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Systemy Linkowe/Dystanse
Systemy informacyjne

1

W ofercie dostępnych jest pięć rodzajów mocowań: kategorie 1 – 5 w tabeli. Mocowania na śruby można
przytwierdzać bezpośrednio do wszystkich typów podłoży (ścian, sufitów i modułów Linear), natomiast
mocowana na szyny mogą być przesuwane, tworząc w ten sposób nośnik ruchomy.
Skład:
4 obrotowe łączniki z płytką +
2 linki mocujące do podłogi i
sufitu (za pomocą śrub) +
2 postery +
8 pojedynczych uchwytów na
obrazek

Skład:
8 obrotowych łączników
linkowych +
4 linki mocujące do podłogi
i sufitu (za pomocą śrub) +
8 wsporników do półek

Skład:
Boczne, obrotowe
mocowania ścienne

Skład:
1: mocowania ścienne lub
2: mocowania Strata Lite +
łączniki śrubowe

Kat. 1: Mocowania ścienne,
sufitowe i szynowe do posterów
Boczne, obrotowe
mocowanie ścienne
Szyna

Śruba

P0119-R

P0119-S

16mm (Ø)

16mm (Ø)

P0120-R

P0120-S

25mm (Ø)

25mm (Ø)

25mm (Ø)

16mm (Ø)

Kat. 3: Mocowania linkowe
do półek

Kat. 2: Mocowania linkowe do posterów
Pojedyncze
mocowanie postera

Podwójne, obrotowe
mocowanie postera

PO113

PO122

10mm (Ø)

10mm (Ø)

PO112

PO121

16mm (Ø)

16mm (Ø)

- 10mm*(Ø)x15.5mm*(h)
do postera o grubości 4mm.
- 16mm(Ø) x 20.5mm *(h)
do postera o grubości 7mm
16mm (Ø)

Mocowanie półki
PO111
- 16mm*(Ø), x 8mm*(h)
do półki o grubości 3mm.

- 10mm*(Ø) x 20mm* (h)
do postera o grubości 4mm.
- 16mm*(Ø) x 20mm* (h)
do postera o grubości 7mm.

Mocowanie
(wspornik) znajduje
się pod półką

10mm (Ø)

360°

- Bez otworów w posterze
- 34mm*(h) x 16/25mm*(Ø)
- Dopasowane do posterów
o grubości od 2mm do 10mm.
- Łączniki (szyny lub śruby)
w zestawie.

360°

Linki
Szyna
P0109

–

Linka regulowana:
- Łączniki szynowe w zestawie.
- Możliwość połączenia
śrubowego po dodaniu łącznika
śrubowego: P0116
- 4m* x 1.5mm*
Śruba
P0110
Linka mocująca do podłogi i sufitu:
- Łączniki śrubowe w zestawie.
- 4m* x 1.5 mm*

–

Szyna
Szyna aluminiowa:
- przykręcana do wszelkiego
rodzaju podłoży
- dostępna na metry
- Łączniki szynowe w zestawie
PR102 / 1m
P0101 / 2m

Elementy mocujące
Szyna
P0115
Śruba/kołek
P0116

94

–

–

–

–

Systemy Linkowe/Dystanse
Systemy informacyjne

1

PO206-K

A2

PO210-K
Zestaw 1000mm

A3

- Zestaw 600mm zawiera: 1 parę
prętów szynowych (600mm) +
parę linek (4m)
- Zestaw 1000mm zawiera: 1 parę
prętów szynowych (1000mm) +
parę linek (4m)

A4
A5

Mocowanie ścienne
Śruba

Kat. 5: Mocowania ścienne, sufitowe i szynowe,
do końcówek linek

Mocowanie wielokątowe
Szyna

Duża

Duża

SP-SO1901 / 19 (Ø) / Chrom
SP-SO1202 / 12 (Ø) / Satyna

P0117
Średnia

P0104

P0105

Mała

Mała

P0114-S

SP-SO1902 / 19 (Ø) / Satyna

P0102

P0118

P0114-R

Śruba

Mocowanie Strata Lite

P0101

Średnia

Mocowanie obrotowe
do linek
Szyna
P0107

Mocowanie obrotowe
z płytką

Śruba
P0108

PO106
- 25mm*(h) x 16mm*(Ø)
- Obrót swobodny lub blokowany.

SP-SO1201 / 12 (Ø) / Chrom
- Otwór w materiale.
- Dopasowane do materiału
o grubości od 2 mm do 10 mm.

Duża
Średnia

Portret: AH415P

- Pasują do pojedynczych mocowań
postera (P0112 dla A1/A2/A3 oraz
P0113 dla A4/ A5), podwójnych
mocowań postera (P0121 dla A1/
A2/A3 oraz P0122 dla A4/A5),
bocznych, obrotowych mocowań
ściennych.

Kat. 4: Mocowania ścienne, sufitowe i szynowe, na lince

Szyna

Pejzaż: AH411L
Portret: AH411P
Pejzaż: AH412L
Portret: AH412P
Pejzaż: AH413L
Portret: AH413P
Pejzaż: AH414L
Portret: AH414P

A1

Zestaw 600mm

19(Ø)

180°

12(Ø)
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Akcesoria:
ramy na postery

Zestawy:

Mała

- Otwór w materiale o średnicy 11 mm (Ø)
- Duża i średnia: 25mm (Ø), dopasowana do materiału o grubości od 5mm
- 30mm*(h) x 16mm*(Ø).
do 20mm
 opasowana do materiału
- Mała: 16mm (Ø), dopasowana do ma- - D
o grubości maks. 7mm.
teriału o grubości od 2mm do 8mm.
- Łączniki (szynowe lub śrubowe)
- Łączniki (szynowe lub śrubowe)
w zestawie.
w zestawie.

–

–

Satyna lub Chrom

Szyna

–

–

–

360°

Śruba

- 25mm*(h)x16mm*(Ø)
- Kąt zmienny do 180°.
- Łączniki (szynowe lub śrubowe)
w zestawie.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–
–
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Listwa Plakatowa
Twista Lite
TWLHR-500/600/800/850/900/1000/1200/1500

Ekonomiczne

-- Łatwa w montażu listwa
zatrzaskowa.
-- Listwy można montować do
ściany lub sufitu.
-- Komplet zawiera dwie aluminiowe
listwy, szare zaślepki i haczyki.
-- Możliwość stosowania różnych
materiałów: papier, tektura, PCV,
tkaniny do 300 mikronów.
-- Możliwość zamówienia
niestandardowych wymiarów.

Rama Plakatowa
Streamline
SP-SL-A6-A1

-- Prosta w użyciu, smukła
rama plakatowa wykonana
z lekkiego aluminium.
-- Dostępna w rozmiarach od
A6 do A1.
-- System posiada przyssawki
pozwalające na łatwy montaż.
Standardowe wymiary ramy w mm (około):
A6 108 (wys.) x 151 (szer.) x 6.5 (gł.)
A5 151 (wys.) x 213 (szer.) x 6.5 (gł.)
A4 213 (wys.) x 300 (szer.) x 6.5 (gł.)
A3 300 (wys.) x 423 (szer.) x 6.5 (gł.)
A2 423 (wys.) x 597 (szer.) x 6.5 (gł.)
A1 587 (wys.) x 844 (szer.) x 6.5 (gł.)
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Dyskretna,
funkcjonalna
rama

1

Ramy Naścienne
Systemy informacyjne

1
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Rama Ścienna
Vector Slim

-- Aluminiowa rama montowana
na ścianę, dostępna
w formacie horyzontalnym
i wertykalnym.
-- Tkanina obszyta jest
silikonem.
-- Możliwość stworzenia
większych systemów
wystawienniczych, stoisk
targowych.

-- Łatwa w montażu aluminiowa
20mm rama.
-- Tkanina (brak w zestawie)
zawiera silikonowe obrzeża,
umożliwiające proste
przymocowanie do ramki.
-- W komplecie haczyki.
-- Możliwość zakupu
produktu pod indywidualne
zamówienie.

Wymiar plakatu w mm
(wys.) x (szer.)
A0 - 1189 x 841
A1 - 841 x 594
A2 - 594 x 420
B0 - 1414 x 1000
B1 - 1000 x 707

Rama Ścienna Linear Vector LED
Rama ścienna Linear Vector z oświetleniem LED.

Wymiar plakatu w mm
(wys.) x (szer.)
A0 - 1189 x 841
A1 - 841 x 594
A2 - 594 x 420
B0 - 1414 x 1000
B1 - 1000 x 707

Kod
VWF-2A0
VWF-A1
VWF-A2
VWF-B0
VWF-B1

Kod
VWF-2A0-01
VWF-A1-01
VWF-A2-01
VWF-B0-01
VWF-B1-01

Systemy informacyjne / Ramy Naścienne

Rama Ścienna
Vector

Niezwykle
efektowne

-- Ścienna rama aluminiowa przystosowana do grafiki
tekstylnej.
-- Tkanina obszyta jest silikonem, montaż grafiki na wcisk
w szczeliny ramy.
-- Rama podświetlana jest na wszystkich czterech stronach.

Wymiar plakatu w mm
Kod
(wys.) x (szer.)
A0 - 1189 x 841
VFAF18-A0
A1 - 841 x 594

VFAF18-A1

A2 - 594 x 420

VFAF18-A2

A3 - 420 x 297

VFAF18-A3

A4 - 297 x 210

VFAF18-A4

B1 - 1000 x 707

VFAF18-B1

B2 - 707 x 500

VFAF18-B2
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Rama Trappa
-- Działające na zatrzask ramki plakatowe,
odpowiednie dla podłoży o grubości do 0,5 mm.
-- Standardowa rama ma 25mm szerokości i srebrne
anodowane wykończenie (aluminium).
-- Wersja pionowa lub pozioma.
-- Niestandardowe kolory i rozmiary dostępne pod
zamówienie klienta.

Wymiar plakatu w mm Obszar widocznej
(wys.) x (szer.)
grafiki w mm
(wys.) x (szer.)

Rozmiar ramki
w mm
(wys.) x (szer.)

Kod

A0 - 1189 x 841

1172 x 824

1220 x 872

AT405-C

A1 - 841 x 594

824 x 577

872 x 625

AT404-C

A2 - 594 x 420

577 x 403

625 x 451

AT403-C

A3 - 420 x 297

403 x 280

451 x 328

AT402-C

A4 - 297 x 210

280 x 193

328 x 241

AT401-C

Rama LED Trappa
32mm ścienna rama Trappa z oświetleniem LED.
-- Działające na zatrzask ramki plakatowe.
-- Dostępne w sześciu rozmiarach od A0 do B1.
-- Rama podświetlana jest na wszystkich czterech
stronach.

Wymiar plakatu
w mm
(wys.) x (szer.)

Kod

A0 - 1189 x 8419

MLAF13-A0

A1 - 841 x 594

MLAF13-A1

A2 - 594 x 420

MLAF13-A2

A3 - 420 x 297

MLAF13-A3

A4 - 297 x 210

MLAF13-A4

B1 - 1000 x 707

MLAF13-B1

Sentry
SL103/104

-- Prosty, wolnostojący stojak na plakat, idealnie
nadaje się do pokazania informacji i zdjęć.
-- Górna, ruchoma część umożliwia wstawienie grafiki
i informacji, rama zatrzaskowa OWZ.
-- Dostępny w rozmiarze A4 i A3, srebrne anodowane
aluminium.
Całkowite wymiary systemu w mm (około):
A4 Całość: 1005 (wys.) x 245 (szer.) x 326 (gł.)
A4 Sama rama: 277 (wys.) x 190 (szer.)
A3 Całość: 1075 (wys.) x 245 (szer.) x 326 (gł.)
A3 Sama rama: 398 (wys.) x 278 (szer.)

5
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Niskie zużycie
energii, pozostaje
chłodna w dotyku

Potykacze
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NIŻSZA
CENA

A-Sign Board

UB207 - A1 podstawa i rama
Podstawy A0 UB207-A0-B / -B1-B / -B2-B
Ramy A0 UB207-A0-F / -B1-F / -B2-F

A1 VF204-C / A2 VF204-A2
B0 VF203A / B1 VF203
B2 VF204-B2

-- Wytrzymały, dwustronny,
zewnętrzny potykacz.
-- Kompaktowa podstawa
na kółkach z możliwością
napełnienia wodą lub piaskiem.
-- Sprężyny zwiększające
odporność na działanie
warunków atmosferycznych.
-- System pakowany płasko.

-- Dwustronny potykacz
A Sign Board umożliwia
zamontowanie plakatu
w rozmiarze A1/A2.
-- Pytaj o nowe rozmiary
B1 i B2.
-- Ocynkowane, stalowe
podłoże sprawia, że produkt
jest niezwykle wytrzymały
i stabilny.

Obszar widocznej grafiki w mm (około):
A1 - 820 (wys.) x 575 (szer.)
Całkowite wymiary systemu w mm (około):
1165 (wys.) x 780 (szer.) x 500 (gł.)

B2 Metal A-Sign

NIŻSZA
CENA

VF206-B2

-- Rozmiar B2.
-- Grafikę można przykleić lub
zamontować za pomocą
magnesów do metalowej
ramy.

NOWOŚĆ

Obszar widocznej grafiki
w mm (około):
A1 831 (wys.) x 584 (szer.)
A2 594 (wys.) x 420 (szer.)
Całkowite wymiary systemu
w mm (około):
A1
1060 (wys.) x 638 (szer.)
x 825 (gł.)
A2
925 (wys.) x 465 (szer.)
x 675 (gł.)

Systemy informacyjne / Potykacze

Whirlwind

1

Świetnie sprawdzi
się również
we wnętrzu.

Liquid Chalk Board
VF201 Medium / VF201-01 Large

-- Ta tradycyjna tablica może
być stosowana na zewnątrz
i wewnątrz.
-- Dostosowana do specjalnych
markerów.
-- Bez montażu.
-- Dostępna w dwóch rozmiarach.
-- W ofercie dostępne również
markery.
Obszar widocznej grafiki w mm (około):
Średnia 670 (wys.) x 470 (szer.)
Duża 1000 (wys.) x 570 (szer.)
Całkowite wymiary rozłożonego systemu
w mm (około):
Średnia 825 (wys.) x 533 (szer.) x 525 (gł.)
Duża 1316 (wys.) x 663 (szer.) x 720 (gł.)
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Shield

Chaser

UB108 z panelem / UB108B sama podstawa

UB113

-- Sztywny potykacz z twardą
gumową podstawą.
-- Dostarczany ze śrubami
mocującymi.
-- Grafikę można
nadrukować bezpośrednio na
aluminiowym panelu
lub przykleić.
-- System zarówno wewnętrzny
jak i zewnętrzny.

-- Dwustronny potykacz.
-- Stylowe, malowane
proszkowo, owalne ramy
i czarna podstawa.
-- Aluminiowy panel
z białym połyskiem.

Obszar widocznej grafiki w mm (około):
800 (wys.) x 410 (szer.) x 1.2 (gł.)
Całkowite wymiary systemu w mm (około):
800 (wys.) x 465 (szer.) x 450 (gł.)

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
787 (wys.) x 508 (szer.)

Dostępna wersja
indoor i outdoor

Limpit

Trojan

SP-LIM

SP-TRO

-- System posiada przyssawkę,
którą przyczepia się do
gładkich powierzchni jak:
szkło, dachy samochodowe
itp.
-- Łatwy w użyciu, dostarczany
wraz z przyssawką.
-- Zalecamy zastosowanie
materiałów o grubości
do 10 mm.
-- Grafika może być dowolnej
wielkości w zależności
od potrzeb. W przypadku
większej grafiki wskazane jest
zastosowanie większej ilości
przyssawek.

-- Wolnostojący, przenośny
system zewnętrzny, możliwość
łączenia systemów.
-- Wydrążona podstawa może być
wypełniona wodą lub piaskiem.
-- Pakowany płasko w trzech
częściach.
Obszar widocznej grafiki w mm (około):
380 (wys.) x 330 (szer.)
Całkowite wymiary systemu w mm (około):
1200 (wys.) X 380 (szer.)

Przyssawka
o średnicy
120 mm.

Łańcuch łączący
SP-TRO-LC

Tabliczka informacyjna
SP-PJL-200/300

-- Tabliczki informacyjne stosowane niemal w każdym miejscu,
w biurze, urzędzie i w wielu innych.
-- Elegancki i nowoczesny wygląd, szare anodowane aluminium.
-- W komplecie z wytrzymałą, plastikową płytą mocującą
i zaślepką.
Całkowite wymiary systemu w mm (około):
300mm: 280 (wys.) x 90 (szer.) max
200mm: 180 (wys.) x 90 (szer.) max
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