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Perfeitos para serem integrados como uma 
escolha inteligente de mobiliário urbano

Solução perfeita para
a distribuição de energia

e serviços complementares, 
qualquer que seja o espaço

Pimenteiros e Colunas de
Distribuição de Energia
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Representante
em Portugal:

Evento de Verão “Tasquinhas”
na Av. Vasco da Gama, Sines

20 Colunas de distribuição instaladas
na Av. Vasco da Gama, Sines

Qualquer espaço urbano tornar-se-á 
polivalente e pronto a realizar feiras ou 
outros eventos em qualquer altura sem 

ter de montar instalações temporárias.

Mercado Municipal de Santa Maria da Feira
Centro Comercial Aqua Portimão

Av. Vasco da Gama, Sines
Av. dos Aliados, Porto
Santuário de Fátima

Porto de Sines
Sana Hotels

OGMA
MAAT

…

Lista de algumas instalações em Portugal:

Distribuição de energia elétrica (Com proteções)
Distribuição de água

Redes Telecom (Fixas e Wireless)
Contadores de energia e água

Sistemas de Pré-pagamento (RFID)
Modelos com ou sem porta

Ampla gama de cores de pintura (RAL)
Tampa em aço inox, preenchida ou em ferro

(C250 ou F400)
Iluminação e Áudio

Configuráveis com:

Seguros para utilização na via pública

Resistentes contra o clima e vandalismo

Personalizáveis às necessidades do local

Versatilidade na escolha

Mais informação:
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Perfeitos para quando o espaço é limitado
e a segurança essencial 

Para momentos de diversão com segurança

Instalação no MAAT, Museu EDP

Ideais para preservar
a paisagem natural e urbana

Seguros e práticos
Passagem de cabos mesmo

com a tampa fechada

Modulares e configuráveis à medida para cada 
situação. Para além de eletricidade podem 

também distribuir e fornecer:

• Água   • Áudio   • Iluminação
   • Sistemas de Pré-pagamento

• Ar comprimido   • Redes Telecom

Preservam a paisagem
Preenchimento da tampa com o piso
circundante, quer seja calçada, relva,

mármore, madeira, …

Sem complicações
Sistema de elevação manual
ou assistido por mola a gás

Opções de pré-pagamento de serviços

As soluções VMR garantem segurança
 e fiabilidade e permitem o acesso a tomadas, 
torneiras, redes telecom (entre outros) apenas 

quando necessário. Mesmo em utilização 
podem estar escondidas evitando
o vandalismo e o uso impróprio.

PIMENTEIROS E COLUNAS
DE DISTRIBUIÇÃO VMR
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Soluções para o despejo
de águas residuais

PiccolaSimplyMayaProxima

Docas, Marinas,
Parque de Campismo e ASAs

Park ParisBomberCutMagnum

Solução Urbana


