UCHWYTY IPAD/TABLET,
GRAPHIC PODS & LIGHTBOX
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Uchwyty iPad/Tablet, Graphic Pods & Lightbox

Uchwyty iPad/Tablet

Uchwyt iPad
montowany na blatach

Spiral Plinth z blatem z przymocowanym
uchwytem iPad

IPDM/W/S/B

UB710-IPDM-W/B/S

-- Może być stosowany na różnych
blatach i trybunkach, dostępny
w kolorze czarnym, białym lub
srebrnym.
-- Minimalna powierzchnia na której
może być przymocowany uchwyt
powinna mieć 450  mm średnicy.
-- Cena produktu obejmuje
obudowę i elementy do
zamontowania w odpowiednim
blacie.

-- Bezpieczny uchwyt iPad dla
systemów Spiral.
-- Uchwyt dostępny w kolorze
srebrnym, czarnym lub białym.
-- Blat dostępny w kolorach:
ciemny dąb, biały, czarny,
srebrny, brzoza lub ciemny dąb.
*Spiral Plinth sprzedawany osobno, nie zawiera
produktu iPad
Całkowite wymiary systemu w mm (około):
Blat: 25 (wys.) x 580 (szer.) x 580 (l) mm

*Blat i iPad nie są wliczone w cenę
Srebrny

Uchwyt iPad 360˚
IPAD-360B/S/W

-- Obracanie iPada o 360°.
-- Może być zamontowany na
blacie biurka, na ścianie czy
na słupku Linear.
-- W komplecie wszystkie części
i zestaw mocujący.
-- Dostępny w kolorze czarnym,
srebrnym i białym.

Czarny

Biały

Ramka z uchwytem
360°

NOWOŚĆ

Frame only - IPAD-CHU-B/S/W
With 360 mount - IPAD-SH-360B/S/W

-- Ramka kompatybilna z uchwytem
360°.
-- Zabezpieczenie przed kradzieżą.
-- Dostępne kolory: czarny, srebrny,
biały.
-- Dostępny dla wszystkich iPadów
oprócz mini.

Łagodne rogi

iPad nie wliczony
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* Dostępny dla wszystkich iPadów oprócz mini.
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Uchwyty iPad/Tablet

NOWOŚĆ

Słupek iPad

Uchwyty iPad/Tablet, Graphic Pods & Lightbox

Uchwyt iPad
z teleskopowym masztem

NOWOŚĆ

IPS-002-B

-- Kompatybilny z iPad 2, 3, 4 i Air.
-- Duża, stabilna podstawa
o ciekawym kształcie.
-- Dobry system kablowy.
-- Sprzęt może być ustawiony
pionowo lub poziomo.
-- Wysoki teleskopowy maszt.
-- Miejsce w ramie na przycisk Home.
-- Dostępny w kolorze czarnym i
białym.
-- Zabezpieczenie przed kradzieżą.
-- Dla dodatkowego zabezpieczenia
można przymocować podstawę
śrubami do podłoża.

Ruchomy
uchwyt

-- Do słupka iPad można
dołączyć kieszonkę na
ulotki i półkę.
-- Kieszonki na ulotki
dostępne są w rozmiarze
DL, A5 i A4.

Zamek

Wolnostojący
uchwyt iPad

Wolnostojący
uchwyt na tablet

IPS-001-B/S/W

TS-001-W / TS-001-B

-- Możliwość montażu
iPad’a 2, 3, 4.
-- Dostępny w kolorze czarnym,
srebrnym lub białym.
-- Wykonany ze stali, wytrzymała
konstrukcja.
-- W zestawie śruby
zabezpieczające, blokady
oraz klucz imbusowy.

-- Wysokość 1135 mm.
-- Tablet może być ustawiony
w pozycji pionowej lub poziomej.
-- Obudowa posiada blokadę,
która zwiększa bezpieczeństwo.
-- Dodaj śruby, którymi
przytwierdzisz system do
podłogi.

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
Poziomo 1045 (wys.) x 360 (szer.)
Pionowo 1060 (wys.) x 360 (szer.)

Wszystkie systemy nie zawierają w zestawie iPadów lub tabletów.

Obrotowa
ramka

NOWOŚĆ

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
Poziomo 1135 (wys.) x 367 (szer.) x 275 (gł.)
Pionowo 1090 (wys.) x 367 (szer.) x 275 (gł.)
Kompatybilny z modelami:
iPad 1,2,3,4, Air, Samsung Tab 3 10.1,
Samsung Galaxy Note 10.1(2014 model),
ASUS Memo Pad 10.1, Samsung Tab Pro 10.1
i Sony Experia 22.

* Dostępny dla wszystkich iPadów oprócz mini.
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Slim Linear Column

Standard Linear
Column

Sama rama - LNC-SLFO / Light box - LNC-SLLB
Opcjonalnie uchwyt iPad 360˚ - IPAD-360B/S/W

Sama rama - LNC-STFO/ Lightbox - LNC-STLB
Opcjonalnie uchwyt iPad 360˚ - IPAD-360B/S/W

-- Zgrabny system z możliwością
zamocowania paneli graficznych
z przodu i z tyłu.
-- Aluminiowe słupki oraz 5 różnych
blatów wykonanych z MDF.
-- Dostępna wersja Lightbox z
panelami, wewnętrzne oświetlenie
LED.
-- Możliwość przymocowania uchwytu
iPad 360˚.

-- Standardowa lada
z możliwością zamocowania
paneli graficznych.
-- Opcjonalnie uchwyt iPad 360˚.
-- Dostępna wersja Lightbox
z białymi panelami, możliwy
wydruk.
-- Wewnętrzne oświetlenie LED.

Obszar widocznej grafiki w mm (około):
970 (wys.) x 280 (szer.)

Obszar widocznej grafiki w mm (około):
970 (wys.) x 525 (szer.)

1010 mm

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
1010 (wys.) x 380 (szer.) x 245 (gł.)

Reflecta Trappa
Graphic Pod
lub Lightbox

Reflecta D Lightbox
1570mm

ML901/2/3

-- Lightbox w kształcie litery D.
-- Dostępny w rozmiarach:
A1, A2, A3, umożliwia
pokazanie grafiki
w formacie pionowym
i poziomym, zalecamy
stosowanie materiału
do 200 mikronów.
-- Rama zatrzaskowa pozwala
na szybką wymianę grafiki,
w komplecie przewód
zasilający, wtyczka oraz
fluorescencyjna rura (TFL).

840mm

-- Wolnostojący, dwustronny
wyświetlacz.
-- Systemy w stylu Trappa
to łatwe zatrzaskowe,
aluminiowe listwy możliwe
do stosowania wraz
z systemem Linear.
-- Podstawa i blat dostępne
w kolorach: orzech włoski,
srebrny, czarny, biały lub
brzoza.

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
1010 (wys.) x 640 (szer.) x 325 (gł.)

MR914T/MR103T

MR915T/MR104T

Dostępne jako Lightbox lub Pod
Całkowite wymiary systemu w mm (około):
Lightbox kod Kod

Wymiar (mm)

MR912T**

MR102T** 1840 (wys.) x 1000 (szer.) x 400 (gł.)

MR911T**

MR101T** 1040 (wys.) x 1000 (szer.) x 400 (gł.)

MR915T*

MR104T*

1570 (wys.) x 570 (szer.) x 280 (gł.)

MR914T*

MR103T*

840 (wys.) x 570 (szer.) x 280 (gł.)

* Oktanowe i opalowe krawędzie ** Same ramy
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A1/A2/A3

Tablet Holders, Graphic Pods & Lightboxes

Graphic Pods & Lightboxes

Rozjaśni
każdą ścianęl
Całkowite wymiary systemu w mm (około):
Kod

Wymiary (mm)

ML901

A1 - 847 (wys.) x 580 (szer.) x 130 (gł.)

ML902

A2 - 600 (wys.) x 410 (szer.) x 110 (gł.)

ML903

A3 - 420 (wys.) x 290 (szer.) x 95 (gł.)

