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A Wingsys - Interactive Technology é líder na produção de soluções interativas, com presença em 8 países. Diariamente, 

em todo o mundo, milhões de pessoas contactam e interagem com os nossos sistemas tecnológicos de comunicação.

A história da empresa começa em 1995, com a criação da Famasete - Technology Group, que se destacou com a criação

da primeira mesa interativa multitoque em Portugal. Atualmente denominada Wingsys, como empresa é reconhecida no setor 

pela qualidade no desenvolvimento de software e hardware inovadores, mas também pela paixão que aplica em cada um dos 

seus projetos. A Wingsys foi nomeada pela ANI - Agência Nacional de Inovação pelo seu carácter de Inovação & 

Desenvolvimento e foi distinguida como a “Melhor Fabricante de Soluções Interativas em Portugal”. Ao longo dos anos, 

são já muitos os prémios, nacionais e internacionais, que distinguem a marca um pouco por todo o mundo.

A Wingsys apresenta uma gama de produtos interativos diversificados: ecrãs e mesas interativas, mupis, quiosques 

multitoque, soluções de atendimento, mobiliário urbano, sinalética digital e software interativo de excelência para os mais 

variados setores. Trabalhamos para garantir que toda a informação que precisa está perto de si, à distância de um toque 

e na ponta dos dedos, sob o mote “When future needs touch technology”.

Wingsys - Interactive Technology is a leader in the production of interactive solutions, with a presence in 8 countries. Daily, 

worldwide, millions of people contact and interact with our technological communication systems. The company's history 

begins in 1995, with the creation of Famasete - Technology Group, which stood out with the creation of first multitouch 

interactive table in Portugal. Currently called Wingsys, as a company it is recognized in the sector by the quality in the 

development of innovative software and hardware, but also for the passion that it applies in each project. Wingsys was 

nominated by ANI - National Innovation Agency for its character of Innovation & Development and was distinguished as the 

“Best Manufacturer of Interactive Solutions in Portugal”. Over the years, there have been many awards, national and 

international, which distinguish the brand all over the world. Wingsys presents a range of diverse interactive products: 

screens and interactive tables, mupis, multi-touch kiosks, quele management solutions, urban tech furniture, digital signage 

and interactive software of excellence for the most varied sectors. We work to ensure that all the information you need is 

close to you, just a touch away and at your fingertips, under the motto “When future needs touch technology”.

Sobre nós
About us
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A nossa missão
Our mission

A nossa visão
Our vision

Queremos criar soluções tecnológicas inovadoras para que todos tenham acesso às vantagens e oportunidade que estas 

proporcionam.

We want to create innovative technological solutions so that everyone could have access to the advantages and opportunities 

that these provide.

Proporcionar experiências impactantes através de tecnologia interativa.

Provide impactful experiences through interactive technology.

Os nossos valores
Our values

.Inovação

.Qualidade

.Humanidade

.Simplicidade

.Criatividade

.Sustentabilidade

.Innovation

.Quality

.Humanity

.Simplicity

.Creativity

.Sustainability



A Wingsys e os seus produtos têm sido amplamente reconhecidos, nacional e internacionalmente, contribuindo para incrementar

a presença da marca em vários mercados. De forma continuada, a Wingsys procura novas soluções tecnológicas para satisfazer 

as exigências e necessidades dos seus clientes. Prova disso são as distinções de PME Inovação e PME Líder já recebidas. 

Com a gama de produtos TA007, a empresa foi distinguida com o “Prémio Ouro” no prestigiado concurso European Seal of 

E-Excellence Award, na categoria de Produto / Serviço Inovador, na cerimónia de abertura do CEBIT 2013, um certame global 

de novas tecnologias que decorre todos os anos em Hannover, na Alemanha. Em 2015, no Dubai, a Wingsys ganhou o "Special 

Award" na Digital Signage Summit Mena. No ano de 2016, recebeu o prémio “Selo Famalicão Visão 25”, atribuído pela Câmara 

Municipal de Vila Nova de Famalicão, cidade onde a empresa está sediada. Arrecadou ainda o diploma de Cliente Aplauso do Banco 

Millennium BCP. Em 2018, ganhou o principal galardão do “Iberian Business Awards 2018”, que lhe conferiu o estatuto de “Melhor 

Fabricante de Soluções Interativas em Portugal”. Em 2020, a Wingsys integrou também a maior rede do mundo de apoio às PME 

e startups com potencial de crescimento, a Enterprise Europe Network (EEN). Para além disso, venceu também o prémio “Best in 

Interactive Technology Solutions” 2020/21, pela CorporateLiveWire Portugal Prestige Awards. Os produtos Wingsys possuem selos 

“Portugal Sou Eu”, que nos caracterizam como uma marca ativa e identitária da produção nacional, atribuídos numa iniciativa 

do Ministério da Economia.

Wingsys and its products have been widely recognized, nationally and internationally, contributing to increase the brand's presence 

in several markets. On an ongoing basis, Wingsys seeks new technological solutions to satisfy the demands and needs of its 

customers. Proof of this are the distinctions of PME Inovação and PME Líder already received. With the TA007 product range, the 

company was awarded the “Gold Award” in the prestigious European Seal of E-Excellence Award contest, in the Innovative Product 

/ Service category at CEBIT 2013, a global exhibition of new technologies that takes place every year in Hannover, Germany. In 

2015, in Dubai, Wingsys won the "Special Award" at the Digital Signage Summit Mena. In 2016, we received the “Selo Famalicão 

Visão 25” award, given by the Municipality of Vila Nova de Famalicão, city where the company is based. We also earned the 

diploma of Applied Customer from Millennium BCP bank. In 2018, we won the main award of the “Iberian Business Awards 2018”, 

which gave us the status of “Best Manufacturer of Interactive Solutions in Portugal”. In 2020, Wingsys also integrated the world's 

largest support network for SMEs and startups with growth potential, the Enterprise Europe Network (EEN). In addition, it also 

won the “Best in Interactive Technology Solutions” award 2020/21, by CorporateLiveWire Portugal Prestige Awards. Wingsys 

products have “Portugal Sou Eu” stamps, which characterize us as an active and identity brand of national production, attributed 

in an initiative of the Ministry of Economy.
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O que nos distingue
What distinguishes us
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A Wingsys tem também como objetivo produzir conhecimento e soluções que possam ser úteis à sociedade, particularmente 

às empresas, integrados em atividades produtivas de elevado valor acrescentado. Sendo assim, dispõe de uma vasta oferta 

de produtos, serviços, projetos, tecnologias, equipamentos e recursos humanos que podem contribuir ativamente para as 

práticas de inovação nas empresas. A empresa foi distinguida pela Agência Nacional de Inovação (ANI), ainda enquanto 

Famasete, passando a integrar uma lista restrita de empresas portuguesas do setor que se destacam pela idoneidade

em matéria de Investigação & Desenvolvimento. Neste contexto, a Wingsys apresenta-se como um parceiro privilegiado 

das empresas, instituições de ensino ou outras, disponibilizando apoio, parcerias e serviços de investigação ou técnicos 

de reconhecido mérito e rigor tecnológico. 

Wingsys also aims to produce knowledge and solutions that can be useful to society, particularly companies, integrated

in productive activities with high added value. Therefore, it has a vast offer of products, services, projects, technologies, 

equipment and human resources that can actively contribute to innovation practices in companies. The company was 

distinguished by the National Innovation Agency (ANI), joining a restricted list of Portuguese companies in the sector that 

stand out for their Research & Development. In this context, Wingsys presents itself as a privileged partner of the 

companies, educational institutions and others, providing support, partnerships, research or technical services 

from recognized merit and technological rigor.

5

Investigação e Desenvolvimento
Research & Development 
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Educação
Education

Empresarial
Corporate

Apresentamos um amplo conjunto de serviços e soluções que apoiam o processo 

de transformação digital das salas de aula. Ajudamos a desenvolver experiências 

de ensino/aprendizagem mais dinâmicas, divertidas e estimulantes, para alunos

e educadores.

We present a wide range of services and solutions that support the process of 

digital transformation of classrooms. We help to develop experiences with more 

dynamic, fun and stimulating teaching / learning for students and educators.

Consumo
End-user
A Wingsys oferece diferentes equipamentos e soluções que combinam design, funcionalidade e inovação, trazendo o futuro

e a segurança para a sua casa.

Wingsys offers different equipment and solutions that combine design, functionality and innovation, bringing the future 

and the security for your home.

Disponibilizamos um conjunto diversificado de soluções interativas para elevar

a experiência dos utilizadores em diferentes contextos do setor empresarial.

We offer a diverse set of interactive solutions to elevate the experience users 

in different contexts of the business sector.

Soluções para um mundo mais interativo
Solutions for a more interactive world
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Cidades Inteligentes
Smart Cities

Aluguer
Rental

Oferecemos um vasto conjunto de soluções interativas e de sinalética 

digital, adaptáveis às mais variadas necessidades das cidades modernas. 

Temos “smart solutions” para gerar cada vez mais Smart Cities.

We offer a wide range of interactive and digital signage solutions, 

adaptable to the most varied needs of modern cities. We have “smart 

solutions” to generate more and more Smart Cities.

Disponibilizamos um serviço de aluguer de curta ou longa duração, com equipamentos para ações pontuais, feiras, congressos 

ou eventos em Portugal e no estrangeiro. Conheça quais são os produtos disponíveis e descubra as vantagens do nosso 

aluguer.

We offer a short or long term rental service, with equipment for specific actions, fairs, congresses or events in Portugal and 

abroad. Find out what products are available and discover the benefits of our rental.
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Conte com um serviço de qualidade para os seus equipamentos interativos. Na Wingsys disponibilizamos um suporte 

especializado para clientes com os nossos produtos, mas também para todos os que possuem outras soluções já implementadas. 

Fale connosco e saiba o que podemos fazer pelo seu negócio.

You can count on a quality service for your interactive equipment. At Wingsys we provide Support specialized for customers 

with our products, but also for everyone who has other solutions already implemented. Talk to us and find out what we can 

do for your business.

CONSULTORIA: Ajudamos a criar e a dar vida aos seus projetos. Na Wingsys aconselhamos e apoiamos

os nossos clientes no planeamento, implementação e recolha de novas soluções interativas. Como verdadeiro 

parceiro de confiança, fazemos questão de manter um acompanhamento que se mantém muito para além da 

fase de implementação.

CONSULTING: We help to create and bring your projects to life. At Wingsys we advise and support our clientes in planning, 

implementing and collecting new interactive solutions. As a true partner, we insist on maintaining a follow-up that remains

well beyond the implementation. 

INSTALAÇÃO: Acreditamos que os projetos só são bem-sucedidos quando há uma implementação com 

metodologia comprovada. A nossa equipa especialista tem um profundo conhecimento dos produtos e sistemas 

interativos, maximizando a sua utilização.

INSTALLATION: We believe that projects are only successful when there is an implementation with proven methodology. 

Our expert team has a deep knowledge of interactive products and systems, maximizing their use.

Serviços
Services
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FORMAÇÃO: A passagem de conhecimento aos utilizadores é uma prioridade para a Wingsys facilitando

a experiência de utilização dos nossos equipamentos interativos. O objetivo é que todos os clientes consigam 

tirar o maior partido das nossas soluções e potenciem o seu negócio.

TRAINING: Passing on knowledge to users is a priority for Wingsys by facilitating the experience of using our interactive 

equipment. The goal is for all customers to be able to take the most of our solutions and boost business.

SERVIÇOS INFORMÁTICOS: Graças ao elevado grau de know-how e expertise da equipa Wingsys, 

conseguimos prestar-lhe um serviço de TI especializado em equipamentos e software interativos. 

Desenvolvemos serviços adaptados à realidade do seu negócio, tendo em conta variáveis como o nível 

de especialização, os constrangimentos orçamentais e outros requisitos operacionais.

IT SERVICES: Due to the high degree of know-how and expertise of the Wingsys team, we were able to provide you with 

an IT service specializing in interactive equipment and software. We develop services adapted to the reality of your business, 

taking into account variables such as the level of specialization, constraints budgetary and other operational requirements.

MANUTENÇÃO: Os serviços disponibilizados pela Wingsys prolongam o ciclo de vida dos equipamentos

 e sistemas e melhoram o seu desempenho. Os nossos clientes beneficiam de:

- Serviços de suporte e monitorização;   - Gestão de conteúdos;

- Gestão de performance;                  - Manutenção proativa e reativa.

MAINTENANCE: The services provided by Wingsys extend the life cycle of the equipment and systems and improve their 

performance. Our customers benefit from:

- Support and monitoring services;             - Content management;

- Performance management;         - Proactive and reactive maintenance.
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Ecrã Interativo Wingsys projetado com tecnologia infravermelhos e tela sensível ao toque
de última geração. Uma solução que combina tecnologia interativa com uma utilização intuitiva 
para escolas ou empresas. Este sistema de ecrã interativo num simples toque está disponível 
em diversos tamanhos, como 65”, 75” e 86”.

Wingsys Interactive Screen designed with infrared technology and touch screen of last 
generation. A solution that combines interactive technology with intuitive use for schools or 
businesses. This interactive touch screen system is available in different sizes, such as 65”, 75” 
and 86”.

REF.

WIPIR 

Ecrã Interativo 
com tecnologia 
infravermelhos
Interactive screen with 

infrared technology

ECRÃ SCREEN
16:9

RESOLUÇÃO RESOLUTION
3840 x 2160 (4k) 

DIMENSÕES SIZE
65”/75”/86”

TIPO DE TOQUE TOUCHSCREEN
Infravermelhos Infrared 

SISTEMA OPERATIVO OS
Android 8.0 

Sound Screen Mirroring Bluetooth Android 8.0Ultra HDEthernet 
+ Wifi

Hardware Lock 2x marker 20 touches Wall Mount



Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

WHITEBOARD SOFTWARE

SOFTWARE QUADRO BRANCO

2X FRONT USB

2X USB FRENTE

HARDWARE LOCK

BLOQUEIO POR HARDWARE

BROWSER

NAVEGADOR

Opcionais Optionals

Windows 10 OS 

Suporte com rodas Stand with whells

Sistema Videoconferência Video Conference

Software Educacional Educational Software

ALTURA HEIGHT
90 cm 

LARGURA WIDTH
148 cm

PROFUNDIDADE DEEP
9 cm

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
105 x 165 x 20 cm

+INFO WWW.WINGSYS.PT

Android 8.0
(standard) 

Windows 10
(opcional /optional) 

65” 



Ecrã Interativo Wingsys com tecnologia PCAP, perfeito para utilizar em salas de reuniões, com
os seus clientes, parceiros, colegas de trabalho ou em universidades e instituições de ensino. 
Projetado para compartilhar conteúdo digital de diversos ecrãs em simultâneo, em segundos, 
sem fios e com total segurança. Combine nas suas apresentações o sistema de quadro branco
e a ferramenta de notas. Este display, altamente sensível ao toque interativo, torna a colaboração 
mais fácil e dinâmica!

Wingsys Interactive Screen with PCAP technology is perfect for use in meeting rooms, with 
customers, partners, co-workers or at universities and educational institutions with students. 
Designed to share digital content from multiple screens simultaneously, in seconds, wirelessly and 
with total security. Combine the whiteboard system and the notes tool. This display, highly 
sensitive to interactive touch, makes collaboration easier and more dynamic!

REF.

WIPPCAP

Ecrã Interativo 
de  tecnologia 

PCAP
Interactive screen with 

PCAP technology

ECRÃ SCREEN
16:9

RESOLUÇÃO RESOLUTION
3840 x 2160 (4k) 

DIMENSÕES SIZE
55”/65”

TIPO DE TOQUE TOUCHSCREEN
PCAP 

SISTEMA OPERATIVO OS
Android 8.0 

Sound Screen Mirroring Bluetooth Android 8.0Ultra HDEthernet 
+ Wifi

Hardware Lock 2x marker 20 touches Wall Mount



Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

WHITEBOARD SOFTWARE

SOFTWARE QUADRO BRANCO

2X SIDE USB

2X USB LATERAL

BROWSER

NAVEGADOR

Opcionais Optionals

Windows 10 OS 

Suporte com rodas Stand with whells

Sistema Videoconferência Video Conference

Software Educacional Educational Software

ALTURA HEIGHT
90 cm

LARGURA WIDTH
148 cm

PROFUNDIDADE DEEP
9 cm

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
105 x 165 x 20 cm 

Android 8.0
(standard) 

Windows 10
(opcional /optional) HARDWARE LOCK

BLOQUEIO POR HARDWARE

65” 
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O Hygistation é uma solução contactless Wingsys que incorpora 
um dispensador automático de desinfetante para as mãos,
um display profissional, controlo de máscara protetora e de 
acessos e um sensor de medição de temperatura corporal. 
Graças ao acessório/módulo mobi.adapt pode adaptar
o equipamento também para pessoas de diferentes alturas, 
crianças ou pessoas com mobilidade reduzida.

Hygistation is a contactless solution that incorporates
an automatic hand sanitizer dispenser, a professional display, 
access and mask control and a body temperature measurement 
sensor. Thanks to the mobi.adapt accessory/module you can 
also adapt the equipment for people with different heights, 
children or people with reduced mobility. 

ECRÃ SCREEN
IPS LCD

RESOLUÇÃO RESOLUTION
800 x 1280

DIMENSÕES SIZE
8”

ACABAMENTO FINISHING
Lacado Lacquered

MATERIAIS MATERIALS
Aço Steel

REF.

HYGISTATION

SoundMask detection AndroidEthernet 
+ Wifi

Temperature 
measure

Automatic
Hand Sanitizer



Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

WEBCAM

Opcionais Optionals

Acessório mobi.adapt  Mobi.adapt accessory

Gestão de Filas de Espera  Queue Management

Fixação ao solo  Ground fixing

Rodas direcionais  Directional Wheels

ALTURA HEIGHT
166 cm

LARGURA WIDTH
42 cm

PROFUNDIDADE DEEP
43 cm 

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
173 x 50 x 60 cm

Android 

TEMPERATURE SENSORS

SENSORES DE TEMPERATURA

DISPLAY AND SPEAKERS

ECRÃ E COLUNAS

HAND SANITIZER

HIGIENIZADOR DE MÃOS

INFORMATION LOGO

LOGÓTIPO INFORMATIVO
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O Hygi DS é um quiosque de ambiente indoor completamente 
contactless, isto é, não necessita de qualquer toque por parte 
do utilizador no dispositivo. Este equipamento, para além de ser 
um posto de higienização essencial em qualquer espaço público 
atualmente, atua na prevenção da propagação de doenças
e funciona também como um ponto de acesso a conteúdos.

The Hygi DS is a completely contactless indoor kiosk and
it does not require any touch from the user on the device. This 
equipment, in addition to being an essential sanitation station 
in any public space today, works to prevent the spread of 
diseases and also functions as an access point to content.

REF.

HYGI DS

ECRÃ SCREEN
Digital Signage

RESOLUÇÃO RESOLUTION
1920 x 1080

DIMENSÕES SIZE
21,5’’

ACABAMENTO FINISHING
Lacado Lacquered

MATERIAIS MATERIALS
Aço Steel

Sound Ethernet 
+ Wifi

Automatic
Hand Sanitizer

Content
 Management

Digital Signage
Display



Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

Opcionais Optionals

Gestao Remota Remote Management

Gestão de Filas de Espera  Queue Management

ALTURA HEIGHT
188 cm

LARGURA WIDTH
62 cm

PROFUNDIDADE DEEP
43 cm 

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
195 x 72 x 53 cm 

DIGITAL SIGNAGE DISPLAY

ECRÃ DIGITAL SIGNAGE

HAND SANITIZER

HIGIENIZADOR DE MÃOS

INFORMATION LOGO

LOGOTIPO INFORMATIVO

Fixação ao solo  Ground fixing

Rodas direcionais  Directional Wheels
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As mesas interativas TA007T, pela sua qualidade e versatilidade, correspondem ao modelo 
premium desta família. Os seus componentes são robustos e a tecnologia de tela sensível ao 
toque proporciona uma experiência interativa ideal. Estas mesas interativas são aptas para 
apresentações, partilha de informação, entretenimento ou para trabalho colaborativo nas 
empresas. Este modelo inclui pernas amovíveis, o que lhe confere um volume compacto de 
transporte e rodas inferiores para se deslocar facilmente, e tamanho de criança ideal para 
escolas (TA007K).

The TA007T interactive tables, due to their quality and versatility, correspond to the premium 
model of this family. Its components are robust and the touchscreen technology provides an ideal 
interactive experience. These interactive tables are suitable for presentations, information sharing, 
entertainment or collaborative work in companies. This model includes lower wheels and removable 
legs, which gives it a compact volume of transport, and also child size ideal for schools (TA007K).

REF.

TA007T / TA007K

Conheça a mesa 
interativa premium

Discover the premium 
interactive table

ECRÃ SCREEN
PCAP 

RESOLUÇÃO RESOLUTION
até 3840 x 2160 (4k) up to

DIMENSÕES SIZE
43”/49”/55”

ACABAMENTO FINISHING
Lacado Lacquered

MATERIAIS MATERIALS
Aço Steel

Vidro Glass

Sound Technology Bluetooth Screen MirroringUSB Ethernet

Wifi
+



Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

As dimensões podem variar em função do display e componentes utilizados. / Dimensions may vary depending on the display and components used.

CUSTOMIZED
LOGO IN VINYL

PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL

43’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOUCHES

DISPLAY 43”
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOQUES

VENTILAÇÃO
CONTÍNUA

CONTINOUS
VENTILATION SLOT

Opcionais Optionals

Cor rebordo vidro Glass edge colour

PCAP invisível PCAP no visible wires

Software Multitoque Multitouch Software

Altura crianças Children height 

INTEL COMPUTER
COMPUTADOR INTEL

ALTURA HEIGHT
90 cm (TA007T)
60 cm (TA007K)

LARGURA WIDTH
112 cm

PROFUNDIDADE DEEP
70 cm

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
100x 122 x 80 cm

Disponível em qualquer cor RAL
Available in any RAL color
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O MUPI TA007P pertence à mesma família premium da mesa interativa 
Wingsys TA007T, mantendo todas as características do grupo TA007 
mas com orientação vertical. O seu design premiado é, por si só, atrativo 
e elegante e as suas aplicações podem ser muito diversificadas. Perfeito 
para divulgar informação interativa ou servir de suporte para software
de digital signage. Este MUPI pode ser personalizado para se ajustar
às exigências de cada finalidade, tanto a nível de cores ou pela aplicação 
de logótipos.

The MUPI TA007P belongs to the same premium family as the 
interactive table Wingsys TA007T, maintaining all the characteristics of 
the TA007 group but with a vertical orientation. Its award-winning 
design is, in itself, attractive and elegant and its applications can be very 
diverse. Perfect for disseminating interactive information or supporting 
digital signage software. This MUPI can be customized to suit the 
requirements of each purpose, either in terms of colors or by applying 
logos.

ECRÃ SCREEN
PCAP

RESOLUÇÃO RESOLUTION
até 3840 x 2160 (4k) up to

DIMENSÕES SIZE
43”/49”/55”/65”

ACABAMENTO FINISHING
Lacado Lacquered

MATERIAIS MATERIALS
Aço Steel
Vidro Glass

REF.

TA007P

Sound Technology Bluetooth Screen MirroringUSB Ethernet

Wifi
+



Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

CUSTOMIZED
LOGO IN VINYL

PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL

METAL BASE WITH
FLOOR FIXING

BASE COM FIXAÇÃO
AO SOLO

43’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOUCHES

DISPLAY 43”
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOQUES

Opcionais Optionals

Cor rebordo vidro Glass edge colour

PCAP invisível PCAP no visible wires

Webcam 

Software Multitoque Multitouch Software

INTEL COMPUTER
COMPUTADOR INTEL

ALTURA HEIGHT
200 cm

LARGURA WIDTH
80 cm

PROFUNDIDADE DEEP
55 cm

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
205 x 90 x 65 cm

Disponível em qualquer cor RAL
Available in any RAL color

As dimensões podem variar em função do display e componentes utilizados. / Dimensions may vary depending on the display and components used.
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O MUPI TA007Q foi criado com base no sucesso das soluções para mesas interativas desta família 
TA007. Foi-lhe dada uma orientação horizontal e uma inclinação de 45º de forma a facilitar
a leitura e a escrita. Esta é uma solução direcionada para uma utilização mais individual, sempre 
que a introdução de texto através de um teclado virtual é exigida. Pode ser útil para softwares
de arquitetura, preencher formulários ou fazer check-in em eventos ou espaços de atendimento
ao público. 

The MUPI TA007Q was based on the success of the interactive table solutions of the TA007 family. 
It was given a horizontal orientation and an inclination of 45º in order to facilitate reading and 
writing. This is a solution aimed at more individual use, whenever text input via a virtual keyboard
is required. It can be useful for architecture softwares, filling out forms or checking in at events
or public service spaces. 

MUPI 45º 
mais acessível 

 45º more acessible 

REF.

TA007Q

Sound Technology Bluetooth Screen MirroringUSB Ethernet

Wifi
+

ECRÃ SCREEN
PCAP 

RESOLUÇÃO RESOLUTION
até 3840 x 2160 (4k) up to

DIMENSÕES SIZE
43”/49”/55”/65”

ACABAMENTO FINISHING
Lacado Lacquered

MATERIAIS MATERIALS
Aço Steel

Vidro Glass



CUSTOMIZED
LOGO IN VINYL

PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL

43’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOUCHES

DISPLAY 43”
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOQUES

VENTILAÇÃO
CONTÍNUA

CONTINOUS
VENTILATION SLOT

INTEL COMPUTER
COMPUTADOR INTEL

ALTURA HEIGHT
148 cm

LARGURA WIDTH
113 cm

PROFUNDIDADE DEEP
56 cm

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
158 x 123 x 66 cm

Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

Opcionais Optionals

Cor rebordo vidro Glass edge colour

PCAP invisível PCAP no visible wires

Webcam 

Software Multitoque Multitouch Software

Disponível em qualquer cor RAL
Available in any RAL color

As dimensões podem variar em função do display e componentes utilizados. / Dimensions may vary depending on the display and components used.

+INFO WWW.WINGSYS.PT



A gama QX da Wingsys foi projetada no âmbito da comunicação Digital 
Out Of Home (DOOH) que designa MUPIs especificamente criados para 
ambiente exterior. O modelo QX003 é elegante mas resistente, perfeito 
para incluir o software "Smart Point" e transmitir informações sobre uma 
cidade em ambiente urbano. A sua estrutura resistente e o revestimento 
anti-grafitti, tornam este MUPI ideal para espaços outdoor. Dotados
de um sistema de ventilação e com uma arquitetura estanque, estes 
equipamentos adaptam-se a condições climatéricas adversas.

The Wingsys QX range was designed within the scope of Digital Out Of 
Home (DOOH) communication that designates MUPIs specifically created 
for outdoor environments. The QX003 model is elegant yet sturdy, 
perfect for including "Smart Point" software and transmitting 
information about a city in an urban environment. Its sturdy structure and 
anti-graffiti coating make this MUPI ideal for outdoor and teeming 
spaces. Equipped with a ventilation system and with a watertight 
architecture, these devices adapt to adverse weather conditions.

Sound Technology Bluetooth Outdoor High Brightness
Display

Wifi
Hotspot

Air Conditioning
    (opcional)

Screen MirroringUSB Ethernet

Wifi
+

ECRÃ SCREEN
PCAP

RESOLUÇÃO RESOLUTION
até 3840 x 2160 (4k) up to

DIMENSÕES SIZE
49”/55”/75”

ACABAMENTO FINISHING
Lacado Lacquered

MATERIAIS MATERIALS
Alumínio Aluminium
Vidro Glass

MUPI de Exterior
Outdoor MUPI

REF. 

QX003



CUSTOMIZED LOGO 
IN VINYL OR PAINTED

PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL OU TINTA

METAL BASE WITH
FLOOR FIXING

BASE COM FIXAÇÃO
AO SOLO

55’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOUCHES

DISPLAY 55”
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOQUES

WEBCAM OR IP CAM FOR
SURVEILLANCE OR METRICS

WEBCAM OU CÂMARA IP PARA 
VIGILÂNCIA OU MÉTRICA

INTEL COMPUTER
COMPUTADOR INTEL

ALTURA HEIGHT
220 cm

LARGURA WIDTH
93 cm

PROFUNDIDADE DEEP
28 cm

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
230 x 103 x 38 cm

Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

Opcionais Optionals

Câmara IP IP Cam

Software Multitoque Multitouch Software

Software Smart Point Tourism Software

Wi-fi Hotspot 

Selfie software

Disponível em qualquer cor RAL
Available in any RAL color

´

As dimensões podem variar em função do display e componentes utilizados. / Dimensions may vary depending on the display and components used.

+INFO WWW.WINGSYS.PT



Os Quiosques QX003PS da Wingsys podem ser colocados em espaços 
interiores ou exteriores para garantir ao utilizador uma experiência 
interativa de alta qualidade em atendimento digital, onde quer que se 
encontre. Permitem fazer check-in em espaços de atendimento, reservas 
simplificadas ou comprar produtos mais rapidamente, evitando longas 
filas de espera. Podem também aplicar-se no momento de check-out
ou pagamentos, à saída de qualquer estabelecimento. As marcas 
e serviços podem assim melhorar os seus serviços de atendimento
ao público através destes sistemas inovadores de self-service.

Wingsys QX003PS Kiosks can be placed indoor or outdoor to guarantee
a high quality interactive experience in digital attendance, wherever they 
are. They allow you to check in at service spaces, make reservations 
simpler or buy products faster, avoiding long queues. They can also be 
apply at check-out or payments services, at the exit of any 
establishment. Brands and services can thus improve their customer 
service through these innovative self-service systems.

Quiosque Self-Service
Payment System Kiosk

ECRÃ SCREEN
PCAP

RESOLUÇÃO RESOLUTION
até 1920 x 1080 (fhd) up to

DIMENSÕES SIZE
22” e 32”

ACABAMENTO FINISHING
Lacado Lacquered

MATERIAIS MATERIALS
Aço Steel

REF.

QX003 PS

Sound Technology Bluetooth Screen MirroringUSB Ethernet

Wifi
+



INTEL COMPUTER
COMPUTADOR INTEL

PINPAD+CARD READER, BARCODE SCANNER 
1D/2DTICKET PRINTER AND SMART CARD READER

LEITOR DE CARTÃO MAGNÉTICO+PINPAD,
SCANNER CÓDIGO BARRAS 1D E 2D,

IMPRESSORA TICKET E LEITOR DE CARTÕES,
DE ALTA FREQUÊNCIA

32’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

10 TOUCHES

DISPLAY 32”
 TOUCHSCREEN

10 TOQUES

Opcionais Optionals

Duplo display Double Side display

Versão outdoor Outdoor version

Outros componentes  Other components

ALTURA HEIGHT
194 cm

LARGURA WIDTH
64 cm

PROFUNDIDADE DEEP
45 cm

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
205 x 75 x 55 cm

Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

Disponível em qualquer cor RAL
Available in any RAL color

As dimensões podem variar em função do display e componentes utilizados. / Dimensions may vary depending on the display and components used.

+INFO WWW.WINGSYS.PT



ECRÃ SCREEN
PCAP

RESOLUÇÃO RESOLUTION
até 2732 x 2048 up to

DIMENSÕES SIZE
10”/15”/17”/19”/21”

ACABAMENTO FINISHING
Lacado Lacquered

MATERIAIS MATERIALS
Aço Steel

Os Quiosques Wingsys da linha IT005 incluem os modelos 
IT005C e IT005W que podem funcionar de várias formas
e incorporar múltiplas soluções. Estes equipamentos foram 
especialmente projetados para incorporar uma série
de componentes à sua escolha. Podem incluir impressoras 
e tickets e usá-los para gestão de filas de espera, por exemplo. 

The Wingsys Kiosks of the IT005 line include the IT005C and 
IT005W models that can work in many ways and incorporate 
multiple solutions. These equipments were specially designed 
to incorporate a series of components of your choice, like card 
readers or ticket printers for queue management, for example.

REF.

IT005 C/WO quiosque 
multifuncional de 
diversas medidas
The multifunctional kiosk 

with di�erent sizes 
available



10” TOUCHSCREEN

10’’ TOUCHSCREEN

TICKET PRINTER
60/80MM

IMPRESSORA DE TICKETS
60/80MM

AÇO LACADO
A QUALQUER COR RAL

PAINTED STEEL AT
ANY RAL COLOR

Opcionais Optionals

Soft. de Filas Espera Queue Management Software

Impressora Tickets Ticket Printer

Teclado Antivandálico Antivandalic Keyboard

Bandeja de Apoio Support Tray

Modelo de Fixação Parede Wall mount model

ALTURA HEIGHT
122 cm

LARGURA WIDTH
42 cm

PROFUNDIDADE DEEP
32 cm

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
132 x 52 x 42 cm

Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

Disponível em qualquer cor RAL
Available in any RAL color

As dimensões podem variar em função do display e componentes utilizados. / Dimensions may vary depending on the display and components used.

+INFO WWW.WINGSYS.PT



O MUPI QXI003 foi desenhado para ambientes indoor. O seu 
design minimalista de linhas retas adapta-se a qualquer tipo
de espaço e ajuda a atrair a atenção. As suas aplicações são 
muito diversificadas e pode ser personalizado com várias cores 
ou na aplicação de logótipos. Poderá ainda incluir na sua 
estrutura um prático suporte para revistas ou catálogos.

The MUPI QXI003 was designed for indoor environments. Its 
minimalist design of straight lines adapts to any type of space 
and helps to attract attention. Its applications are very diverse 
and can be customized with various colors or in the application 
of logos. You can also include in your structure a practical 
support for magazines or catalogs.

ECRÃ SCREEN
PCAP

RESOLUÇÃO RESOLUTION
até 3840 x 2160 (4k) up to

DIMENSÕES SIZE
43”/55”/75”/86”/98”

ACABAMENTO FINISHING
Lacado Lacquered

MATERIAIS MATERIALS
Aço Steel
Vidro Glass

REF.

QXI003

Sound Technology Bluetooth Screen MirroringUSB Ethernet

Wifi
+



Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

CUSTOMIZED
LOGO IN VINYL

PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL

METAL BASE WITH
FLOOR FIXING

BASE COM FIXAÇÃO
AO SOLO

43’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOUCHES

DISPLAY 43”
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOQUES

Opcionais Optionals

Cor rebordo vidro Glass edge colour

Base com rodas Base with wheels

Webcam 

Software Multitoque Multitouch Software

INTEL COMPUTER
COMPUTADOR INTEL

ALTURA HEIGHT
190 cm

LARGURA WIDTH
76 cm

PROFUNDIDADE DEEP
12 cm

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
205 x 110 x 70 cm

Disponível em qualquer cor RAL
Available in any RAL color

Suporte para revistas Support for magazines

As dimensões podem variar em função do display e componentes utilizados. / Dimensions may vary depending on the display and components used.

+INFO WWW.WINGSYS.PT



O Software Business Composer é intuitivo e fácil de usar, não exigindo quaisquer conhecimentos de programação. Possui um conjunto de 
aplicações e uma grande variedade de opções configuráveis, para que possa criar experiências interativas com a aparência que deseja
e totalmente alinhadas com a sua área de negócio. Este software Wingsys permite-lhe apresentar o seu próprio conteúdo num ambiente 
multitoque, através de fotos, vídeos, folhetos e até jogos. Caso não tenha disponibilidade para criar as suas experiências interativas ou 
se pretender algum apoio na elaboração de apresentações, pode contar com o nosso departamento de criações. Diga-nos o que pretende 
e nós desenvolvemos o conteúdo que procura no formato que mais se ajusta aos seus objetivos. O Software Business Composer permite 
aos utilizadores descarregar todos os conteúdos em tempo real, bastando introduzir um contacto de email.

The Business Composer Software is intuitive and easy to use, requiring no programming knowledge. It has a set of applications and a 
wide variety of configurable options, so you can create interactive experiences with the look you want and fully aligned with your 
business area. This Wingsys software allows you to present your own content in a multitouch environment, through photos, videos, 
brochures and even games. If you are not available to create your interactive experiences or if you want some support in it, you can count 
on our creations department help. Tell us what you really want and we develop the content you are looking for in the format that best fits 
your goals. The Business Composer Software allows users to download all content in real time, simply by entering an email contact.

REF.

BUSINESS COMPOSER



Software de informação inteligente e interativa utilizado em locais 
estratégicos de uma cidade ou espaço. Solução multitoque
de comunicação e informação em mobiliário urbano que disponibiliza 
diversos e selecionados conteúdos em qualquer lugar, a qualquer hora. 
Com um sistema totalmente intuitivo e user-friendly, promove 
atividades e pontos de interesse como turismo, cultura, comércio local, 
serviços públicos, em qualquer idioma através do recurso aos MUPIs 
Wingsys.

Intelligent and interactive information software used in strategic urban 
locations of a city or space. Multitouch communication and information 
solution in urban furniture that provides diverse and selected content 
anywhere, anytime. With a totally intuitive and user-friendly system,
it promotes activities and points of interest such as tourism, culture, 
local commerce, public services, in any language through the use of 
Wingsys MUPIs.

REF.

SMART POINT

+INFO WWW.WINGSYS.PT



O Software Educacional Wingsys vai trazer interatividade aos 
espaços de ensino/aprendizagem. Ideal para ensino à distância 
ou presencial, oferece acesso (a qualquer hora e em qualquer 
lugar) a aulas desenvolvidas pelo professor e alinhadas por 
padrão. Éste é o único software de tecnologia educacional que 
permite dividir o ecrã multitoque em zonas personalizadas 
e independentes. Proporciona um ambiente seguro para
a colaboração online e permite instruções personalizadas 
simultâneas, para melhorar a experiência colaborativa entre
os alunos. O Software Educacional Wingsys transforma a sala 
de aula, proporcionando uma aprendizagem mais ativa, 
divertida, motivadora e envolvente. Dispõe de um conjunto de 
aplicações educativas multitoque, desenhadas especificamente 
para ajudar os mais pequenos a aprenderem enquanto brincam!

The Educational Software will bring interactivity to the 
teaching/learning spaces. Ideal for distance or face-to-face 
teaching, it offers access (anytime and anywhere) to classes 
developed by the teacher and aligned by default. This is the 
only educational technology software that allows you to divide 
the multi-touch screen into personalized and independent 
zones. It provides a safe environment for online collaboration 
and allows simultaneous personalized instructions to improve 
the collaborative experience between students. Educational 
Software transforms the classroom, providing more active, fun, 
motivating and engaging learning. It has a set of multitouch 
educational applications, designed specifically to help the little 
ones learn while playing!

REF.

EDUCATIONAL



O Software de Reconhecimento de Objetos ajuda-o a explorar hoje o potencial das futuras tecnologias de retalho. Permite obter uma 
apresentação através do reconhecimento de objetos pré-programados, quando estes são dispostos em cima de uma mesa interativa 
Wingsys. O Software identifica o objeto e abre um conjunto específico de imagens, vídeos ou catálogos a ele associados, 
em ambiente multitoque. Cada apresentação é totalmente personalizada e customizada ao seu negócio e à imagem da sua empresa. 
A licença do software inclui: quatro bases de objetos reconhecíveis, quatro modelos de produto em impressão 3D e parametrização 
dos conteúdos.

Object Recognition Software helps you explore the potential of future retail technologies today. It allows to obtain a presentation 
through the recognition of pre-programmed objects, when they are placed on top of a Wingsys interactive table. The Software 
identifies the object and opens a specific set of images, videos or catalogs associated with it, in a multitouch environment. Each 
presentation is completely personalized and customized to your business or purpose. The software license includes: 
four recognizable object bases, four 3D printing product models and content parameterization.

REF.

OBJECT RECOGNITION

+INFO WWW.WINGSYS.PT



Mais do que uma mesa interativa, a TA010 é uma peça de decoração e design minimalista.
Pode ser utilizada em casa, na receção da sua empresa ou em zonas de lazer e descanso
em superfícies comerciais. As opções de utilização são infindáveis e promovem a interação 
e convívio entre os utilizadores. Imagine uma peça de mobiliário que lhe permite aceder
a milhares de aplicações, combinar a Loja Windows com o novo sistema operativo Microsoft 
Windows e muito mais. Pinte um quadro, divirta-se com os mais divertidos jogos, relaxe ouvindo 
as suas músicas preferidas, edite e publique fotografias ou aprenda um novo idioma. Tudo isto ao 
alcance de um toque.

More than an interactive table, TA010 is a piece of decoration and minimalist design. It can be 
used at home, at your company's reception or in leisure and rest areas on commercial surfaces. 
The usage options are endless and promote interaction and conviviality between users. Imagine 
a piece of furniture that allows you to access thousands of applications, combine the Windows 
Store with the new Microsoft Windows operating system and much more. Paint a picture, have 
fun with the most fun games, relax listening to your favorite music, edit and publish photos or 
learn a new language. All this at your home!

REF.

TA010

Uma peça de 
decoração 
interativa

An interactive piece of 
furniture

ECRÃ SCREEN
PCAP

RESOLUÇÃO RESOLUTION
até 3840 x 2160 (4k) up to

DIMENSÕES SIZE
43”/49”/55”

ACABAMENTO FINISHING
Lacado Lacquered

MATERIAIS MATERIALS
Madeira Wood

Vidro Glass

Sound Technology Bluetooth Screen MirroringUSB Ethernet

Wifi
+



CUSTOMIZED
LOGO IN VINYL

PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL

43’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOUCHES

DISPLAY 43”
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOQUES

Opcionais Optionals

Cor rebordo vidro Glass edge colour

PCAP invisível PCAP no visible wires

Diferentes tipos de madeira Different types of wood

Espelhamento do ecrã Screen Mirroring

Software Multitoque Multitouch Software

INTEL COMPUTER
COMPUTADOR INTEL

ALTURA HEIGHT
45 cm

LARGURA WIDTH
120 cm

PROFUNDIDADE DEEP
74 cm

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
55 x 130 x 84 cm

Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

Disponível em qualquer cor RAL
Available in any RAL color

As dimensões podem variar em função do display e componentes utilizados. / Dimensions may vary depending on the display and components used.

+INFO WWW.WINGSYS.PT



O modelo TA007PDF é um MUPI que mantém todas 
as características do MUPI TA007P, mas com uma estrutura
de dupla face, acessível de ambos os lados. Pelo seu design 
premiado e estrutura de alta qualidade, esta é a solução ideal 
para divulgar informação interativa em diversos ambientes. 
O facto de possuir dois ecrãs oferece a possibilidade
de utilização simultânea numa mesma estrutura.

The model TA007PDF is a MUPI that maintains all the 
characteristics of the MUPI TA007P, but with a double-sided 
structure, accessible from both sides. Due to its award winning 
design and high quality structure, this is the ideal solution 
to disseminate interactive information in different 
environments. The fact of having two screens offers the 
possibility of simultaneous use in the same structure.

ECRÃ SCREEN
PCAP

RESOLUÇÃO RESOLUTION
até 3840 x 2160 (4k) up to

DIMENSÕES SIZE
43”/49”/55”/65”

ACABAMENTO FINISHING
Lacado Lacquered

MATERIAIS MATERIALS
Aço Steel
Vidro Glass

REF.

TA007PDF

Sound Technology Bluetooth Screen MirroringUSB Ethernet

Wifi
+



Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

CUSTOMIZED
LOGO IN VINYL

PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL

METAL BASE WITH
FLOOR FIXING

BASE COM FIXAÇÃO
AO SOLO

43’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOUCHES

DISPLAY 43”
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOQUES

Opcionais Optionals

Cor rebordo vidro Glass edge colour

PCAP invisível PCAP no visible wires

Webcam 

Software Multitoque Multitouch Software

INTEL COMPUTER
COMPUTADOR INTEL

ALTURA HEIGHT
200 cm

LARGURA WIDTH
80 cm

PROFUNDIDADE DEEP
63 cm

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
205 x 90 x 73 cm

Disponível em qualquer cor RAL
Available in any RAL color

As dimensões podem variar em função do display e componentes utilizados. / Dimensions may vary depending on the display and components used.

+INFO WWW.WINGSYS.PT



Conheça a mesa interativa ideal para demonstrar que a sua empresa, café ou restaurante, prima 
pela modernidade e inovação. Com um design contemporâneo produzida em aço lacado
em qualquer cor do catálogo RAL, esta é a solução ideal para a sua área de negócio. Deslumbre 
clientes e visitantes com uma mesa digital de design simples, mas capaz de integrar produtos 
tecnologicamente avançados e inovadores na sua área de atuação. O vidro interativo 
é totalmente plano e pode ser decorado com qualquer tipo de imagem ou logótipo à sua 
escolha.  A conetividade pode ser feita via USB ou RJ45.
 
Discover the ideal interactive table to demonstrate that your company, cafe or restaurant excels 
in modernity and innovation. With a contemporary design produced in lacquered steel in any 
color from the RAL catalog, this is the ideal solution for your business area. Amaze customers 
and visitors with a digital table with a simple design, but capable of integrating technologically 
advanced and innovative products in your area of operation. The interactive glass is completely 
flat and can be decorated with any type of image or logo of your choice. Connectivity can be 
done simply, via USB or RJ45.

Mesa interativa multiusos 
Multipurpose interactive table

REF.

MT001

Sound Technology Bluetooth Screen MirroringUSB Ethernet

Wifi
+

ECRÃ SCREEN
PCAP

RESOLUÇÃO RESOLUTION
até 3840 x 2160 (4k) up to

DIMENSÕES SIZE
43”/49”/55”/65”

ACABAMENTO FINISHING
Lacado Lacquered

MATERIAIS MATERIALS
Aço Steel

Vidro Glass



GLASS WITH BLACK
OR WHITE BORDER

VIDRO COM REBORDO
PRETO OU BRANCO

55’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOUCHES

DISPLAY 55”
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOQUES

Opcionais Optionals

Cor rebordo vidro Glass edge colour

PCAP invisível PCAP no visible wires

Software Multitoque Multitouch Software

INTEL COMPUTER
COMPUTADOR INTEL

ALTURA HEIGHT
90 cm

LARGURA WIDTH
147 cm

PROFUNDIDADE DEEP
92 cm

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
100 x 157 x 102 cm

Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

Disponível em qualquer cor RAL
Available in any RAL color

As dimensões podem variar em função do display e componentes utilizados. / Dimensions may vary depending on the display and components used.

+INFO WWW.WINGSYS.PT



ECRÃ SCREEN
PCAP

RESOLUÇÃO RESOLUTION
até 2732 x 2048 up to

DIMENSÕES SIZE
10”/12”

ACABAMENTO FINISHING
Lacado Lacquered

MATERIAIS MATERIALS
Aço Steel

Os Quiosques IT007 são modelos verticais com um design mais 
leve e clean. Estes quiosques podem incorporar qualquer tablet 
à escolha do cliente e funcionar de diferentes formas e 
orientações, consoante a função a que se destinem. 
São perfeitos para inquéritos de qualidade ou acesso
a websites. Oferecemos a colocação de logótipo em vinil.

IT007 Kiosks are vertical models with a lighter and cleaner 
design. These kiosks can incorporate any tablet of the 
customer's choice and work in different ways and orientations, 
depending on the function for which they are intended. They 
are perfect for quality inquiries or accessing websites. We offer 
the placement of a logo on vinyl.

REF.

IT007 C/M/W

PEDIR IMAGEM NOVA CARLOS



AÇO LACADO
A QUALQUER COR RAL

PAINTED STEEL AT
ANY RAL COLOR

Opcionais Optionals

Modelo de Mesa Couter table model

Modelo de Fixação Parede Wall mount model

ALTURA HEIGHT
117 cm

LARGURA WIDTH
40 cm

PROFUNDIDADE DEEP
30 cm

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
127 x 50 x 40 cm

10’’ TABLET/IPAD

Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

Disponível em qualquer cor RAL
Available in any RAL color

As dimensões podem variar em função do display e componentes utilizados. / Dimensions may vary depending on the display and components used.

+INFO WWW.WINGSYS.PT



Na Era da Comunicação, a interatividade e a acessibilidade são 
fatores decisivos para qualquer empresa. Este MUPI interativo, 
de design moderno e apelativo, permite fornecer informação 
e forma instantânea e simples em empresas, lojas, eventos
e muito mais. Pode ser utilizado como atendedor virtual na 
receção da sua empresa ou como ponto de informação, aplicado 
ao marketing e publicidade ou mesmo como mapa de 
localização e wayfinding.

In the Communication Age, interactivity and accessibility are 
decisive factors for any company. This modern interactive MUPI 
allows you to provide information in a instant and simple way in 
businesses, stores, events and more. Can be used as a virtual 
attendant or as an information point, applied to marketing and 
advertising or even as a location map and wayfinding.

ECRÃ SCREEN
PCAP

RESOLUÇÃO RESOLUTION
até 3840 x 2160 (4k) up to

DIMENSÕES SIZE
43”/49”/55”/65”

ACABAMENTO FINISHING
Lacado Lacquered

MATERIAIS MATERIALS
Aço Steel
Vidro Glass

REF.

PA004

Sound Technology Bluetooth Screen MirroringUSB Ethernet

Wifi
+



CUSTOMIZED
LOGO IN VINYL

PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL

43’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOUCHES

DISPLAY 43”
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOQUES

Opcionais Optionals

Cor rebordo vidro Glass edge colour

PCAP invisível PCAP no visible wires

Webcam 

Software Multitoque Multitouch Software

INTEL COMPUTER
COMPUTADOR INTEL

ALTURA HEIGHT
193 cm

LARGURA WIDTH
73 cm

PROFUNDIDADE DEEP
62 cm

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
200 x 83 x 72 cm

Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

Disponível em qualquer cor RAL
Available in any RAL color

As dimensões podem variar em função do display e componentes utilizados. / Dimensions may vary depending on the display and components used.

+INFO WWW.WINGSYS.PT



A gama QI da Wingsys representa MUPIs multimédia aptos para servir 
diferentes necessidades. Cada modelo foi concebido para cumprir uma 
função específica, podendo incorporar mais do que um ecrã. O MUPI 
QI001 é ideal para conseguir mais destaque em superfícies comerciais 
para digital signage, promovendo marcas, produtos ou serviços. Porque 
somos produtores, criamos soluções à medida das suas exigências em 
diversos tamanhos e cores, com possibilidade de duplo ecrã.

The Wingsys QI range represents the multimedia MUPIs that are able
to serve different needs. Each model has been designed to fulfill
a specific function and can incorporate more than one screen. The MUPI 
QI001 is ideal to achieve more prominence on commercial surfaces for 
digital signage, promoting brands, products or services. Because we are 
producers, we create tailored solutions to your requirements in different 
sizes and colors, with the possibility of a double screen.

ECRÃ SCREEN
PCAP

RESOLUÇÃO RESOLUTION
até 3840 x 2160 (4k) up to

DIMENSÕES SIZE
43”/49”/55”/65”

ACABAMENTO FINISHING
Lacado Lacquered

MATERIAIS MATERIALS
Aço Steel
Vidro Glass

REF.

QI001

Sound Technology Bluetooth Screen MirroringUSB Ethernet

Wifi
+



CUSTOMIZED
LOGO IN VINYL

PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL

METAL BASE WITH
FLOOR FIXING

BASE COM FIXAÇÃO
AO SOLO

43’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOUCHES

DISPLAY 43”
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOQUES

Opcionais Optionals

Cor rebordo vidro Glass edge colour

PCAP invisível PCAP no visible wires

Webcam 

Display Dupla Face  Double face display

Software Multitoque Multitouch Software

INTEL COMPUTER
COMPUTADOR INTEL

ALTURA HEIGHT
170 cm

LARGURA WIDTH
70 cm

PROFUNDIDADE DEEP
55 cm

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
180 x 80 x 65 cm

Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

Disponível em qualquer cor RAL
Available in any RAL color

As dimensões podem variar em função do display e componentes utilizados. / Dimensions may vary depending on the display and components used.
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Da mesma família da premiada mesa interativa Wingsys, apresentamos o MUPI interativo 
TA007W. Este modelo incorpora um sistema "wall" de fixação, ocupando menos espaço, uma vez 
que se assemelha a uma moldura digital. Pode ser fixado tanto em orientação vertical, como 
horizontal. Solução ideal para difundir informações em vários contextos, tais como: serviços 
públicos, showrooms, escolas ou empresas. Permite divulgar informação relativa a eventos, 
promoções, editais ou comunicação interna em ambiente industrial de produção.

From the same family as the award-winning Wingsys interactive table, we present the TA007W 
interactive MUPI. This model incorporates a "wall" fixing system, taking up less space, since it 
resembles a digital frame. It can be fixed in both vertical and horizontal orientation. Ideal solution 
for spreading information in various contexts, such as: public services, showrooms, schools
or companies. It allows disclosing information related to events, promotions, notices or internal 
communication in an industrial production environment.

REF.

TA007W

A nossa moldura 
interativa

Our interactive 
wall mount display

ECRÃ SCREEN
PCAP

RESOLUÇÃO RESOLUTION
até 3840 x 2160 (4k) up to

DIMENSÕES SIZE
43”/49”/55”/65”

ACABAMENTO FINISHING
Lacado Lacquered

MATERIAIS MATERIALS
Aço Steel

Vidro Glass

Sound Technology Bluetooth Screen MirroringUSB Ethernet

Wifi
+



Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

CUSTOMIZED
LOGO IN VINYL

PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL

43’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOUCHES

DISPLAY 43”
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOQUES

SUPORTE DE PAREDE

WALL MOUNT

Opcionais Optionals

Cor rebordo vidro Glass edge colour

PCAP invisível PCAP no visible wires

Software Multitoque Multitouch Software

INTEL COMPUTER
COMPUTADOR INTEL

ALTURA HEIGHT
70 cm

LARGURA WIDTH
112 cm

PROFUNDIDADE DEEP
15 cm

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
80 x 120 x 25 cm

Disponível em qualquer cor RAL
Available in any RAL color

As dimensões podem variar em função do display e componentes utilizados. / Dimensions may vary depending on the display and components used.
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Interatividade, robustez e design são três termos que definem a mesa interativa TA002.
Um equipamento multitoque em aço lacado a qualquer cor do catálogo RAL, que combina 
microinformática, design e usabilidade. Uma solução compacta, ideal para ambientes industriais, 
que permite a partilha e divulgação de conteúdos de forma interativa. 

Interactivity, robustness and design are three terms that define the TA002 interactive table. 
A multitouch equipment in steel lacquered to any color in the RAL catalog, which combines 
microinformatics, design and usability. A compact solution, ideal for industrial environments, 
which allows the sharing and dissemination of content interactively.

Experimente o 
poder colaborativo 

do multitoque
Experience the power of 
collaborative multitouch

ECRÃ SCREEN
PCAP

RESOLUÇÃO RESOLUTION
até 3840 x 2160 (4k) up to

DIMENSÕES SIZE
43”/49”/55”

ACABAMENTO FINISHING
Lacado Lacquered

MATERIAIS MATERIALS
Aço Steel

Vidro Glass

REF.

TA002

Sound Technology Bluetooth Screen MirroringUSB Ethernet

Wifi
+



CUSTOMIZED
LOGO IN VINYL

PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL

43’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOUCHES

DISPLAY 43”
 TOUCHSCREEN

PCAP 10 TOQUES

INTEL COMPUTER
COMPUTADOR INTEL

ALTURA HEIGHT
90 cm

LARGURA WIDTH
120 cm

PROFUNDIDADE DEEP
90 cm

CAIXA (AxLxP)  BOX (HxWxD)
110 x 150 x 100 cm

Opcionais Optionals

Cor rebordo vidro Glass edge colour

PCAP invisível PCAP no visible wires

Software Multitoque Multitouch Software

Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

Disponível em qualquer cor RAL
Available in any RAL color

As dimensões podem variar em função do display e componentes utilizados. / Dimensions may vary depending on the display and components used.

+INFO WWW.WINGSYS.PT



A Wingsys apresenta soluções LED de marca própria para comunicação eficiente em locais 
movimentados, sinalética, publicidade ou qualquer outra aplicação. Esta solução para espaços 
indoor está disponível em diversos tamanhos e formatos e oferece uma significativa redução 
no consumo de eletricidade em relação a outros dispositivos de comunicação e iluminação. 
Poderá acoplar diversas placas para construir o painel ideal à medida das suas necessidades. 
O módulo LED WINGPRO é uma placa HUB revolucionária 3 em 1, altamente integrada. 
Possui fonte de alimentação, placa recetora e placa de ponte para alcançar uma excelente 
estabilidade e menor EMI.

Wingsys presents private label LED solutions for efficient communication in busy places, digital 
signage, advertising or any other application. This solution for indoor spaces is available
in different sizes and formats and offers a significant reduction in electricity consumption 
compared to other communication and lighting devices. May attach several boards to build the 
ideal panel according to your needs. The WINGPRO LED module is a revolutionary 3 in 1 HUB 
board, highly integrated. It has a power supply, receiver plate and bridge plate to achieve 
excellent stability and lower EMI.

O poder da 
comunicação em 

tecnologia LED
The power of 

communication 
in LED technology

UTILIZAÇÃO USE
Interior Indoor

RESOLUÇÃO RESOLUTION
243x135px

MODULO CABINET 
610mmx343mm

BRILHO BRIGHTNESS
100~550

PIXEL
1.9px SMD

IP RACIO IP RATING
IP30

MANUTENÇÃO MAINTENANCE
Frente Front

REF.

WINGPRO

Indoor 100~500 NitsP1.9  



ALTURA HEIGHT
34 cm

LARGURA WIDTH
61 cm

PROFUNDIDADE DEEP
3,8 cm

Opcionais Optionals

Disponível de 0,9px a 2.5px 

Available from 0,9px to 2.5px 

Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

ULTRA SLIM
MOLDURA ULTRA FINA

LOW POWER CONSUMPTION
BAIXO CONSUMOEASY MOUNT

MONTAGEM FÁCIL FULLY FRONT ACCESS
MANUTENÇÃO FRONTAL

<2M
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A Wingsys apresenta soluções LED de marca própria para comunicação eficiente em locais 
movimentados, sinalética, publicidade ou qualquer outra aplicação. Esta solução para espaços 
indoor está disponível em diversos tamanhos e formatos e oferece uma significativa redução 
no consumo de eletricidade em relação a outros dispositivos de comunicação. Poderá acoplar 
diversas placas para construir o painel ideal à medida das suas necessidades. Com acesso 
frontal e traseiro, a montagem e desmontagem ficam facilitadas. O módulo LED WINGDORI é 
uma solução de comunicação segura, estável e de fácil manutenção. Permite vários modos de 
instalação: na parede, em suspensão ou em projetos personalizados. 

Wingsys presents private label LED solutions for efficient communication in busy places, 
signage, advertising or any other application. This solution for indoor spaces is available 
in several sizes and formats and offers a significant reduction in electricity consumption 
compared to other communication devices. You can attach several boards to build the ideal 
panel according to your needs. With front and rear access, assembly and disassembly are 
facilitated. The WINGDORI LED module is a safe, stable and easy to maintain solution.
It allows several installation modes: on the wall, in suspension or in customized projects.

UTILIZAÇÃO USE
Interior Indoor

RESOLUÇÃO RESOLUTION
160x180px

MODULO CABINET 
540mmx480mm

BRILHO BRIGHTNESS
800

PIXEL
2.5px SMD

IP RACIO IP RATING
IP40/IP40

MANUTENÇÃO MAINTENANCE
Frente e traseira Front and back

REF.

WING DORI

Indoor 800 NitsP2.5  

O poder da 
comunicação em 

tecnologia LED
The power of 

communication 
in LED technology



ALTURA HEIGHT
54 cm

LARGURA WIDTH
48 cm

PROFUNDIDADE DEEP
5 cm

Opcionais Optionals

Disponível de 2,5px e 3px

Available from 2,5px and 3px 

Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

8:9 CABINET SIZE
8:9 DIMENSÃO MÓDULO

FRONT AND REAR ACCESS
MANUTENÇÃO FRONTAL E TRASEIRA

LOW POWER CONSUMPTION
BAIXO CONSUMO

EASY MOUNT
MONTAGEM FÁCIL

<3M
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A Wingsys apresenta soluções LED de marca própria para comunicação eficiente em locais 
movimentados, sinalética, publicidade ou qualquer outra aplicação. Esta solução para espaços 
outdoor está disponível em diversos tamanhos e formatos e oferece uma significativa redução 
no consumo de eletricidade em relação a outros dispositivos de comunicação. Com acesso 
frontal e traseiro, é possível fazer a desmontagem do módulo em 3 segundos com ferramenta 
magnética. A caixa de energia pode ser desmontada pela parte frontal. O módulo LED WINGST 
aplica conexão rígida sem cabos, o que aumenta a estabilidade e reduz a taxa de falhas. 
Esta placa pode ser rapidamente encaixada com travões de cima para baixo e nas laterais, 
permitindo uma instalação mais flexível e um alinhamento preciso.

Wingsys presents private label LED solutions for efficient communication in busy places, 
signage, advertising or any other application. This outdoor space solution is available in several 
sizes and formats and offers a significant reduction in electricity consumption compared 
to other communication devices. With front and rear access, it is possible to disassemble the 
module in 3 seconds with a magnetic tool. The power box can be removed from the front. 
The WINGST LED module applies a rigid connection without cables, which increases stability 
and reduces the failure rate. This plate can be quickly fitted with brakes from top to bottom 
and on the sides, allowing for more flexible installation and precise alignment.

UTILIZAÇÃO USE
Exterior Outdoor

RESOLUÇÃO RESOLUTION
104x104px

MODULO CABINET 
500mmx500mm

BRILHO BRIGHTNESS
3500

PIXEL
4.8px SMD

IP RACIO IP RATING
IP65/IP54

MANUTENÇÃO MAINTENANCE
Frente e traseira Front and back

REF.

WINGST

Outdoor 3500 NitsP4.8  

O poder da 
comunicação em 

tecnologia LED
The power of 

communication 
in LED technology



ALTURA HEIGHT
50 cm

LARGURA WIDTH
50 cm

PROFUNDIDADE DEEP
9 cm

Opcionais Optionals

Disponível de 3,9px e 4.8px

Available from 3,9px and 4,8px 

Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

HEAT DISSIPATION DESIGN
DESIGN DISSIPAÇÃO CALOR

FAST LOCK ON FOUR SIDES
4 FECHADURAS RÁPIDAS POR CABINET

HIGH IP RATING FOR WATER, DUST AND DAMP

ALTO IP RATING RESISTENTE A ÁGUA, PÓ E HUMIDADE

>4M
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A Wingsys apresenta soluções LED de marca própria para comunicação eficiente em locais 
movimentados, sinalética, publicidade ou qualquer outra aplicação. Esta solução para espaços 
outdoor está disponível em diversos tamanhos e formatos e oferece uma significativa redução 
no consumo de eletricidade em relação a outros dispositivos de comunicação e iluminação. 
Poderá acoplar diversas placas para construir o painel ideal à medida das suas necessidades. 
Com acesso frontal e traseiro, a montagem e desmontagem ficam facilitadas. O módulo LED 
WINGLT é à prova de água e poeiras, ideal para ambiente exterior.  Uma solução de 
comunicação segura, estável e de fácil manutenção.

Wingsys presents private label LED solutions for efficient communication in busy places, 
signage, advertising or any other application. This outdoor space solution is available in 
different sizes and formats and offers a significant reduction in electricity consumption 
compared to other communication and lighting devices. You can attach several boards to build 
the ideal panel according to your needs. With front and rear access, assembly and disassembly 
are facilitated. The WINGLT LED module is waterproof and dustproof, ideal for outdoor 
environments. A secure, stable and easy to maintain communication solution.

UTILIZAÇÃO USE
Exterior Outdoor

RESOLUÇÃO RESOLUTION
192x144px

MODULO CABINET 
1280mmx960mm

BRILHO BRIGHTNESS
>6000

PIXEL
6.67px SMD

IP RACIO IP RATING
IP65/IP54

MANUTENÇÃO MAINTENANCE
Frente e traseira Front and back

REF.

WINGLT

Outdoor 6000 NitsP6.67

O poder da 
comunicação em 

tecnologia LED
The power of 

communication 
in LED technology



ALTURA HEIGHT
96 cm

LARGURA WIDTH
128 cm

PROFUNDIDADE DEEP
10 cm

Opcionais Optionals

Disponível de 6px e 10px

Available from 6px and 10px 

Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

LIGHT-WEIGHT STRUCTURE
ESTRUTURA DE BAIXO PESO

FRONT AND REAR ACCESS
MANUTENÇÃO FRONTAL E TRASEIRA

ALUMINIUM PROFILE CABINET
PERFIS DE ALUMÍNIO

EASY MOUNT
MONTAGEM FÁCIL

>6M
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A estação de carregamento Wingsys EMS08 permite
o transporte, armazenamento e carregamento de vários tablets 
em simultâneo. Esta mala portátil é construída em plástico
de alta resistência e possui proteção IP64 para carregar em 
segurança vários dispositivos ao mesmo tempo. Está disponível 
em vários tamanhos e é a solução perfeita para armazenar
e recarregar em segurança todos os dispositivos de uma 
instituição ou organização até à utilização seguinte.

The Wingsys EMS08 charging station allows you to transport, 
store and charge multiple tablets simultaneously. This portable 
case is constructed of high-strength plastic and has IP64 
protection to safely load multiple devices at the same time. 
It is available in various sizes and is the perfect solution
to securely store and recharge all devices in an institution
or organization until the next use.

TIPO TYPE
Mala de Carga Charging Cases

CAPACIDADE CAPACITY
10/16/24/30 Dispositivos Devices 

ESTRUTURA STRUCTURE
Plástico ABS ABS Plastic

DISPOSITIVO DEVICE
9”/11” polegadas 9” to 11” inches

REF.

EMS08 Estação de 
Carregamento

Charging Station



Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

ALTURA HEIGHT
36 cm

LARGURA WIDTH
86 cm

PROFUNDIDADE DEEP
56 cm

Características Técnicas Tecnical Specs

(Modelo 30 dispositivos 30 devices model)

Alça de transporte extensível Extensive carrying handle

2 rodas 2 wheels

Espuma de alta densidade para proteção interior Foam Inside

Interruptor com luz indicadora  Switch with indicator light

Suporta todos os tipos de dispositivos de carregamento USB 

Supports all types of USB charging devices

+INFO WWW.WINGSYS.PT



A estação de carregamento EMS09 é um prático armário móvel tecnológico que lhe permite 
carregar e armazenar em segurança tablets ou computadores portáteis. Otimize os períodos 
em que estes equipamentos não estão a ser utilizados para os armazenar e carregar de uma 
forma segura. Esta estação de carregamento está disponível em vários tamanhos e 
é a solução ideal ter os seus equipamentos preparados para que possa voltar a usufruir deles 
com toda a bateria.

The EMS09 charging station is a practical technological mobile cabinet that allows you
to safely charge and store tablets or portable computers. Optimize the periods when these 
devices are not being used to store and load them safely. This charging station is available
in several sizes and is the ideal solution to have your equipment ready so that you can enjoy 
them again with the whole battery.

REF.

EMS09

Estação de 
Carregamento

Charging Station

TIPO TYPE
Armário de Carga Charging Cart

CAPACIDADE CAPACITY
16/24/32/36 Dispositivos Devices 

MATERIAIS MATERIALS
Aço Steel

DIMENSÃO DEVICE DEVICE
7”/15.6” polegadas 7” to 15.6” inches



ALTURA HEIGHT
90 cm

LARGURA WIDTH
85 cm

PROFUNDIDADE DEEP
55 cm

Dimensões Técnicas
Technical Dimensions

Características Técnicas Tecnical Specs

(Modelo 32 dispositivos 32 devices model)

Pegas para fácil transporte Handles for easy transport

4 rodas giratórias, 2 com travão 4 swivel wheels, 2 with brake

Portas com chave de segurança Doors with security key

Superfície de apoio e trabalho no topo Work surface on top

Carregamento sequencial Sequential charging

+INFO WWW.WINGSYS.PT



O Software Wayfinding conduz o visitante até ao destino 
pretendido, indicando-lhe o melhor trajeto dentro de um 
espaço. Esta solução pode ser usada nos MUPIs ou quiosques 
Wingsys através da planta digital. Com a funcionalidade 
de pesquisa rápida, os utilizadores encontram facilmente a área 
de interesse e é exibido o caminho mais rápido para o destino 
selecionado. O design da interface pode ser facilmente ajustado, 
para corresponder às características e exigências de cada 
empresa ou instituição. Para cada local, é possível definir 
informações adicionais, através de fotografias, informação 
extra, horários, website, logótipo ou outros. Quando se encontra 
em stand by, o equipamento interativo pode transmitir 
publicidade ou outras informações.

The Wayfinding software guides the visitor to the intended 
destination, indicating the best route within a space. 
This solution can be used in Wingsys MUPIs or kiosks through 
the digital plant. With the quick search feature, users can easily 
find the area of interest and the fastest route to the selected 
destination that is displayed. The interface design can be easily 
adjusted to match the characteristics and requirements of each 
company or institution. For each location, it is possible to define 
additional information, through photographs, extra information, 
schedules, website, logo or others. When on stand-by, the 
interactive equipment can transmit advertising or other 
information.

REF.

WAYFINDING



O Software Digital Signage é uma solução de gestão de conteúdos 
otimizada para a sinalização webOS. Com capacidade para suportar 
vários monitores e contas, pode ser vinculado a bancos de dados 
externos para permitir o acesso ao servidor a partir de dispositivos 
móveis. O Digital Signage é um software de gestão multifuncional que 
inclui um Editor do Computador que permite criar e editar conteúdos
e um Editor da Web do lado do servidor. Com menus simples
e intuitivos e diversas opções de layout, este software aumenta
a eficácia na criação, edição, agendamento e distribuição dos 
conteúdos nos seus ecrãs interativos ou MUPIs.

Digital Signage Software is a content management solution optimized 
for webOS signage. With the capacity to support multiple monitors and 
accounts, it can be linked to external databases to allow access to the 
server from mobile devices. Digital Signage is a multifunctional 
management software that includes a Computer Editor that allows you 
to create and edit content and a Web Editor on the server side. 
With simple and intuitive menus and several layout options, this 
software increases the efficiency in creating, editing, scheduling
and distributing content on its interactive screens or MUPIs.

REF.

DIGITAL SIGNAGE Software de 
gestão conteúdos 

multi-área 
Multi-area content 

management software
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Siga-nos Follow us

SEDE/HEADQUARTERS:
Rua do Progresso, nº 360
4760-841 Vilarinho das Cambas  
Vila Nova de Famalicão - Portugal

LISBON OFFICE/SHOWROOM:
Azinhaga da Cidade, 60
1750-065 Lisboa, Portugal

Tel: (+351) 252 316 808 
wingsys@wingsys.pt
www.wingsys.pt

WHEN FUTURE NEEDS TOUCH TECHNOLOGY


