




Somos uma empresa de comunicação 
visual especializada em sinalização 
dirigida para empresas e marcas que 
buscam qualidade e soluções inovadoras.

-

Sinalização Interna e Externa

Estruturas e Substratos

Impressão Digital Sinalização de Segurança

-
dos com precisão e qualidade.

Cortes Laser

o processo de gravação a laser e 

Gravações

NOSSOS SERVIÇOS

de comunicação visual para sua empresa.

pela Novo Conceito Visual. 

Siga-nos nas redes sociais

ncvcom
linkedin.com

ncvcom



C

-

Cliente

Projeto
Dea Design

Painel em MDF adesivado com vinil impressoVinil jateado Painel em acrílico com vinil impresso

Vinil adesivo aplicado sobre a parede

Letreiro em acrílico e painel mosaico em caixas de alumínio pintado



G
seguradores no mundo.

Vinil impresso adesivado sobre a parede

Totem em alumínio com vinil adesivoVinil impresso recortado adesivado sobre a parede

Totem bandeira retroiluminado

Cliente
HDI Seguros



Placa caixa com réguas removíveis em ACM champagne com impressão direta no substrato

Placa caixa em ACM champagne com impressão direta no substrato

Placa caixa em ACM champagne

Painel em aço inox escovado vazado a laser com letras em aço inox polido

A -
-

Cliente
FGV

Projeto
Visualiza Sign

Display em ACM champagne com impressão direta no substrato  Display em acrílico cinza com impressão direta no substrato



O
pelas incorporadoras Haver e Bolsa de 

-

Letra caixa retroiluminada com face em acrílico adesivado

Letra caixa retroiluminada com face em acrílico adesivado

Letra caixa em aço inox escovado

Placa em aço inox escovado quimiogravada com relevo em acrílico pintado

Sinalização de emergência

Cliente
Geo Berrini



N
-

a inspiradora do nome da nova empresa. 

embarque e desembarque do aeropor-

-

mensagens comerciais e dicas das 

-
-

de opinião.

Totem revisteiro estruturado com base em aço corten

Cliente
29Horas

Totem revisteiro estruturado com base em aço corten



A
-

-

Ambientação com vinil branco e jateado

Painel em PS e vinil impresso envelopado

Ambientação 

Cliente
Graded School

Projeto
Zol Design

Adesivo em vinil jateado averyAdesivo em vinil jateado avery



-

-

sua marca.



O
-

dores para impulsionar pessoas e 

mais diversas necessidades.

Painel de aço cortado a laser com textos em vinil adesivo

Letreiro em acrílico branco e armários com vinil impresso envelopado

Ambientação de aço cortado a laser 

Letreiro e gruas em MDF com acabamento em pintura e vinil impresso

Cliente
Coworking SP

Projeto
Estudio Moka



Dislpay em MDF pintado com vinil recortadoPlaca bandeira em MDF pintado e vinil recortado

Placa aérea em MDF pintado e vinil recortado

A

Painel em alumínio e ACM pintado com backlight iluminado  com face em acrílico

Cliente
Unimed



P

A

Letra caixa em aço inox escovado

Letra caixa retroiluminada com face em acrílico adesivado

Letra caixa em aço inox escovado

Cliente
Porto Seguro

Projeto
Oz Design



C

-
-

Letra caixa em inox escovado com vinil adesivo branco

Letras em MDF com acabamento em pintura prata e vinil adesivo branco Placa caixa em alumínio pintado de 
corten com acrílico adesivado pelo verso 

Placa aérea em acrílico branco com textos em vinil recortado

Cliente
World Trade Center 

São Paulo

Projeto
Pluri Design



Painel em MDF com vinil aplicado sobre a face

Fachada em ACM colorido 

Caixa de sugestão em acrílico com acabamento em pintura

Placa em ACM pintado com sobreposição de acrílico vazado

Cliente
Grupo Dasa

O
-

E

-



Placa contraposta em alumínio com acrílico  e régua de MDF

Vinil adesivo aplicado sobre a parede

Placa aérea em alumínio com acrílico  e régua de MDF

Cliente
Hospital 

Sírio-Libanês 

Projeto
Oz Design

O



E

Sinalização de emergência

Placa em acrílico com inox e fotocorrosão,

Cliente
Cushman



Siga-nos nas redes sociais

ncvcom
linkedin.com

ncvcom






