
Interactive multitouch solutions
Soluções interativas multitoque 

wings to create better
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When future need technology
Quando o futuro precisa de tecnologia
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WINGSYS concept presents a set of integrated hardware and software, focusing on the development of technologies based on 

ease of use and excellent functionality. In this sense, we’re investing and developing technologies where touch is the central 

key of our products. WINGSYS combines innovative technology with natural meaning, which requires the touch as the best 

interface. Decrease interfaces, such as keyboards and mice, and increase the capability of the solutions we have. The same 

hardware can be used by more people, in the same space, in a simple, shared and innovative approach.

WINGSYS is the basis of collaborative and social technology where the multitouch allows you to expand the limits of creativity. 

Work collaboratively on the same surface, do not isolate yourself behind a screen.

Expand the boundaries of creativity.

O conceito WINGSYS apresenta um conjunto de soluções integradas de harware e software, apostando no desenvolvimento de 

tecnologias centradas na simplicidade de utilização e na excelência da funcionalidade. Não podemos negar a importância que 

o factor “naturalidade” impõe na utilização proficiente da tecnologia. Neste sentido, apostamos no desenvolvimento de tecnologias 

que posicionam o toque como a principal tecnologia dos nossos produtos.  A marca WINGSYS alia a tecnologia inovadora ao 

sentido natural que o toque impõe. Diminua os interfaces, como os teclados e os ratos, e aumente a potencialidade das soluções 

que possui. O mesmo hardware pode ser utilizado por mais pessoas, no mesmo espaço, de forma simples, partilhada e inovadora.

WINGSYS é a base da tecnologia colaborativa e social multitoque que lhe permite expandir os limites da criatividade. 

Trabalhe em simultâneo na mesma superfície, não se isole atrás de um ecrã.

Expand the boundaries  
of creativity

Expandir os limites
da criatividade

+INFO WWW.WINGSYS.PT
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Alta Performance Multitoque  / Excelente Qualidade de Imagem  /  Compatível com Win, Mac e Android  / Certificação FCC e Marcação CE

Multitouch High 
Performance  Best Image 
Quality  Compatible with 
Win,Mac OS and Android 
High Energetic Efficiency   
FCC and CE certified
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Alta Performance Multitoque  / Excelente Qualidade de Imagem  /  Compatível com Win, Mac e Android  / Certificação FCC e Marcação CE

TA007
Product Family
Família de produtos

TA007P
DIGITAL MUPI
MUPI DIGITAL 

TA007T
INTERACTIVE TABLE
MESA INTERATIVA

TA007K
KIDS INTERACTIVE TABLE
MESA INTERATIVA CRIANÇAS

TA007Q
MULTIMEDIA KIOSK
QUIOSQUE MULTIMÉDIA

TA007W
WALL MOUNT DISPLAY
DISPLAY DE PAREDE

EXTERNAL CONNECTORS
CONECTORES EXTERNOS

EMBOSSED LOGO
LOGOTIPO GRAVADO

VENTILATION
VENTILAÇÃO
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Product Family
Família de Produtos

The WINGSYS brand offers many kinds of products such as interactive tables, multimedia kiosks, ipad / tablet pc kiosks and 

others. Additionally, and as we are manufacturers, we have the ability to design and create interactive product to every customer 

needs. However our strategy goes through creating a family of products of excellence, with the same design, to be adaptable 

to any customer area. From this, was born the TA007 family that are, in fact, seven products with beauty and internationally 

award-winning design and certified with CE and FCC standards.

This WINGSYS interactive tables can be acquired with two different types of software specifically designed to work in multitouch 

environment. The WINGSYS brand has the specific software for requirements of each client.

The usability of WINGSYS products is related to the chosen software. As it is a versatile interactive solution, this type of products 

are now widely used in several areas such as public administration, banking and insurance, tourism and hospitality, education 

and teaching, shopping centers and retail, museums and libraries, events and exhibitions and many other.

A marca WINGSYS dispõe de vários tipos de produtos, tais como mesas interativas, quiosques multimédia (de interior ou exterior), 

quiosques para ipad/tablet pc, entre outros. Para além disso, e porque somos fabricantes, temos a capacidade de conceber e 

criar qualquer produto interativo à medida das necessidades dos clientes. No entanto, a nossa estratégia passou por criar uma 

família de produtos de excelência que, com o mesmo design, seja adaptável a qualquer necessidade do cliente. Assim nasceu 

a família com a referência TA007. Na realidade, são sete produtos com beleza e design premiados internacionalmente e com 

certificado da norma FCC e marcação CE. 

Estas mesas interativas WINGSYS podem ser adquiridas com dois tipos de software especificamente criado para funcionar em 

ambiente multitoque. A marca WINGSYS tem o software específico para as necessidades de cada cliente,

A usabilidade dos produtos WINGSYS está relacionada com o software escolhido. Por ser uma solução interativa versátil, os 

seus produtos são hoje utilizados num grande leque de áreas, tais como: administração pública, banca e seguros, turismo e 

hotelaria, educação e ensino, centros comerciais e retalho, museus e bibliotecas, eventos e exposições, assim como em muitas  

outras.

+INFO WWW.WINGSYS.PT
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Award-winning Products
Design e qualidade premiados

Famasete received the Gold Stamp in the category of innovation Product / Service, at an international distinction in Germany for 

companies with innovative digital products: the European Seal of e-Excellence Award. The contest involves more than 100 

worldwide companies of the ICT area (Information and Communications Technology). The award is given by the EMF through a 

jury of experts in this area. In 2015 Wingsys has achieved a Special Award at the Digital Signage Summit in Dubai.

A Famasete recebeu o Selo de Ouro na categoria de Produto/Serviço inovador, numa distinção internacional na Alemanha para 

empresas com produtos digitais inovadores: o European Seal of e-Excellence Award. O concurso envolveu mais de 100 empresas 

de todo o mundo da área da ICT (Information and Communications Technology). O galardão é atribuído pelo EMF - The Forum of 

e-Excellence - através de um júri constituído por especialistas da mesma área. Em 2015 a marca Wingsys alcançou um Special 

Award no Digital Signage Summit, no Dubai.

Achieved Awards
Prémios alcançados

Famasete company has been awarded with the prize PME Leader over the years. This award enhances the performance and 

reputation of companies.The COTEC- PME Innovation Network was created for the development of skills in PME and aims to: 

promote public recognition of a group of PME, by their attitude and innovative activity are role models of creating value for the 

country, to establish cooperation networking among COTEC Portugal and PME network members; support specific stages of 

growth, particularly in attracting significant investment and support the internationalization.

Ao longo dos anos, a empresa Famasete tem recebido o prémio PME Líder. Este prémio valoriza o desempenho e a notoriedade 

das empresas. A Rede PME Inovação COTEC foi criada para o desenvolvimento de competências das PME e tem por objectivos: 

promover o reconhecimento público de um grupo de PME que, pela sua atitude e atividade inovadoras, constituem exemplos 

de criação de valor para o país; estabelecer a cooperação entre os Associados da COTEC Portugal e as PME da Rede; dar apoio 

específico em fases de crescimento, nomeadamente na busca por investimento relevante e no suporte à internacionalização.

+INFO WWW.WINGSYS.PT
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The only interactive tables with FCC 
certification on the market
As únicas mesas interativas com certificação FCC no mercado 

All WINGSYS  interactive tables are CE and FCC 

(TA007 Family) certificated. Beyond this certifi-

cate assigned by an independent external 

entity, all interactive tables go through exten-

sive quality testing and electromagnetic safety 

tests made by machines properly certified by 

the competent agencies.  

Todas as mesas interativas WINGSYS possuem 

a marcação CE e Certificação FCC (Família 

TA007). Para além deste certificado atribuído 

por uma entidade externa, todas as mesas 

interativas passam por exaustivos testes de 

qualidade e segurança eletromagnética, 

através do recurso a máquinas devidamente 

certificadas pelos organismos competentes.   
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OEM Solutions
Soluções OEM

The WINGSYS brand is a synonym of quality and innovation. Your brand can also 

have the same features. We offer OEM models or, if you prefer, your own logo 

whether on vinyl or laser engraved.

A marca WINGSYS é sinónimo de qualidade e inovação. A sua marca também 

pode ter as mesmas características. Disponibilizamos modelos OEM ou, se 

preferir, com o seu logótipo, quer seja em vinil ou gravado a laser. 
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We adjust technology to 
your business!

Conteúdos à medida 
do seu negócio!

Among other features, the multitouch WINGSYS can be placed in strategic locations and used to display interactive maps of 

buildings and exhibits, directing more easily visitors to points of interest and helping them to reach the location they want. You 

can also include several information and marketing services, such as newsletters, weather information, important notices so 

that employees, customers and others can keep in touch and even satisfaction inquiry. The applications are 100% customisable 

to the customer and according to the specific needs of each business.

Among the most common features, we can create multitouch image galleries, embedding video and audio forms, contacts, newslet-

ters and links with social networks, such Facebook, Google+ and others. We can also include interactive and fully customisable mul-

tiplayer games to create and promote one deeper and incredible experience for the user component.

Entre as várias funcionalidades, as tecnologias multitoque WINGSYS podem ser colocadas em locais estratégicos e utilizadas 

para exibir mapas interativos de edifícios e exposições, direcionando mais facilmente os visitantes para os pontos de interesse 

e para o que procuram. Pode ainda incluir vários serviços informativos, tais como newsletters, informações sobre meteorologia, 

avisos importantes a colaboradores, clientes, inquéritos de satisfação, entre outros. As aplicações são 100% personalizáveis 

ao cliente e de acordo com as necessidades específicas de cada negócio.

Entre as funcionalidades mais usuais, podemos distinguir as galerias de imagens multitoque, a incorporação de vídeo e áudio, 

formulários de contacto, boletins informativos e interligação com redes sociais, tais como o Facebook. Nestes conteúdos 

também podem ser incluídos jogos interativos, totalmente personalizados e na vertente multiplayer.

+INFO WWW.WINGSYS.PT
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Chidren are the most important for us!
As crianças também contam!

The TA007K model has removable legs for two different sizes: adults and children! The interactive tables for children are usually 

provided with educational software (optional) that offers several games and learning tools adapted to these ages, in different 

languages.

11

O modelo TA007K tem pernas amovíveis, para duas diferentes dimensões: adultos e crianças! As mesas interativas para crianças 

são habitualmente fornecidas com software educativo (opcional) que dispõe de vários jogos e ferramentas de aprendizagem adaptadas

a estas idades em vários idiomas.



Find your way, with style
Encontre o seu caminho com estilo

For a large number of groups of people, recreation areas were created with the capacity and sufficient size to make everyone 

feel comfortable. Famasete is at the front line with 3D interactive directories. With this integrated software in one of our WINGSYS 

kiosks, the visitor quickly finds its way easily.

Para um número elevado de grupos de pessoas, foram criadas zonas de lazer com capacidade e dimensão suficiente para 

que todos se sintam confortáveis. Tornou-se necessário guiar rapidamente a população para o local que se pretendem dirigir 

pelos chamados Diretórios. Na Famasete estamos na linha da frente com os diretórios interátivos 3D. Com este software 

integrado num dos nossos quiosques, o visitante rapidamente encontra o seu caminho, sem rodeios, sem complicações!

Se lhe dissermos que as nossas mesas interativas ajudam a salvar vidas, consegue acreditar? Parece pouco provável, mas é 

verdade! Fruto de uma parceria com uma empresa portuguesa que criou um dos melhores softwares da área da Medicina, surgiu 

um simulador para profissionais de saúde que possibilita o treino em contexto virtual perante diversos cenários de decisão 

clínica. Nasce numa ótica de capacitação, de desenvolvimento de competências e de reação do profissional numa situação em 

contexto real, onde é necessário diagnosticar o problema do paciente.

If we tell you that our interactive tables can save lives, could you believe? It seems unlikely, but it’s true! 

As result of a partnership with a portuguese company that created one of the best medical software, 

comes up a simulator for health professionals that allows training in virtual context towards several clinical de-

cision scenarios. This is a training software, skills development and professional reaction to a situation 

where it is necessary to diagnose the patient's problem.

Our Wingsys interactive 
tables can save lives

Mesas interativas que ajudam a salvar vidas

+INFO WWW.WINGSYS.PT
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O Turismo é, hoje em dia, um motor da economia para alguns países. Por isso, é necessário apostar fortemente na arte de saber 

receber.  Atualmente é necessário dispor da tecnologia para ajudar na promoção turística. Com software vocacionado para a área 

do Turismo, associado a produtos interativos, como as mesas multitoque WINGSYS, é possível oferecer aos visitantes da sua 

cidade uma forma fácil, inovadora e divertida de ficar a conhecer o território e aquilo que este tem para oferecer e ainda levar 

essa informação consigo.

Numa era em que tudo é digital, a Famasete investiu naquilo que considera ser o futuro da sociedade: as “Cidades Inteligentes”. 

Estes territórios frequentados por habitantes e turistas são caracterizados pelos fatores de inteligência e sustentabilidade social, 

servindo de base para parâmetros como as tecnologias da informação, o ambiente, a saúde, a energia, a mobilidade e o urbanismo. 

Para isso e a pensar no progresso e bem-estar social, a Famasete desenvolveu projetos à medida das exigências de cada cidadão, 

que podem usufruir de paragens de transportes públicos interativas, estações de serviço inteligentes, mobiliário urbano e publicidade 

e informação atualizada outdoor.

Today tourism is an engine of the economy for some countries. So it is necessary to invest heavily in how we receive tourists.  

Currently is necessary to have technology to help tourism promotion. With software aimed for tourism, associated with  WINGSYS inter-

active products it is possible to offer to the visitors of your city an easy, innovative and entertaining way to get to know the territory 

and what it has to offer and take the information with them.

The visitors will never be lost again
Para que os visitantes nunca se percam

Smart Cities
Cidades Inteligentes

+INFO WWW.WINGSYS.PT
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In a period where everything is digital, Famasete invested in what it considers to be the future of society: the Smart Cities. These 

territories frequented by locals and tourists are characterized by factors like intelligence and social sustainability, providing the 

basis for parameters such as information technology, environment, health, energy, mobility and urban planning. For this and thinking 

on the progress and welfare, Famasete developed projects tailored to the needs of every citizen who can take advantage of 

interactive public transport stops, smart service stations, street furniture and advertising and outdoor updated information.



Interatividade, facilidade e design são três palavras que definem os produtos da família WINGSYS. 
Um equipamento multitoque que junta a microinformática ao conceito de design e usabilidade. 
Temos uma solução que permite ajustar ao seu conceito de modernidade, acolhimento empresarial 
ou showroom, a mais recente tecnologia LED ou LCD, com o mais moderno software o que lhe 
vai permitir que diversas pessoas partilhem conteúdos, opiniões, fotografias, informações, em 
ambiente “High-Tech”, num mesmo espaço.

Interactivity, ease and design are three words that define the WINGSYS Family. A multitouch 
equipment that combines microtechnology to the concept of design and usability. We have a 
solution that allows you to adjust your concept of modernity, business hosting or showroom, to 
the latest LED or LCD technology, with the latest software which will allow you to share content, 
opinions, photographs, information with several people in a "High-Tech" environment, in the same 
space.

Experience the 
power of 

collaborative 
multitouch

Experimente o poder 

colaborativo do multitoque

SCREEN ECRÃ
32’’up 100’’ até

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

SIZE DIMENSÕES
Customizable Personalizável

FINISHING ACABAMENTO
Lacquered Lacado

Resina Epoxy

MATERIALS MATERIAIS
Aluminium Alumínio

Steel Aço
MDF

REF.

TA002



HEIGHT ALTURA
2,95 ft  | 90 cm

WIDTH LARGURA
4,59 ft | 140 cm

DEEP PROFUNDIDADE
2,95 ft  | 90 cm

Technical Dimensions
Dimensões Técnicas

+INFO WWW.WINGSYS.PT

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

PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL

CUSTOMIZED
LOGO IN VINYL

COMPUTADOR
NUC INTEL

INTEL NUC
COMPUTER

DISPLAY 43’ 
 TOUCHSCREEN

10 TOQUES

43’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

10 TOUCHES

2ND COLOR ON
SIDE

LATERAL PINTADO
A 2º COR

Optionals Opcionais

External Conectors Conectores Externos

Capacitive Touch Toque Capacitivo

Webcam 

Multitouch Software Software Multitoque

Available in any RAL Color Disponível em qualquer cor RAL



Beyond the detachable legs, which give it a transportation volume of approx. 1300x950x350mm, 
this interactive table TA007T offers two different measures for children and adults. The children’s 
model TA007K has a transportation volume of approx. 1050x700x250mm and can be sold with 
educational software with multilanguage games, learning paper formes and other resources available 
in the software.

Para a além das pernas amovíveis, que lhe conferem um volume de transporte de aprox. 
1300x950x350mm, esta mesa interativa TA007T dispõe de duas medidas diferentes para crianças 
e para adultos. O modelo para crianças TA007K tem um volume de transporte de apox. 
1050x700x250mm e pode ser vendido com software educativo com jogos, fichas de aprendizagem 
e outros recursos disponíveis, em vários idiomas.

REF.

TA007T / TA007K

Check out the 
portable interactive 

table
Conheça a mesa interativa 

portátil 

SCREEN ECRÃ
32’’up 100’’ até

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

SIZE DIMENSÕES
Customizablel Personalizável

FINISHING ACABAMENTO
Lacquered Lacado

Resina Epoxy

MATERIALS MATERIAIS
Aluminium Alumínio

Steel Aço
MDF



Technical Dimensions
Dimensões Técnicas

CONTINUOUS
VENTILATION SLOT

VENTILAÇÃO
CONTÍNUA

Optionals Opcionais

Top Painted Glass Topo em Vidro

Capacitive Touch Toque Capacitivo

Webcam 

Multitouch Software Software Multitoque

Children height  Altura crianças

Multitouch Software Software Multitoque

HEIGHT ALTURA
2,85 ft | 87 cm

WIDTH LARGURA
3,94 ft | 115 cm

PROFUNDIDADE DEEP
2,56 ft | 75 cm

+INFO WWW.WINGSYS.PT

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

Available in any RAL Color Disponível em qualquer cor RAL

COMPUTADOR
NUC INTEL

INTEL NUC
COMPUTER

PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL

CUSTOMIZED
LOGO IN VINYL

DISPLAY 43’ 
 TOUCHSCREEN

10 TOQUES

43’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

10 TOUCHES



In the communication era, interactivity and accessibility are
decisive factors to claim before an audience that seeks
more information and knowledge instantaneously. This model can 
be used as virtual concierge at the entrance of your company / 
store.

Na era da comunicação, a interatividade e a acessibilidade são 
fatores decisivos para se afirmar perante um público que procura 
cada vez mais informação e conhecimento, de uma forma 
instantânea. Este modelo pode ser utilizado como atendedor virtual 
na entrada da sua empresa/loja.

SCREEN ECRÃ
32’’up 100’’ até

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

SIZE DIMENSÕES
Customizablel Personalizável

FINISHING ACABAMENTO
Lacquered Lacado
Resina Epoxy

MATERIALS MATERIAIS
Aluminium Alumínio
Steel Aço
MDF

REF.

PA004



Technical Dimensions
Dimensões Técnicas

PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL

CUSTOMIZED
LOGO IN VINYL

COMPUTADOR
NUC INTEL

INTEL NUC
COMPUTER

BASE COM FIXAÇÃO
AO SOLO

METAL BASE WITH
FLOOR FIXING

DISPLAY 43’ 
 TOUCHSCREEN

10TOQUES

43’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

10 TOUCHES

Optionals Opcionais

Front Glass Surface  Superficie Frontal em Vidro

Capacitive Touch Toque Capacitivo

Webcam 

Multitouch Software Software Multitoque

HEIGHT ALTURA
6,07 ft | 185 cm

WIDTH LARGURA
2,95 ft | 90 cm

DEEP PROFUNDIDADE
1,54 ft | 50 cm

+INFO WWW.WINGSYS.PT

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

Available in any RAL Color Disponível em qualquer cor RAL



Of the same family of award-winning interactive table WINGSYS 
TA007, we also present the interactive TA007P mupi. This model 
holds all the features but has a vertical orientation. It is the best 
solution for shopping malls or other public spaces, for example, 
to inform visitors on events / promotions taking place in where it 
is installed.

Da mesma família da premiada mesa interativa WINGSYS, 
apresentamos também o mupi interativo TA007P. Este modelo 
mantém todas as características da família mas exibe uma 
orientação vertical. É ideal para shoppings ou outros espaços 
públicos para, por exemplo, passar informação dos eventos 
/promoções a decorrer no espaço em que está inserido.

SCREEN ECRÃ
32’’up 100’’ até

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

SIZE DIMENSÕES
Customizablel Personalizável

FINISHING ACABAMENTO
Lacquered Lacado
Resina Epoxy

MATERIALS MATERIAIS
Aluminium Alumínio
Steel Aço
MDF

REF.

TA007P



PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL

CUSTOMIZED
LOGO IN VINYL

COMPUTADOR
NUC INTEL

INTEL NUC
COMPUTER

BASE COM FIXAÇÃO
AO SOLO

METAL BASE WITH
FLOOR FIXING

DISPLAY 43’
 TOUCHSCREEN

10TOQUES

43’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

10 TOUCHES

Optionals Opcionais

Front Glass Surface  Superficie Frontal em Vidro

Capacitive Touch Toque Capacitivo

Webcam 

Multitouch Software Software Multitoque

HEIGHT ALTURA
6,23 ft | 190 cm

WIDTH LARGURA
2,62 ft | 80 cm

DEEP PROFUNDIDADE
0,49 ft | 15 cm

+INFO WWW.WINGSYS.PT

Technical Dimensions
Dimensões Técnicas

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

Available in any RAL Color Disponível em qualquer cor RAL



The range QI products is a set of multimedia kiosks serving the 
needs of customers. Each model is designed to fulfill a specific 
task. In this type of products you can incorporate a very wide 
range of components from ticket printers, barcode scanners and 
others.

A gama QI da Famasete representa um conjunto de quiosques 
multimédia que servem as necessidades dos clientes. 
Cada modelo   foi concebido para cumprir uma função específica. 
Neste tipo de produtos é possível incorporar uma variedade muito 
grande de componentes, desde impressoras de ticket, scanners 
código de barras, leitores de cartões e muitos outros. Porque 
somos produtores, temos a capacidade de criar um quiosque à 
medida das suas necessidades. 

Double face display
Ecrã dupla face

SCREEN ECRÃ
32’’up 100’’ até

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

SIZE DIMENSÕES
Customizablel Personalizável

FINISHING ACABAMENTO
Lacquered Lacado
Resina Epoxy

MATERIALS MATERIAIS
Aluminium Alumínio
Steel Aço
MDF

REF.

QI001



Technical Dimensions
Dimensões Técnicas

PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL

CUSTOMIZED
LOGO IN VINYL

COMPUTADOR
NUC INTEL

INTEL NUC
COMPUTER

BASE COM FIXAÇÃO
AO SOLO

METAL BASE WITH
FLOOR FIXING

DISPLAY 43’
TOUCHSCREEN

10TOQUES

43’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

10 TOUCHES

Optionals Opcionais

Double Face Display  Display Dupla Face

Capacitive Touch Toque Capacitivo

Webcam 

Multitouch Software Software Multitoque

HEIGHT ALTURA
5,97 ft | 182 cm

WIDTH LARGURA
2,43 ft | 74 cm

DEEP PROFUNDIDADE
2,85 ft | 87 cm

+INFO WWW.WINGSYS.PT

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

Available in any RAL Color Disponível em qualquer cor RAL



With the huge success of our interactive tables it became essential to create one multimedia kiosk 
(with horizontal orientation and inclination of 45° for easier reading and writing). This model is more 
oriented for individual use when text input is needed using the virtual keyboard, for example, to fill 
out forms.

Com o enorme sucesso das nossas mesas interativas tornou-se essencial criar um quiosque multimédia 
com orientação horizontal e inclinação de 45º, para facilitar a leitura e a escrita. Este modelo é 
direcionado para uma utilização individual, quando a introdução de texto através de teclado virtual é 
necessária, por exemplo, para preencher formulários.

Looks like our 
award winning 

interactive table, 
but it isn’t! 

Parece a nossa mesa premiada, 

mas não é!

SCREEN ECRÃ
32’’up 100’’ até

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

SIZE DIMENSÕES
Customizablel Personalizável

FINISHING ACABAMENTO
Lacquered Lacado

Resina Epoxy

MATERIALS MATERIAIS
Aluminium Alumínio

Steel Aço
MDF

REF.

TA007Q



Technical Dimensions
Dimensões Técnicas

PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL

CUSTOMIZED
LOGO IN VINYL

COMPUTADOR
NUC INTEL

INTEL NUC
COMPUTER

DISPLAY 43’
 TOUCHSCREEN

10TOQUES

43’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

10 TOUCHES

CONTINUOUS
VENTILATION SLOT

VENTILAÇÃO
CONTÍNUA

Optionals Opcionais

Top Painted Glass Topo em Vidro

Capacitive Touch Toque Capacitivo

Webcam 

Multitouch Software Software Multitoque

HEIGHT ALTURA
4,59 ft | 140 cm

WIDTH LARGURA
3,61 ft | 110 cm

DEEP PROFUNDIDADE
2,56 ft | 78 cm

+INFO WWW.WINGSYS.PT

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

Available in any RAL Color Disponível em qualquer cor RAL



The interactive table Wingsys TA010 is a piece of decoration that can be used at home, at the 
reception of any company and also in the rest areas of the malls. It allows you to paint a picture, 
play the most fun games with friends, listen to your favorite music, publish photos or even learn a 
new language. This new piece of furniture gives you the opportunity to have thousands of applications 
by combining the Windows Store with the new Windows 10 Microsoft Operating System. Is very 
little to say that the limit of this technology is your imagination...

A nova mesa interativa Wingsys TA010 é uma peça de decoração que pode ser utilizada em casa, 
na recepção da sua empresa e também nas zonas de descanso dos shoppings. Permite-lhe pintar 
um quadro, jogar os mais divertidos jogos com amigos, ouvir as suas músicas preferidas, publicar 
fotografias ou, até mesmo, aprender um novo idioma. Esta peça de mobiliário concede-lhe a 
oportunidade de dispor de milhares de aplicações, combinando a Loja Windows com o novo Sistema 
Operativo Microsoft Windows 10. É muito pouco dizer que o limite desta tecnologia é a imaginação...

REF.

TA010

The interactive 
table that 

is a piece of 
furniture.

A mesa interativa que é uma 

peça de mobiliário.

SCREEN ECRÃ
32’’up 100’’ até

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

SIZE DIMENSÕES
Customizablel Personalizável

FINISHING ACABAMENTO
Lacquered Lacado

Resina Epoxy

MATERIALS MATERIAIS
Aluminium Alumínio

Steel Aço
MDF



Technical Dimensions
Dimensões Técnicas

PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL

CUSTOMIZED
LOGO IN VINYL

COMPUTADOR
NUC INTEL

INTEL NUC
COMPUTER

DISPLAY 43’
 TOUCHSCREEN

10TOQUES

43’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

10 TOUCHES

CONTINUOUS
VENTILATION SLOT

VENTILAÇÃO
CONTÍNUA

Optionals Opcionais

Different Types of Wood Diferentes Tipos de Madeira

Multitouch Software Software Multitoque

Screen Mirroring Espelhamento do Ecrã

HEIGHT ALTURA
1,48 ft | 45 cm 

WIDTH LARGURA
3,94 ft | 120 cm

DEEP PROFUNDIDADE
2,43ft | 74 cm

+INFO WWW.WINGSYS.PT

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

Available in any RAL Color Disponível em qualquer cor RAL



The interactive table Wingsys TA009K uses a Full HD Led display with a high-performance computer 
and multitouch infrared technology. With a simple and versatile design it is perfect for kindergartens 
and schools. It is an excellent way for students to work together with new teaching tools, where 
knowledge is achieved through sharing.

A mesa interativa Wingsys TA009K utiliza um display Led Full HD com um computador de elevada 
performance e tecnologia multitoque por infra-vermelhos. Com um design simples e versátil, é 
perfeita para jardins de infância e escolas. Isto por ser uma excelente forma para que os alunos 
trabalhem juntos com novas ferramentas de ensino, onde o conhecimento é alcançado através da 
partilha.

REF.

TA009K

A new way to 
teach ... and learn!
Uma nova forma de ensinar...

 e de aprender!

SCREEN ECRÃ
32’’

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

SIZE DIMENSÕES
only 32” apenas 32”

FINISHING ACABAMENTO
Epoxy Resin Resina Epoxy

MATERIALS MATERIAIS
Plastic Plastico



PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL

CUSTOMIZED
LOGO IN VINYL

ANDROID 4 CORE CPU
OS 4.2

DISPLAY 32
 TOUCHSCREEN

10TOQUES

32’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

10 TOUCHES

MULTI COLOR
PLASTIC

PLÁSTICO DE 
VÁRIAS CORES

Optionals Opcionais

 Educational Software Software Educativo

HEIGHT ALTURA
1,38 ft | 42 cm

WIDTH LARGURA
3,35 ft | 102 cm

DEEP PROFUNDIDADE
2,62ft | 80 cm

+INFO WWW.WINGSYS.PT

Technical Dimensions
Dimensões Técnicas

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

Available in any RAL Color Disponível em qualquer cor RAL



SCREEN ECRÃ
8’’ to 21’ até

RESOLUTION RESOLUÇÃO
up to 1920 x 1200 até

SIZE DIMENSÕES
Customizablel Personalizável

FINISHING ACABAMENTO
Lacquered Lacado

Epoxy Resin Resina Epoxy

MATERIALS MATERIAIS
Aluminium Alumínio

Steel Aço
MDF

The IT Famasete range of products it is a small multimedia kiosks 
that use ipad or tablet from any existing brand in the market.  The 
IT005 model has been specially designed to incorporate a ticket 
printer to serve as Queue Management Kiosk. Can be used with 
several displays dimensions and integrate many components 
(ticket printers, card readers, etc)

A gama IT da Famasete representa um conjunto de quiosques 
multimédia de pequena dimensão, que utilizam um ipad ou um 
tablet de qualquer marca existente no mercado. O modelo IT005 
foi especialmente concebido para incorporar uma impressora de 
tickets e servir de quiosque de Gestão de Filas de Espera. Podem 
ser usadas diversas dimensíões de display e integrados diversos 
tipos de componentes (impressoras tickets, leitores de cartões, 
etc).

REF.

IT005C



DISPLAY/TABLET DE 8” A 21” TOUCHSCREEN

8” TO 21” TOUCHSCREEN DISPLAYS OS TABLETS

IMPRESSORA DE TICKETS
60/80MM

TICKET PRINTER
60/80MM

PAINTED STEEL AT
ANY RAL COLOR

AÇO LACADO
A QUALQUER COR RAL

Optionals Opcionais

Component Integration  Integração Componentes

HEIGHT ALTURA
4,59 ft | 140 cm

WIDTH LARGURA
0,85 ft | 26 cm

DEEP PROFUNDIDADE
0,98 ft | 30 cm

+INFO WWW.WINGSYS.PT

Technical Dimensions
Dimensões Técnicas

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

Available in any RAL Color Disponível em qualquer cor RAL



SCREEN ECRÃ
8’’ to 12’ até

RESOLUTION RESOLUÇÃO
up to 1920 x 1200 até

SIZE DIMENSÕES
Customizablel Personalizável

FINISHING ACABAMENTO
Lacquered Lacado

Epoxy Resin Resina Epoxy

MATERIALS MATERIAIS
Aluminium Alumínio

Steel Aço
MDF

In the IT range of Famasete, you can also find simple and different 
vertical models, wich can countain an Ipad or Tablet. Available in 
several colors, this IT007 kiosks are very versatile and may be 
placed in any space.

Dentro da gama IT da Famasete, poderá também encontrar outros 
modelos verticais simples, que podem conter um Ipad ou Tablet 
à escolha do cliente. Disponíveis em várias cores, estes quiosques 
são muito versáteis e podem ser colocados em qualquer espaço.

REF.

IT007



BOTÃO MENU VISIVEL OU ESCONDIDO

HOME BUTTON HIDDEN OR VISIBLE

PAINTED STEEL AT
ANY RAL COLOR

AÇO LACADO
A QUALQUER COR RAL

IPAD/TABLET

Optionals Opcionais

360º Rotation Rotação 360º

Couter Table Model Modelo de Mesa

Wall Mount Model Modelo de Fixação Parede

HEIGHT ALTURA
4,43 ft | 135 cm

WIDTH LARGURA
0,66 ft | 20 cm

DEEP PROFUNDIDADE
0,16 ft | 5 cm

+INFO WWW.WINGSYS.PT

IPAD/TABLET 8’’ OU 12’’ TOUCHSCREEN

Technical Dimensions
Dimensões Técnicas

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

Available in any RAL Color Disponível em qualquer cor RAL



If your company, coffee or restaurant needs to show modernity, innovation and design, then this  
set of interactive tables is for you. Produced in painted steel, with any RAL color, this “low cost” 
table provides innovative technologically advanced products in their areas.
› Touch - the capacitive technology of 10 touches is an innovation that allows the glass to be 
completely flat and the display surface to be interactive.
› Glass - decorated with any design / logo of your choice. The limit is your imagination.
› Conectivity - 2xUSB, 6 Power AC, 1 RJ45 and 1 HDMI.

Se precisa de mostrar que a sua empresa, café ou restaurante prima pela modernidade, inovação 
e design, então este conjunto de mesas interativas é para si. Produzidas em aço lacado, a qualquer 
cor RAL, a mesa “low cost” dispõe de produtos tecnologicamente avançados e inovadores nas 
suas áreas:
› Toque - a tecnologia capacitiva de 10 toques que além de ser uma novidade, permite que o vidro 
interativo seja completamente plano.
› Vidro - decorado com qualquer desenho/logótipo à sua escolha. O limite é a imaginação.
› Conectividade - 2x USB, 6 tomadas AC, 1 RJ45 e 1 HDMI.

New multiuse “low cost” interactive table 
A nova mesa multiusos “low cost”

SCREEN ECRÃ
32’’up 100’’ até

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

SIZE DIMENSÕES
Customizablel Personalizável

FINISHING ACABAMENTO
Lacquered Lacado

Epoxy Resin Resina Epoxy

MATERIALS MATERIAIS
Aluminium Alumínio

Steel Aço
MDF

Glass Vidro

REF.

MT001



COMPUTADOR
NUC INTEL

INTEL NUC
COMPUTER

VIDRO LAMINADO/TEMPERADO
SERIGRAFADO DE 6MM 

TEMPERED/LAMINATED
AND PAINTED GLASS 6MM

DISPLAY 55’’ 
 TOUCHSCREEN

CAPACITIVO 10T

55’’ DISPLAY
CAPACITIVE 

TOUCHSCREEN 10T

6X AC POWER
2X USB
1X HDMI

Optionals Opcionais

Top Painted Glass Topo em Vidro Serigrafado

Webcam 

Multitouch Software Software Multitoque

Wifi Projector  Projetor Wifi

Projection Foil Tela para Projeção

HEIGHT ALTURA
2,46 ft | 75 cm

WIDTH LARGURA
3,94 ft | 120 cm

DEEP PROFUNDIDADE
9,84 ft | 300 cm

+INFO WWW.WINGSYS.PT

Technical Dimensions
Dimensões Técnicas

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

Available in any RAL Color Disponível em qualquer cor RAL



The QX range of WINGSYS is the brand name for our kiosks specifically 
designed for outdoor (-30/+50) . They are the result of years of research 
and require a very specific parameters, such as: proper isolation for outdoor, 
reinforced ventilation, air conditioning in  some extreme cases,  environment 
control systems through sensors, high brightness display specifically for 
outdoor use, capacitive touch technology and other features. It is widely 
used in the tourism sector, with our software for this area.

A gama QX da marca WINGSYS é a designação para os nossos quiosques 
especificamente criados para exterior (-30/+50). Fruto de anos de 
investigação, este modelo requer parâmetros muito específicos, tais como: 
isolamentos próprios para exterior, ventilação reforçada, ar condicionado 
em casos extremos, sistemas de controlo de ambiente através de sensores, 
display de alto brilho especificamente indicado para outdoor, tecnologia de 
toque capacitivo, entre outros. É essencialmente utilizado para a área do 
Turismo e apresenta um software especificamente criado para esta área.

Outdoor Kiosk
Quiosque de Exterior

SCREEN ECRÃ
47’’up 100’’ até

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

SIZE DIMENSÕES
Customizablel Personalizável

FINISHING ACABAMENTO
Lacquered Lacado
Epoxy Resin Resina Epoxy

MATERIALS MATERIAIS
Aluminium Alumínio
Steel Aço
MDF

Outdoor Air Conditioning
(optional)

High Brightness
Display

Wifi
Hotspot

REF.

QX001



PERSONALIZAÇÃO
EM VINIL OU TINTA

CUSTOMIZED LOGO 
IN VINYL OR PAINTED

PINTURA ANTI-GRAPHITY

ANTI GRAPHITY PAINTING

COMPUTADOR
NUC INTEL

INTEL NUC
COMPUTER

BASE COM FIXAÇÃO
AO SOLO

METAL BASE WITH
FLOOR FIXING

DISPLAY 47’ 
 TOUCHSCREEN

47’’ DISPLAY
 TOUCHSCREEN

Optionals Opcionais

Front Glass Surface  Superficie Frontal em Vidro

Capacitive Touch Toque Capacitivo

IP Cam Camara IP

Multitouch Software Software Multitoque

HEIGHT ALTURA
7,38 ft | 225 cm

WIDTH LARGURA
3,94 ft | 120 cm

DEEP PROFUNDIDADE
0,75 ft | 23 cm

WEBCAM OU CAMARA IP PARA
VIGILÂNCIA OU MÉTRICA

WEBCAM OR IP CAM FOR
SURVEILLANCE OR METRICS

+INFO WWW.WINGSYS.PT

Technical Dimensions
Dimensões Técnicas

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

Available in any RAL Color Disponível em qualquer cor RAL
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