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Especialistas em design integral de livrarias
Proposta de design, projecto (mobiliário, iluminação, acessórios,

imagem), produção, montagem e logística.



A Fustcom iniciou a sua actividade como carpintaria 
industrial nos anos 50, abrangendo o sector de serviços 
(hotéis, centros e instalações públicas, etc.) e dirigindo a sua 
trajectória, desde 1992, para a especialização na produção 
e equipamento de diferentes centros culturais e mais de 
400 livrarias.

Na Fustcom desenhamos espaços para livros, desde o 
projecto inicial até ao momento da abertura da livraria. 
Encarregamo-nos da imagem, da iluminação, da decoração, 
do grafismo e de todos os complementos necessários que, 
juntamente com a distribuição estratégica do produto e 
mobiliário, formam o conjunto único e personalizado da 
livraria.

Tudo isto, junto com a integração da totalidade do processo 
produtivo nas nossas modernas instalações de Arenys de 
Munt, situou-nos numa posição privilegiada e óptima, que 
nos permite oferecer aos nossos clientes o nível mais 
elevado de qualidade e serviço.

Actualmente contamos com duas linhas de mobiliário:
MODULOGIC, uma linha de móvel compacto, moderno, 
surpreendentemente versátil e adaptável, e MODULIGHT, 
uma linha económica que optimiza o desempenho e 
materiais, mantendo a qualidade própria de todos os 
produtos Fustcom.



Um bom design

da imagem, o grafismo 

adequado, uma boa escolha 

de cores e uma iluminação 

apropriada são os elementos 

essenciais que conferem

um carácter próprio

ao estabelecimento.



Uns móveis bem 

pensados para 

destacar alguns 

livros, facilitarão 

uma melhor 

exposição.



Uma boa organização do 

espaço, faz com que os 

clientes se sintam

cómodos e se possam 

deslocar comodamente 

pela livraria.



Optimizando ao 

máximo todos os 

elementos obteremos 

uma grande variedade 

de maneiras de expor 

os produtos.



Diferenciando de forma 

adequada a zona infantil, 

conseguiremos que as crianças 

e os jovens a encontrem

mais atractiva.



Adequando-nos ao 

espaço, respeitando 

e potenciando os 

elementos arquitectónicos 

existentes, conseguiremos 

proporcionar um valor 

acrescentado à livraria.



Com uma zona de 

descanso e consulta 

conseguiremos que

o cliente se sinta

mais cómodo.



Umas entradas e montras bem 

desenhadas transmitem uma 

imagem de qualidade

ao público, atraindo

a sua atenção.



Com um bom design

dos espaços diferenciados, 

poderemos destacar

zonas concretas

da livraria.



Uma boa planificação do

espaço nas zonas complicadas 

possibilitará que escadas, elevadores, 

monta-cargas, mobiliário, etc.

fiquem organizadas para aproveitar

ao máximo o espaço e potenciar

a estética da livraria.



fustcom sem limites
Desde a abertura da empresa, a Fustcom não tem deixado de ampliar os seus 
horizontes, e desde o início, tem expandido o seu mercado pela Europa, 
desenhando e produzindo livrarias por toda a Espanha, Andorra, França, Portugal 
Continental e Ilhas e Turquia.

Também estamos presentes na Bolívia e na República Dominicana e actualmente, 
demos um passo mais abrindo uma delegação no continente americano, 
abrangendo as zonas do Cone Sul, América Latina e América Central.
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