la cançó o la llista a

plasmar sobre la placa.

 A la part superior dreta, mantenir premuts els tres

punts (...).

Descarregar el codi com a foto.

1.

2.

3.

Com obtenir el codi

Molt
fàcil!

Com escanejar el codi

 Accedeix a Spotify i ves al menú de

búsqueda. 

Toca la icona de la càmera.

Situa la càmera sobre el codi.

1.

2.

3.

Compra'l ara!

Compra'l ara!

Compra'l ara!

¡Compra'l ara!

Mides

Mides

https://inerum.sygel.es/it_IT/shop/product/1329863-pack-spotify-650?search=pack
https://inerum.sygel.es/it_IT/llaveros
https://inerum.sygel.es/it_IT/posavasos
https://inerum.sygel.es/it_IT/chapas


270 x 400

195 x 270

Relojes de pared, puzzles y juegos

Rellotges de paret

300 x 300

300 O

Ref. 1406263

Ref. 1406264

Puzle rectangular

Mides

Ref. 1351816

Ref. 1351815

5 mm gruix

Mides (mm)

Jocs

Ref. 1406253

(mm)

200 x 190

330 x 280

Puzle cor

Midess

Ref. 1351817

Ref. 1351818

(mm)

130 peces

20 peces

27 peces

97 peces

Cub de Rubik Spinner
Ref. 1405535
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Personalització

Els nostres rellotges de paret personalitzables estan fabricats en planxa de poliestirè brillant per realçar la imatge. Ideals per afegir un toc

personal a la sala o la cuina de la llar. Disponibles en diferents formats!

Els puzles per personalitzar estan emmarcats en cartró d'alta qualitat i compten amb un revestiment de polièster per a una impressió de

fotografia a l'detall. No hi ha dues peces iguals i és un producte ideal per plasmar moments especials: dia de el pare, dia de la mare, fotos en

família ... és perfecte passar una bona estona en família a l'hora de el muntatge!

El nostre Cub de Rubik posseeix gir ultra suau, gran resistència i és perfecte per a qualsevol nivell. Personalitzable amb qualsevol tipus de

fotografia, ideal per a fotos de viatges. Els nostres Spinners antiestrès de material plàstic permet una adherència d'imatge per acabats

increïbles.

Puzzles
Compra'l ara!

Compra'l ara!

Compra'l ara!

Compra'l ara! Compra'l ara!

https://inerum.sygel.es/relojes-de-pared
https://inerum.sygel.es/puzzles
https://inerum.sygel.es/puzzles
https://inerum.sygel.es/shop/product/1406253-cubo-de-rubik-personalizable-188
https://inerum.sygel.es/shop/product/1405535-spinner-personalizable-186


Glass phone case SAMSUNG GALAXY A20E

Glass phone case XIAOMI NOTE 7

Glass phone case. APPLE IPH 11 PRO

Glass phone case. APPLE IPH 6S/6

Glass phone case. APPLE IPH 8/7

Glass phone case. APPLE IPH 8/7 PL

Glass phone case. APPLE IPH XR

Glass phone case. APPLE IPH XS MAX

Glass phone case. APPLE IPH XS/X

Glass phone case. HUAWEI P.SMART 2019

Glass phone case. HUAWEI P20 LITE

Glass phone case. SAMSUNG GALAXY A30

Glass phone case. SAMSUNG GALAXY A50

Glass phone case. SAMSUNG GALAXY A6 18

Glass phone case. SAMSUNG GALAXY J6 18

Glass phone case. SAMSUNG GALAXY S10

Glass phone case. SAMSUNG GALAXY S10 +

Glass phone case. SAMSUNG GALAXY S9

Glass phone case. SAMSUNG GALAXY S8

Estoreta de ratolí, carcassa transparent mòbil i

marroquineria

Carcassa vidre transparent mòbil

Referències

1406287

1406288

1406280

1406273

1406274

1406275

1406277

1406278

1406276

1406283

1406279

1406284

1406285

1406269

1406270

1406281

1406282

1406272

1406271

Estoreta de ratolí

Ref. 1351819

Marroquineria

Cor Gamer
Ref. 1351814

Magnetfree
Ref. 1351814

Ref. 1405536

Bandolera

Ref. 1405534

Cartera negra 
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Personalització

Les estoretes de ratolí personalitzables són molt versàtils; perfectes per a logos o imatges d'empreses, marxandatge, campanyes de

màrqueting, etc. Compten amb acabat PerfectPad ultra adherent a qualsevol superfície, ¡i estan disponibles en diferents formats! 

Les nostres carteres i bandoleres permeten la impressió de fotografies tant per a ús domèstic com per a empresa. La cartera està fabricada

amb Polipiel en negre i la bandolera compta amb una tapa en blanc per a la impressió de la fotografia que es vol utilitzar per personalitzar-la. 

Les nostres carcasses de mòbil Glass Perfection estan compostes per plàstic flexible que permet la impressió de qualsevol fotografia en alta

qualitat. Disponibles per a iPhone, Samsung or Huawei. Ideal per marxandatge, empreses, ús domèstic ... 

Compra'l ara! Compra'l ara! Compra'l ara!

Compra'l ara!

Compra'l ara! Compra'l ara!

https://inerum.sygel.es/shop/product/1351819-mousepad-corazon-200x230-652
https://inerum.sygel.es/shop/product/1351814-mousepad-gamers-320x270-168
https://inerum.sygel.es/shop/product/1329839-mousepad-magnetfree-210x160mm-152
https://inerum.sygel.es/glassperfection
https://inerum.sygel.es/shop/product/1405536-bandolera-tapa-blanca-personalizable-187
https://inerum.sygel.es/shop/product/1405534-cartera-negra-185


100x150

180x150

230x200

300x400

Productes ornamentals, suports i imants de nevera i

vinils 

Suports de pissarra blanca per nevera 

Mides

Ref. 1316634

Ref. 1329842

Ref. 1329845

Ref. 1316635

(mm)

Imants per a nevera

Cuadrado

Rectangular
Ref.2299838

Ref. 2299839

Forma

NDS Switch

PS4 Pro

PS4 Slim

Xiaomi M1 Electric

NDS Switch Doch

Carcasa Smartphone

Referències

1469896

1469895

1469894

1469898

1469899

1469897

Vinil blanc removible 
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Cor

Estrella

Rodó

Productes ornamentals 

Forma

Ref. 1111130

Ref. 1111131

Ref. 1111129

Personalització

Els nostres productes ornamentals són ideals per a la decoració minimalista personalitzada. Perfecta per dates assenyalades com el Nadal.

Disponibles en diferents formes: cor, estrella, rodó ... 

Suports de nevera amb acabat d'escuma PerfectPad personalitzables. Perfecte per neveres paneladas gràcies a la seva gran capacitat

d'adherència. No deixa residus!

Personalitzable amb imatges familiars per a un entorn de cuina agradable. A més, tenen funcionalitat de pissarra, per a elaborar llistes de la

compra, horaris ...

Els imants per a nevera imantats o amb acabat d'escuma PerfectPad són ideals per personalitzar amb records de viatges, per regalar,

merchandising d'empresa ... els usos són inacabables!

Tots els vinils són personalitzables amb imatges removibles. No deixen residus! Per decorar la consola amb els videojocs de moment.

Per als patins comptem amb el material High Tack. Perfecte perquè el vinil no es faci malbé amb la humitat o l'aigua.

Compra'l ara!

Compra'l ara!

Compra'l ara!

https://inerum.sygel.es/soporte-nevera
https://inerum.sygel.es/chapas
https://inerum.sygel.es/vinilos


Et sumes?


