
CATÁLOGO de quadros 
de escrita, corticite e 
vitrines



www.nautilus.pt

A NAUTILUS é uma empresa portuguesa  com mais de 25 anos 
de experiência consolidada no setor de mobiliário.

Com um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 
e duas unidades industriais localizadas  no sul da Europa, a 
NAUTILUS oferece uma rápida resposta e soluções completas e 
integradas, antecipando as necessidades dos seus clientes.

Atualmente a Nautilus está presente em mais de 20 países, 
através de uma vasta rede de clientes e distribuidores.

A constante aposta em inovação permitiu-nos conquistar várias 
certificações e prémios internacionais e alcançar a posição 
de líder em mobiliário escolar e tecnologias para Educação e 
Formação no mercado ibérico, sendo também empresa de 
referência em mobiliário corporativo para escritórios, bibliotecas, 
auditórios, museus, entre outros.



A NAUTILUS iniciou o seu percurso em 1996 com a produção de mobiliário doméstico. 
Em 1999, a empresa passou a dedicar-se à produção de mobiliário escolar, com 
reconhecido sucesso.  Hoje a atividade da NAUTILUS é mais abrangente, consistindo 
na produção de mobiliário em madeira, metálico e em polipropileno, destinado não 
só ao segmento escolar, mas apostando igualmente na produção de mobiliário para 
escritórios, bibliotecas, igrejas, museus, etc.

ÁREAS DE
PRODUÇÃO

Marcenaria

As nossas peças passam por mãos experientes, 
seguindo para uma linha de acabamento que 
permite uma qualidade superior.

Serralharia

Transformação de componentes em tubo e 
em chapa. Acabamentos através da linha de 
pintura epoxy.

Injeção de polímeros

Linha de injeção assistida por gás, totalmente 
automatizada, de forma a permitir a produção 
em massa de forma eficiente.
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Os quadros de escrita e de cortiça DIDAX, encaixam 
perfeitamente em ambientes de escritório modernos 
e salas de aula. O elegante design e ampla gama de 
tamanhos permitem combinar facilmente com o interior 
do seu espaço. 

Com os quadros DIDAX pode facilmente visualizar as suas 
ideias e trabalhar no seu melhor.

Aplicadas a diferentes estruturas ou diretamente na 
parede, as superfícies de porcelana branca com chapa 
de aço vitrificada a 800 º C, com face magnética, são 
ideias para escrita, funcionando  igualmente bem quando 
usadas como tela para projeção de imagens.

Superfícies de escrita com garantia vitalícia em condições normais de utilização. 

GARANTIA
VITALÍCIA
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QP1175H
 
Tela de porcelana branca
Tela em chapa de aço esmaltada com vitrificação a 800ºC (Porcelana branca).
Superficie magnética vitrificada E3 da Polyvision, com garantia vitalicia em condições normais de utilização.
Máximo comprimento aconselhado - 4000 mm
Condições de aplicação: paredes lisas (não lixadas) e não aplicar em pladur.
Montagem não incluida.
117,5 cm (Alt.) - 100 cm (Comp.)

QP09 / QP15 / QP20 / QP25
 
Quadro fixo
Superfície em chapa de porcelana ambiental e3 da Polyvision, 
branca, magnética, com garantia vitalícia em condições 
normais de utilização. 
Contraface em chapa galvanizada de 0,6mm. Interior em placa 
de aglomerado de madeira de 10mm. 
Caixilho e calha em alumínio. Anodizado à cor natural.
Apagador e marcadores não incluídos.

RB 42
 
Quadro móvel a marcador
Estrutura em tubo de aço, com pintura epoxy. 
Superfície em chapa cerâmica ambiental e3 da Polyvision, 
com garantia vitalícia em condições normais de utilização. 
Costas em corticite.
Apoio ao solo através de 4 rodas, 2 das quais com travão. 

150x45x200 cm

Superficie
magnética

Superficie
magnética

Apaga a
sêco

Apaga a
sêco

Limpeza
fácil

Limpeza
fácil

Cantos em
polipropileno

Cantos em
polipropileno

Aro em
alumínio

Aro em
alumínio

Chapa cerâmica 
resistente a riscos

Chapa cerâmica 
resistente a riscos

Superfície
para projeção

QP09 90 x 16 x 120cm 
QP15 150 x 16 x 120cm
QP20 200 x 16 x 120cm
QP25 250 x 16 x 120cm

QUADROS DE ESCRITA

Superficie
magnética

Apaga a
sêco

Limpeza
fácil

Aço esmaltado 
resistente a riscos
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QC09 / QC15 / QC20 / QC25
 
Quadro em Corticite
Superfície do quadro em corticite. 
Caixilho em alumínio. 

QC09 90 x 6 x 60cm
QC15 150 x 6 x 120cm
QC20 200 x 6 x 120cm
QC25 250 x 6 x 120cm

Cantos em
polipropileno

Aro em
alumínio

Utilização de
pioneses

SB11
 
Cavalete de pintura
Estrutura em tubo de aço. Superfície em chapa cerâmica 
ambiental e3 da Polyvision.
Superfície com garantia vitalícia em condições normais de 
utilização. Estrutura com pintura epoxy.

71 x 64 x 137 cm

Sa21
 
Cavalete de Pintura
Estrutura em madeira maciça de faia. Superfície em chapa 
cerâmica ambiental e3 da Polyvision.
Superfície com garantia vitalícia em condições normais de 
utilização. Madeira com verniz poliuretano.

70 x 60 x 140 cm

04.03S / 04.04S5
 
Expositor móvel
Estrutura em tubo de aço.
Superfície de fixação em aglomerado de cortiça.
Apoio ao solo através de 4 rodízios, 2 dos quais com travão. 
Estrutura com pintura epoxy.

92 x 47 x 154 cm

RA 02A
 
Expositor Vitrine 
Estrutura em chapa de aço com acabamento a pintura epoxy.
Portas de correr em vidro com deslizamento suave em calhas 
de alumínio e com fecho de cremalheira.
Superfície de fixação em aglomerado de cortiça com 7mm 
de espessura.
Ferragem na parte posterior para suporte à parede.

150 x 7 x 75 cm

QUADROS EXPOSITORES DE CORTIÇA

Superficie
magnética

Superficie
magnética

Apaga a
sêco

Apaga a
sêco

Limpeza
fácil

Limpeza
fácil

Cantos em
polipropileno

Aro em
alumínio

Chapa cerâmica 
resistente a riscos

Chapa cerâmica 
resistente a riscos

Aro em
alumínio

Aro em
alumínio

Utilização de
pioneses

Utilização de
pioneses

QUADROS DE ESCRITA
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VIRTUAL TOUR
360º


