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DISPLAYSYSTEM

Unika displaysystem för alla interiörer i ett stort urval av färger
och storlekar.

Produkterna i denna broschyr ger dig ett unikt displaysystem. Det är
enkelt och går snabbt att byta affisch med hjälp av ett klicksystem. 

Lämpliga både för inomhus och utomhusbruk, med eller utan säkerhets-
eller låsfunktion. Allt från snäppramar och trottoapratare till fristående
system med eller utan belysning. 

Snäppramar och Trottoarpratare är försedda med en transparent 0,5
mm PVC-folie som förhindrar reflexer och skyddar dina affischer från vat-
tenstänk. 
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25 mm Profil/45° med raka hörn

25 mm

SNÄPPRAMAR med raka hörn

20 mm Profil/45° med raka hörn

20 mm

Art.nr. Dim Storlek

ALC2045N04 A4 210 x 297

ALC2045N03 A3 420 x 297

ALC2045N02 A2 420 x 594

ALC2045N57 500 x 700

ALC2045N01 A1 594x 841

Art.nr. Dim Storlek

ALC2545N15 110 x 550

ALC2545N18 110 x 800

ALC2545N10 110 x 1000

ALC2545N04 A4 210 x 297

ALC2545N03 A3 420 x 297

Art.nr. Dim Storlek

ALC2545N02 A2 420 x 594

ALC2545N57 500 x 700

ALC2545N01 A1 594x 841

ALC2545N71 700 x 1000

Snäppramar för exponering av affischer och fyrfärgsfoton. Det är mycket enkelt att montera affischerna: Öppna först snäp-
pramen och ta bort PVC-folien. Placera sedan affischen i ramen, täck den med den. 
Snäpramarna levereras i standardutförande med fyra monter-
inghål, skruvar och plugg. Snäppramarna är av silveranodiserad aluminium och har raka hörn. Profilen är 20 mm bred.

Snäppramar för exponering av affischer och fyrfärgsfoton. Det är mycket enkelt att montera affischerna: Öppna först snäp-
pramen och ta bort PVC-folien. Placera sedan affischen i ramen, täck den med den. 
Snäpramarna levereras i standardutförande med fyra monter-
inghål, skruvar och plugg. Snäppramarna är av silveranodiserad aluminium och har raka hörn. Profilen är 25 mm bred.
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30 mm Profil/45° med raka hörn

30 mm

Art.nr. Dim Storlek

ALC3045N02 A2 420 x 594

ALC3045N57 500 x 700

ALC3045N01 A1 594x 841

ALC3045N71 700 x 1000

ALC3045N00 A0 841 x 1189

Snäppramar för exponering av affischer och fyrfärgsfoton. Det är mycket enkelt att montera affischerna: Öppna först snäp-
pramen och ta bort PVC-folien. Placera sedan affischen i ramen, täck den med den. 
Snäpramarna levereras i standardutförande med fyra monter-
inghål, skruvar och plugg. Snäppramarna är av silveranodiserad aluminium och har raka hörn. Profilen är 30 mm bred.
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4SNÄPPRAMAR med raka hörn

32 mm Profil/45° med raka hörn

32 mm

Art.nr. Dim Storlek

ALC3245N03 A3 420 x 297

ALC3245N02 A2 420 x 594

ALC3245N57 500 x 700

Art.nr. Dim Storlek

ALC3245N01 A1 594 x 841

ALC3245N71 700 x 1000

ALC3245N00 A0 841 x 1189

Snäppramar för exponering av affischer och fyrfärgsfoton. Det är mycket enkelt att montera affischerna: Öppna först snäp-
pramen och ta bort PVC-folien. Placera sedan affischen i ramen, täck den med den. 
Snäpramarna levereras i standardutförande med fyra monter-
inghål, skruvar och plugg. Snäppramarna är av silveranodiserad aluminium och har raka hörn. Profilen är 32 mm bred.

SNÄPPRAMAR med runda hörn

25 mm Profil med runda hörn

25 mm

Art.nr. Dim Storlek

ALC25RDN04 A4 210 x 297

ALC25RDN03 A3 420 x 297

ALC25RDN02 A2 420 x 594

Art.nr. Dim Storlek

ALC2545RDN57 500 x 700

ALC2545RDN01 A1 594 x 841

ALC2545RDN71 700 x 1000

Snäppramar för exponering av affischer och fyrfärgsfoton. Det är mycket enkelt att montera affischerna: Öppna först snäp-
pramen och ta bort PVC-folien. Placera sedan affischen i ramen, täck den med den. 
Snäpramarna levereras i standardutförande med fyra monter-
inghål, skruvar och plugg. Snäppramarna är av silveranodiserad aluminium och har runda hörn. Profilen är 25 mm bred.

30 mm Profil med runda hörn

30 mm

Art.nr. Dim Storlek

ALC30RDN02 A2 420 x 594

ALC30RDN57 500 x 700

ALC30RDN01 A1 594 x 841

ALC30RDN71 700 x 1000

ALC30RDN00 A0 841 x 1189

Snäppramar för exponering av affischer och fyrfärgsfoton. Det är mycket enkelt att montera affischerna: Öppna först snäp-
pramen och ta bort PVC-folien. Placera sedan affischen i ramen, täck den med den. 
Snäpramarna levereras i standardutförande med fyra monter-
inghål, skruvar och plugg. Snäppramarna är av silveranodiserad aluminium och har runda hörn. Profilen är 30 mm bred.
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5SNÄPPRAMAR med runda hörn

32 mm Profil med runda hörn

32 mm

Art.nr. Dim Storlek

ALC32RDN02 A2 420 x 594

ALC32RDN57 500 x 700

ALC32RDN01 A1 594x 841

ALC32RDN71 700 x 1000

ALC32RDN00 A0 841 x 1189

Snäppramar för exponering av affischer och fyrfärgsfoton. Det är mycket enkelt att montera affischerna: Öppna först snäp-
pramen och ta bort PVC-folien. Placera sedan affischen i ramen, täck den med den. 
Snäpramarna levereras i standardutförande med fyra monter-
inghål, skruvar och plugg. Snäppramarna är av silveranodiserad aluminium och har runda hörn. Profilen är 32 mm bred.

LÅSBARA SNÄPPRAMAR med raka hörn

32 mm Profil/45° låsbar med raka hörn

32 mm

Art.nr. Dim Storlek

SAL3245N03 A3 420 x 297

SAL3245N02 A2 420 x 594

SAL3245N57 500 x 700

SAL3245N01 A1 594 x 841

SAL3245N71 700 x 1000

SAL3245N00 A0 841 x 1189

Låsbara Snäppramar för exponering av affischer och fyrfärgsfoton. Det är mycket enkelt att montera affischerna: Öppna
först snäppramen och ta bort PVC-folien. Placera sedan affischen i ramen, täck den med den. 
Snäpramarna levereras i standardutförande med
fyra monteringhål, skruvar och plugg. Snäppramarna är av silveranodiserad aluminium och har raka hörn.
Profilen är 32 mm bred.

Snäppramarna av aluminium är lätta att använda. Antireflexfolien av PVC förhindrar reflexer.
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25 mm Profil/45° dubbelsidiga fönsterramar

FÖNSTERRAMAR dubbelsidiga

25 mm

Art.nr. Dim Storlek

DAL2545N04 A4 210 x 297

DAL2545N03 A3 420 x 297

DAL2545N02 A2 420 x 594

DAL2545N57 500 x 700

DAL2545N01 A1 594x 841

Dubbelsidiga fönsterrama med snäppfunktion för exponering av affischer och
fyrfärgsfoton. Det är mycket enkelt att montera affscherna: Öppna först snäp-
pramen och ta bort PVC-folien. Placera sedan affischen i ramen, täck den med
den transparenta PVC-folien och stäng snäppramen. Snäppramarna leveras i
standardutförande med två 3 m långa ståltrådar. Aluminium är silveranodiser-
ade och har raka hörn. Profilen är 25 mm bred.

32 mm Profil/45° window snäppramen

Art.nr. Dim Storlek

WAL3245N03 A3 420 x 297

WAL3245N02 A2 420 x 594

WAL3245N57 500 x 700

WAL3245N01 A1 594x 841

WAL3245N71 700 x 1000

WAL3245N00 A0 841 x 1189Inne i en affär eller på
ett kontor

Utsida: aluminiumlister glasGlas

Dubbelsidiga fönsterramar med snäppfunktion
för exponering av affischer och fyrfärgsfoto på
insidan av ditt fönster. Snäppramen monteras på
insidan med hjälp av dubbelsidig tejp. På utsidan
monteras aluminiumlister så att det ser ut som
om dina affischer sitter på utsidan av fönstret.
Det är mycket enkelt att montera affscherna:
Öppna först snäppramen och ta bort PVC-folien.
Placera sedan affischen i ramen, täck den med
den transparenta PVC-folien och stäng snäppra-
men. Snäppramarna leveras i standardutförande
med två 3 m långa ståltrådar. Aluminium är silver-
anodiserade och har raka hörn. Profilen är 25 mm
bred.
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25 mm Profil/45° med raka hörn som öppnas med ett hävarmsverktyg

Art.nr. Dim Storlek

PAL2545N04 A4 210 x 297

PAL2545N03 A3 420 x 297

PAL2545N02 A2 420 x 594

Art.nr. Dim Storlek

PAL2545N01 A1 594x 841

PAL2545N57 500 x 700

PAL2545N71 700 x 1000

SÄKERHETSRAMAR med raka hörn

25 mm

Säkerhetsramar med Snäppfunktion för exponering av affischer och fyrfärgsfoton. Det är mycket enkelt att montera affisch-
erna: Öppna först snäppramen och ta bort PVC-folien. Placera sedan affischen i ramen, täck den med den. Now place the
poster in the frame, cover it med the transparent PVC-folien och close the snäppramen. Snäpramarna levereras i standardut-
förande med fyra monteringhål, skruvar och plugg. Snäppramarna är av silveranodiserad aluminium och har raka hörn.
Profilen är 25 mm bred.

25 mm Profil/45° window frames dubbelsidigt42 mm Profil/45° med raka hörn som öppnas med ett hävarmsverktyg

42 mm

Art.nr. Dim Storlek

PALC4245N02 A2 420 x 594

PALC4245N57 500 x 700

PALC4245N01 A1 594x 841

PALC4245N71 700 x 1000

PALC4245N00 A0 841 x 1189

Art.nr. Dim Storlek

PALC4245N70 A00 1189x 1682

PALC4245N75 1189x 1750

Säkerhetsramar med Snäppfunktion för exponering av affischer och fyrfärgsfoton. Det är mycket enkelt att montera affisch-
erna: Öppna först snäppramen och ta bort PVC-folien. Placera sedan affischen i ramen, täck den med den. 
Snäpramarna levereras i standardut-
förande med fyra monteringhål, skruvar och plugg. Snäppramarna är av silveranodiserad aluminium och har raka hörn.
Profilen är 42 mm bred.

Hävarmsverkt

Hävarmsverktyg

25 mm Profil/90°

25 mm

Art.nr. Dim Storlek

PAR55 110 x 550

PAR80 110 x 800

PAR100 110 x 1000

SNÄPPRAM FÖR PARKERINGSKYLT med raka hörn

Trevlig universalskylt som markerar parkeringsplatsen på ett väl syligt sätt med text eller bilder. En tydlig skylt för
kunder och anställda. Leveras i standardutförande med en 100 cm lång stolpe.
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Art.nr. Dim Storlek

PVC cover 700 x 1000

PVC cover A0 841 x 1189

PVC cover A00 1189 x 1682

PVC cover 1189 x 1750

Art.nr. Dim Storlek

PVC cover A4 210 x 297

PVC cover A3 420 x 297

PVC cover A2 420 x 594

PVC cover A1 594 x 841

TRANSPARENT FOLIE

0,5 mm antireflexfolie

PVC cover 500 x 700

Alla produkter levereras i standardutförande med en 0,5 mm antireflexfolie i PVC som skyddar dina affischer eller
värdefulla fyrfärgsfoton. Separata folieblad finns att beställa, så att du kan vara säker på att dina affischer alltid ser
rena och fina ut.

Poster snap

Affischsystem

Art.nr. Dim Storlek

PT120 120 cm

PT100 100 cm

PT085 A1/A0 85 cm

PT070 70 cm

PT060 A1/A2 60 cm

PT050 50 cm

PT042 A3/A2 42 cm

Poster clamp

Art.nr. Dim Storlek

CL120 120 cm

CL100 100 cm

CL085 85 cm

CL070 70 cm

CL060 60 cm

CL050 50 cm

CL042 42 cm

Har samma unika egenskaper som Poster Snap men lämpar sig särskillt för
extremt tunga och ultralätta material.

Att snabbt kunn visa upp en affisch är en utmaning. Med vår Poster Snap kan du visa upp en affisch med en eller två
skruvar genom klämsystemets krokar. Krokarna kan flyttas till önskat läge. Öppna bara klämman, sätt in affischen
och stäng igen klämman. Systemet betår av en profile högst upp på affischen och en längst ned. På så sätt hänger
din affisch alltid rakt.
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Art.nr. Dim Storlek

PSC 04 A4 210 x 297

PSC 03 A3 420 x 297

PSC 02 A2 420 x 594

PSC 01 A1 594 x 841

PSC 57 500 x 700

PSC 71 700 x 1000

Poster-stretcher

AFFISCHSYSTEM

Mini Quick-banner med enkesidigt kliksystem

BANDEROLLSYSTEM

Art.nr. Dim Storlek

KRSGA3 A3 420 x 297

KRSGA2 A2 420 x 594

KRSGA1 A1 594 x 841

KRSG57 500 x 700

KRSG71 700 x 1000

KRSG00 A0 841 x 1189

Quick-banner med enkesidigt kliksystem

A flexible manner of presenting your company or product on exhibitions, in
showrooms, etc. Comes standard in a Nylon fabric bag. Optional is the 50
Watts light med a switch och a transportation bag. Suitable for all materials.

Art.nr. Dim Storlek

KRSG15 500 x 2000

KRSG16 600 x 2000

KRSG17 700 x 2000

KRSG18 800 x 2000

KRSG19 900 x 2000

KRSG10 1000 x 2000

QBLMP Bannerlight incl. lamp

B201 Bag for banner 80 cm

B202 Bag for banner 100 cm

En lätt display för exponering av affischer.
Systemet kan användas i stående eller lig-
gande position. Affischen kläms fast i hörnen
av klämmor på fjädrar, vilket gör att affischen
sträcks ut till en plan display.

Ett flexibelt sätt att exponera ditt företag eller
din product. Finns även i små storlekar som är
praktiska att ställa på en disk. Lämplig för
alla material.
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Quick-banner med dubbelsidigt kliksystem

Art.nr. Dim Storlek

KRSG28 800 x 2000

KRSG20 1000 x 2000

BANDEROLLSYSTEM 

Ett flexibelt sätt att exponera din produkt
eller ditt företag på mässor, i utställ-
ningslokaler etc. Leveras i nylonväska. Som till-
val fins en 50 W lampa med strömbrytare och
en transportväska. Lämplig för alla material.

Roll-banner med enkelsidigt klicksystem

Smart Roll banner med enkelsidigt klicksystem

Art.nr. Dim Storlek

SSRNB80 2300 x 800

SSRNB90 2300 x 900

SSRNB100 2300 x 1000

Smart Roll Banner är för sedd med ett klicksystem för
snabbt och enkelt byte av banderoller eller affischere.
Levereras med väska. Systemet har ett teleskoprör som
gör att du enkelt kan justera höjden. Ett enikt system
för exponering, transport och förvarfing av banderoller.
Unikt, tack vare rullgardinsmekanismen som håller ban-
derollen sträckt. Kan justeras från 100 till 230 cm.

Art.nr. Dim Storlek

RBDN80 800 x 2000

B301 Bag for Roll-banner 80 cm

Ett unikt system för exponering, transport och förvar-
ing av banderolle. Unikt, tack vare rullgardins-
mekanismen som håller banderollen sträckt. Det är
enkelt att byta banderoll med hjalp av klicksystemet.
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Smart Roll Banner med dubbelsidigt klicksystem

Art.nr. Dim Storlek

DSRNB80 2300 x 800

DSRNB90 2300 x 900

DSRNB100 2300 x 1000

BANDEROLLSYSTEM

Smart Roll Banner är försedd med ett klicksystem för
snabbt och enkelt byte av banderoller eller affischer.
Levereras med väska. Systemet har ett teleskoprör som gör
att du enkelt kan justera höjden. Ett unikt system för
exponering, transport och förvaring av banderoller. Unikt,
tack vare rullgardinsmekanismen som håller banderollen
sträckt. Kan justeras från 100 cm till 230 cm. 

Art.nr. Dim Storlek

SNBN 38 2000 x 800

Single-banner variable poster höjd

Banderollsystem med möjlighet att justera affischhöjden från 0 till 200 cm.
Enkelt och snabbt byte av affischer med hjälp av klicksystemet.

Smart Roll Banner Bag

Art.nr. Storlek

B401 80 cm

B402 90 cm

B403 100 cm

Transportväska av canvas, idealisk att bära. Smart Roll Banner-systemet i. Försedd
med förstärkningar och handtag.
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Cross single banner

Art.nr. Höjd Poster size

CSBNA36 2110 mm 600 x max 2000 mm

CSBNA37 2110 mm 700 x max 2000 mm

CSBNA38 2110 mm 800 x max 2000 mm

BANDEROLLSYSTEM

Banderollsystem med möjlighet att justera affischhöjden från 0 until 200 cm. 
Ett system som passar alla affischhöjder. Enkelt och snabbt byte af affischer
med hjälp av klicksystemet.

Art.nr. Dim Storlek

ALPNR57 500 x 700

ALPNR01 A1 594 x 841

ALPNR71 700 x 1000

ALPNR00 A0 841 x 1189

TROTTOARPRATARE

Click A-standard

Trottoarpratare asom blickfång för dina specialerbjudanden. Dubbelsidig A-
tavla med snäppramar och metallfogar. Finns i flera storlekar. Leveras med
0,5 mm antireflexfolie av PVC. Robust, men ändå tillräcktligt lätt för att
bäras ut och in dagligen. Som tillval finns en krönskylt och en broschyrkorg.
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Art.nr. Dim Storlek

ALUWM 57 500 x 700

ALUWM 01 A1 594x 841

ALUWM 71 700 x 1000

ALUWM 00 A0 841 x 1189

Wind-master med fjädrar

Swingmaster

Art.nr. Dim Storlek

PD919 A1 594x 841

PD920 700 x 1000

PD921 A0 1189x 841

Robust Trottoarpratare för affischeexpornering. Försedd med snäppramar
och 0,5 mm antireflexfolie av PVC. Som tillval finns hjul som underlättar
transport samt en krönskylt. Finns i flera storlekar.

TROTTOARPRATARE

London

Art.nr. Dim Storlek

FEPNKM71 1000 x 700

FEPNKM01 A1 594x 841

A-tavla av metall för affischexponering, försedd med en 0,5 mm antireflex-
folie av PVC med magnetremsa som skydd mot vattenstänk. Levereras med
krönskylt för exponering av din företagslogo. Finns i flera storlekar, enbart i
vitt. Unik exponeringstavla eftersom den är till 100% vattentät. Gör dina
specialerbjudanden till verkliga blickfån. Ett rakt uppstående displayststem
med snäppramar och fjädrar. Den böjer sig för vinden. Finns i flera storlekar.
Levereras med 0,5 mm antireflexfolie av PVC.

Robust trottoarpratare för affischeexponering. Försedd med snäppramar och
0,5 mm antireflexfolie av PVC. Som tillval finns hjul somunderlättar trans-
portsamt en krönskylt. Finns i flera storlekar.
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Al Maki

Art.nr. Dim Storlek

ALMK57 500x 700

ALMK01 A1 594x 841

ALMK71 700x 1000

Dubbelsideig trottoarpratare med snäppfunktion för exponering av affischer
och fyrfärgsfoton. Försedd med snäppramar och 0,5 mm antireflexfolie av
PVC. Finns i flera storlekar. 

Rollerbase swingmaster med vattenfylld fot

Art.nr. Dim Storlek

WBSWM57 500x 700

WBSWM01 A1 594x 841

WBSWM71 700 x 1000

WBSWM00 A0 1189x 841

Robust dubbelsidig rakt uppståenda displaysystem för exponering av
annonser utomhuns. 100% vattentät. Systemet är försett med snäppramar
och 0,5 mm antireflexfolie av PVC. Lätt att flytta tack vare hjulen. Finns i
flera storlekar.

TROTTOARPRATARE

Vattenfyllda Trottoarpratare

Art.nr. Dim Weight empty Weight filled med water

WSPE02 A2 3,5 kg 12 kg

WSPR01 A1 2,5 kg 7,5 kg

Stabila oh robusta trottoarpratare, särskilt lämpliga som skyltar på parker-
ingsplatser, restauranger, i lekparker, shoppingcenter etc. Leveras i färgen
Ral 9006. Du kan göra systemet tyngre genom att fylla det med vatten eller
sand.
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Art.nr. Dim Storlek

LB10T03 A3 420 x 297

LB10T02 A2 420 x 594

LB10T57 500 x 700

LB10T01 A1 594 x 841

LB10T70 1000 x 700

LB10T00 A0 841 x 1189

Art.nr. Dim Storlek

LB10C03 A3 420 x 297

LB10C02 A2 420 x 594

LB10C57 500 x 700

LB10C01 A1 594 x 841

LB10C70 1000 x 700

LB10C00 A0 841 x 1189

Lightbox med snäppramar

UPPLYSSTA KLICKSYSTEM

Enkel- eller dubbelsidiga ljuslådor i flera storlekar. Med hjälp av klicksys-
temet kan du enkelt byta displaymaterial när du vill. Ytan består av 3 mm
ogenomskinligt plexiglas och 0,5 mm antireflexfolie av PVC. Profilen är 25
mm bred. 

Convex svängd ljuslåda

Enkelsidiga ljuslådor i flera storlekar. Med hjälp av klicksystemet kan du
enkelt byta displaymaterial när du vill. Ytan består av 3 mm ogenomskin-
ligt plexiglas och 0,5 mm antireflexfolie av PVC. Profilen är 25 mm bred.

15

Art.nr. Dim Storlek

SL45NT02 A2 420 x 594

SL45NT57 500 x 700

SL45NT01 A1 594 x 841

SL45NT71 700 x 1000

Upplysta snäppramar

Ultratunna snäppramar som lyser upp dina affischer.
Enkel-och dubbelsidiga, försedda med upphängn-
ingssystem och elsladd med stickpropp. Specialakrylen
i mitten ger en jämn ljusförderling. Leverraas med 0,5
mm antireflexfolie av PVC. Profilen är 25 mm bred.

Art.nr. Dim Storlek

CLB10T03 A3 420 x 297

CLB10T02 A2 420 x 594

CLB10T57 500 x 700

CLB10T01 A1 594 x 841

CLB10T70 1000 x 700

CLB10T00 A0 841 x 1189

enkelsidigt dubbelsidigt
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Låsbar visningstavla

ANSLAGSTAVLOR

Anslagstavla med kork eller magnet

Art.nr. Dim Storlek

LBSB45N03 A3 297x 420

LBSB45N02 A2 420 x 594

LBSB45N01 A1 594x 841

LBSB45N57 500 x 700

LBSB45N71 700 x 1000

LBSB45N00 A0 841 x 1189

Art.nr. Dim Storlek

CNBN4A4P 450 x 620 mm - kork

CNBN6A4P 450 x 940 mm - kork

CNBN9A4P 680 x 940 mm - kork

CNBN12A4P 910 x 940 mm - kork

Displaysystem för utomhusbruk, 100% vattentätt. Profilen är 45 mm bred
och den totala tjockleken är 30 mm. Går att låsa med nyckel, endast lämplig
för affischer. Idealisk för restauranger, bensinstationeer, järnvägstationer,
campingplatser etc. Finns i flera storlekar. 

Anslagstavlor för utomshusbruk, 100% vattentäta. Invändigt djup 25 mm
Går att låsa med nyckel, idealisk för exponering av annonser och medde-
landen.

Art.nr. Dim Storlek

MNBN4A4P 450 x 620 mm - magnet

MNBN6A4P 450 x 940 mm - magnet

MNBN9A4P 680 x 940 mm - magnet

MNBN12A4P 910 x 940 mm - magnet
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17POP-UP STORBILDSVÄGGAR

Storbildsväggar av pop-up-typ som sätts upp
snabbt och enkelt. Särskilt lämpliga för fyrfärgsfo-
ton och skyltar. Levereras med belysningsystem och
transportväska. Finns i två storlekar.

Pop-up

POP33 3x3 POP-UP 275X213 cm

POP34 3x4 POP-UP 350X213 cm

Storbildsvägg bestående av 3, 4 eller 5 delar som
är 70 cm breda och 230 cm höga.

Placeringsmöjligheterna är många: i hörn lika väl
som i sicksackmönster. 

Skivmaterial: 4 mm PVC-skum lämplig för fyrfärgs-
foton och screentryck.

Passar särskilt bra som rumsdelare.

Panelerna är lätta att byta.

PAN-SET

PANW35 350X230cm 5x3= 15 paneler

PANW34 280X230cm 4x3= 12 paneler

PANW33 210X230cm 3x3=  9 paneler

PAN-SET STORBILDSVÄGGAR
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18MENYTAVLOR

Menyktavlor A3 teleskopisk

Fistående menyktavlor med justerbar höjd och
snäppramar med runda hörn samt 0,5 mm
transparant PVC folie. Finns endast i A3 format
(liggande eller stående). Idealisk för exponering
intill produkten.

Õ

Õ

100 t/m 155 cm

180°

Art.nr. Dim Storlek

TMBRTD03 A3 297x 420 stående

TMBRTY03 A3 420x 297 liggande

Menyktavlor A4

Menyktavlor A3 double legs

Fristående menyktavlor med en fast höjd på 120 cm och snäppramar med
raka och runda hörn samt 0,5 mm transparant PVC folie. Finns endast i A3
format (liggande). Idealisk för exponering intill produkten.

Fristående menyktavlor med en fast höjd på 100 cm och snäppramar med
raka och runda hörn samt 0,5 mm transparant PVC folie. Finns endast i A4
format (stående och liggande). Idealisk för exponering intill produkten.

Art.nr. Dim Storlek

MB25RC03 A3 297 x 420 runda hörn liggande

MB254C03 A3 420 x 297 raka hörn liggande

Art.nr. Dim Storlek

MB254-Y04 A4 297 x 210 mm - raka hörn liggande

MB254-D04 A4 210 x 297 mm - raka hörn stående

MB25R-Y04 A4 297 x 210 mm - runda hörn liggande

MB25R-D04 A4 210 x 297 mm - runda hörn stående
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BROSCHYRSTÄLL

Brochure sets

Art.nr. Kapasitet Storlek

BSALPXC24 16x A4 dubbelsidigt 176 x 54,6 cm

BSALPXT24 8x A4 enkelsidigt 176 x 54,6 cm

BSALPXC34 24x A4 dubbelsidigt 176 x 77,6 cm

BSALPXT34 12x A4 enkelsidigt 176 x 77,6 cm

BSALPXC44 32x A4 dubbelsidigt 176 x 98,6 cm

BSALPXT44 16x A4 enkelsidigt 176 x 98,6 cm

Dekorativ menytavla

Fristående menyktavlor med en fast höjd på 120 cm och snäppramar med
raka och runda hörn samt 0,5 mm transparant PVC folie. Finns endast i A3
format (stående och liggande). Idealisk för exponering intill produkten.

Decorative broschyrställ

Fristående broschyrställ med en total höjd på 100 cm. Broschykrhållaren är
tillverkad av 3 mm tjock transparant akryl.

Art.nr. Dim Storlek

DBSALPX-YA4 A4 297 x 210 liggande

DBSALPX-DA4 A4 210 x 29 stående

19
Art.nr. Dim Storlek

DMB4503-Y A3 297 x 420 mm - raka hörn liggande

DMB4503-D A3 420 x 297 mm - raka hörn stående

DMBRN03-Y A3 297 x 420 mm - runda hörn liggande

DMBRN03-D A3 420 x 297 mm - runda hörn stående

Broschyrställ för exponering av minst 6 och högst 32 broschyrer i A4 format.
Broschyrhållarna är tillverkada av 4 mm tjock transparant akryl. Ramen är av
silveranodiserad aluminium. De finns både i en enkelsidig och en dubbelsidig
version.
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Free standing pole med presentation possibilities on both sides. Different designs
med minimum 6 och maximum 32 A4 brochures in the displays. It is also possible
to mount Snäppramar in different storlek for displaying your posters or full
colour prints.

Möjliga upplägg:

Fristående broschyrställ

Fristående stolpe broschyrställ

Snäppramar för Fristående broschyrställ

Art.nr. Höjd Ø fot

FSLM101 192 cm  45 cm 

Art.nr. Dim Storlek

FSL3045N02 A2  420 x 594 mm - raka hörn 

FSL3045N01 A1  594 x 822 mm - raka hörn

FSL3045N57 500 x 700 mm - raka hörn 

FSL3045N23 508 x 762 mm - raka hörn 

Art.nr. Dim Storlek

FSL30RDN02 A2  420 x 594 mm - runda hörn 

FSL30RDN01 A1  594 x 822 mm - runda hörn

FSL30RDN57 500 x 700 mm - runda hörn 

FSL30RDN23 508 x 762 mm - runda hörn 

Art.nr. Dim Storlek

FSLMSY24 2x A4 stål broschyrställ 

FSLASY24 2x A4 acrylglas broschyrställ

Väggmonterade broschyrhyllor

Väggmonterade broschyrställ för 8 A4 broschyr. 

Art.nr. Dim Storlek

BSALPXD24 8x A4 145 x 52 x 24 cm

BROSCHYRSTÄLL
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Art.nr. Dim höjd

ZZBALC04 A4 158 cm

broschyrställ A4 med ett ben

BROSCHYRSTÄLL

Broschyrställ för 6 broschyrer i A4 format med hyllor
av akryl och silveranodiserad aluminiumram. Total
höjd 158 cm med möjlighet att montera en akryl-
skylt högst upp.

Broschyrställ för 6 broschyrer i A4 format med hyllor av akryl och silveran-
odiserad aluminiumram. Total höjd 158 cm med möjlighet att montera en
akrylskylt högst upp.

broschyrställ A4 med dubbla ben

Portabel Sicksack

Art.nr. Dim Höjd

ZZBALT03 A4 158 cm

Art.nr. Dim Höjd

ZZBPXP07 A4 158 cm

B101 Väska för portabel sicksack

Broschyrställ för 4  broschyrer i A4 format med hyllor av akryl och siveran-
odiserad aluminiumram. Helt hopvikbaar. Idealisk för utställningar och
exponeringar. Höjd 158 cm. Väska i canvas som underlättar transport finns
som tillval.
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Höga montrar

Diskmontrar

Silveranodiserad sotomme med krompläterade metallhörn. Glassdörren är
tillverkad i ett stycke. Låsbara hjul ingår som standard. De horisontlella hyl-
lorna kan justeras till önskad höjd. Finns också att få med skåp.

MONTRAR

Art.nr. Storlek

TSCS05 200 X 50 CM utan skåp

TSCSC4 206 X 50 CM med skåp

Art.nr. Storlek

TSCD03 200 X 105 CM utan skåp

TSCDC2 206 X 105 CM med skåp

Enkeldörrsmodell

Dubbeldörrsmodell

Art.nr. Storlek

CSCD01 96 X 100 x 60 cm utan skåp

CSCDC0 96 X 100 x 60 cm med skåp

TSCS05

TSCD03

CSCD01

CSCDC0

Silveranodiserad stomme med krompläterade metallhörn. Glassdörrarna är
tillverkade i ett stycke. Låsbara hjul ingår som standard. De horisontella hyl-
lorna kan justeras till önskad höjd. Finns också att få med skåp.
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DÖRRSKYLTAR

Lämpar sig särskilt för offentliga byggnader som skolor, kontor, sjukhus etc.
Det är ett elegant skyltsystem som är lätt att använda. Man öppnar framsi-
dan enkelt med hjälp av klicksystemeet och byter ut informationsbladet på
insidan. 0,5 mm antireflexfolien av PVC både skyddar informationsbladet på
insidan och säkerställer att skyltens innenhåll syns tydligt. Dörrskyltarna kan
användas i liggande och stående position.

Art.nr. Dim Storlek

DS5014 50 x 148 mm

DS1014 105 x 148 mm

DS1029 105 x 297 mm

DS1421 A5 148 x 210 mm

DS2129 A4 210 x 297 mm

Art.nr. Dim Storlek

WSCS06 100x 100 x 15 cm

Väggmonter

Dörrskyltar med klicksystem

Silveranodiserad stomme med krompläterade metallhörn. Glassdörrarna är
tillverkade i ett stycke. De horisontella hyllorna kan justeras till önskad höjd.

MONTRAR

WSCS06

Mr. H. Forest direktör

Mrs. H. Tame sekreterare Shell Eftermarknads-
afdelning
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