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PEÇAS DISPONÍVEIS

BANDEIROLA DUPLA FACE (STP)

Aplicação: perpendicular à fachada
exterior do estabelecimento

Dimensão: 55 cm de diâmetro

Breve Descrição: aro metálico com
faces acrílicas e iluminação interior

BANDEIROLA DUPLA FACE PATRIMÓNIO
(SPP e SOP)

Aplicação: perpendicular à fachada
exterior do estabelecimento

Dimensão: 55 cm de diâmetro

Cores Disponíveis: Ouro (SOP) e
Prata (SPP)

Breve Descrição: aro metálico com
faces acrílicas, sem iluminação inte-
rior

BANDEIROLA MONOFACE (MNF)

Aplicação: paralela à fachada
exterior do estabelecimento

Dimensão: 55 cm de diâmetro

Breve Descrição: aro metálico com
face acrílica e iluminação interior

BANDEIROLA MONOFACE PATRIMÓNIO
(MPP e MOP)

Aplicação: na fachada exterior do
estabelecimento

Dimensão: 55 cm de diâmetro

Cores Disponíveis: Ouro (MOP) e
Prata (MPP)

Breve Descrição: aro metálico com
face acrílica, sem iluminação interior

Caro Mediador(a)

Este manual foi concebido especialmente para si, nele pode encontrar o material de sinalética que temos
disponível e que poderá solicitar ao gestor de zona.

Quando tiver o equipamento de sinalética instalado, deverá seguir as boas práticas de utilização de modo a
garantir que o equipamento se mantém em bom estado de conservação.

Nesta perspectiva e porque o mediador é responsável por todo o equipamento que lhe for atribuído, deve
comunicar ao DJSCML a ocorrência de qualquer avaria, furto ou vandalismo, independentemente das causas
que lhe deram origem. Do mesmo modo, deve informar com antecipação a necessidade de desinstalação de
equipamentos em caso de obras, mudança de instalações ou outros.

Estas comunicações deverão ser feitas para o “Contact Center” do DJSCML através dos seguintes contactos:

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Linha de Suporte aos Mediadores: 808 20 11 42
Fax: 21 340 31 71
E-mail: jogos@jogossantacasa.pt



PEÇAS DISPONÍVEIS

DIRECTÓRIO DE PAREDE (DRP)

Aplicação: na fachada exterior do
estabelecimento

Dimensão: 25 x 90 cm

Breve Descrição: acrílico serigrafado
e ABS com vinil autocolante

PLACA DEMARCAÇÃO DE BALCÃO
(PDB)

Aplicação: no   interior   do
estabelecimento por baixo do
terminal

Dimensão: 60 x 21 x 46 cm 

Breve Descrição: placa quinada
em ABS com vinil autocolante

PLACA PROTECÇÃO DE MÁQUINA
(PPM)

Aplicação: nas costas do terminal,
inclui suporte para cartaz A4 

Dimensão: altura e largura
semelhantes às do terminal

Breve Descrição: placa em ABS
com vinil autocolante

DIRECTÓRIO DE MONTRA (DRM)

Aplicação: no interior da montra
do estabelecimento

Dimensão: 25 x 77 cm

Breve Descrição: vinil autocolante
serigrafado

SUPORTE DE PAREDE COM
BANDEIRINHAS JACKPOT (SPB)

Aplicação: no    exterior    do
estabelecimento, para divulgar
jackpots da semana

Dimensão: 15 x 40 cm  

Breve Descrição: suporte em
alumínio com bandeirinhas em
PVC e tela plástica impressa

FAIXA DE MONTRA (FAM)

Aplicação: no interior da montra
do estabelecimento: colocação no
topo inferior e na horizontal

Dimensões Disponíveis: 16 cm x
(comprimento consoante tamanho
de montra)

Breve Descrição: vinil autocolante
serigrafado



PEÇAS DISPONÍVEIS

PLACA IDENTIFICAÇÃO RECTANGULAR
(PIR)

Aplicação: no   interior   do
estabelecimento, suspenso do
tecto por cima do terminal

Dimensão: 60 x 17 cm  

Breve Descrição: placa de
poliestireno com serigrafia

POSTO DE BILHETES SIMPLES
(MCP)

Apl icação: no   in ter ior
do  e s t abe l e c imen to  pa r a
preench imento de b i lhe tes

Dimensão: 70 x 100 cm  

Breve Descrição: pé metálico com
3 apoios, cesto de papéis em ABS
e tampo acrílico moldado

DEMARCAÇÃO DE RETROBALCÃO
(RTB)

Aplicação: no  interior  do
estabelecimento, para exposição
de cautelas (lotaria clássica, pop-
ular e instantânea)

Dimensão: 96 x 137 cm  

Breve Descrição: chapa em
alumínio com caixas em acrílico

CESTO DE PAPÉIS (PAP)

Aplicação: n o  i n t e r i o r  d o
estabelecimento para b i lhe tes
usados ou inutilizados 

Dimensão: 30 x 40 cm 

Breve Descrição: ABS injectado
com vinil autocolante

LEGENDA:

Dimensões: Largura x Altura x Profundidade
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KIT 1
PLACA IDENTIFICAÇÃO 

RECTANGULAR (PIR) com
EXPOSITOR DE CAUTELAS (XPC)

Dimensão: 60 x 1 7 cm
58 x 82 cm

KIT 3
PLACA IDENTIFICAÇÃO 

RECTANGULAR (PIR) com  dois
EXPOSITORES DE CAUTELAS (XPC)

Dimensão: 60 x 1 7 cm
58 x 82 cm
58 x 82 cm
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