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Ceny sú uvedené bez DPH.

Hliníkové rámy určené k prezentácii plagátov a oznámení. Klaprámy sú dodávané 
v  Rôznych rozmeroch (DIN A5 - DIN A0, na objednávku formáty podľa želania) pre 
štandardné formáty plagátov a tlačovín v dvoch prevedeniach: s guľatými (R) alebo 
ostrými (G) rohmi. V našej ponuke si môžete vybrať zo siedmich typov profilov, ktoré 
sa líšia tvarom, aj šírkou (od 15 do 45 mm). 

Plagáty umiestnené v ráme sú chránené proti poveternostným vplyvom, vyblednutiu 
a odleskom svetla vďaka antireflexnej krycej fólii stabilnej proti UV žiareniu. Zadná 
stena je vyrobená z nárazuodolného plastu.

Profily majú striebornú elexovú úpravu EV1. Na Vaše želanie je možné dodať rám vo 
farbe podľa škály RAL. Štandardné 

farebné
prevedenie RAL

KLAPRÁMY
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Obojstranné plastové stojany s hlinikovými zaklapávaci-
mi rámami. Stojany sa dodávajú s guľatými (R) alebo os-
trými (G) rohami. Pútače sú veľmi stabilné vďaka nohám 
z hliníkového profilu s nárazuvzdornými a antikoróznymi 
zadnými panelmi. Stojany sú odolné proti vplyvom 
počasia: integrované otvory odvádzajú vodu, antire-
flexná fólia chráni plagát proti UV žiareniu a odrazom 
svetla. Zadnú stranu je možné vyrobiť s popisovateľnou 
plochou.

popisovateľná plocha: fixky/krieda

Určené pre formáty DIN A0, A1, A2,
50 x 70 cm a 70 x 100 cm.

Tento typ pútača je určený najmä pre
exteriérové použitie. Reklamný plagát je
vsadený do vodotesného hliníkového rámu.
Formáty : A1, A0, 70 x 50 a 70 x 100 cm.
Možnosť umiestnenia Top karty alebo
informačnej plochy.

Špeciálny typ zákazníckeho 
pútača, určený pre náročné pove-
ternostné podmienky.

ZÁKAZNÍCKE PÚTAČE

WINDTALKER COMPASSO TRI BOARD
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Elegantný a extrémne plochý presvetlený display.  Využíva zaklapá-
vacie rámčeky, pre jednoduchú prácu s plagátom. Osvetlenie je 
zaistené jedinečnou technikou presvetlenia skla hranou. Osvetle-
nie je umiestnené v ráme, čím sa dosahuje rovnomerné osvetlenie 
celého plagátu. Hrúbka rámu je 30 mm. 
Formáty: DIN A0, A1, A2, A3, A4, 50 x 70 cm, 100 x 70 cm.

Mierne vyklenutý svetelný box z farebného oceľového plechu. 
Jeho výhodou je možnosť umiestniť ho na šírku aj na výšku. Umiest-
nenie profilov len na dlhšie strany mu dáva inovatívny vzhľad.

Panel je možné pripevniť na stenu.

LIGHTFRAME

SVETELNÝ RÁM SLIM

SVETELNÝ TOTEM ARCUATO

SVETELNÝ RÁM ARCUATO
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Stojany Multistand umožňujú veľké množstvo konfigurácií. 
Vyberať si môžete z veľkého množstva príslušenstva ako sú 
klaprámy, plexi kapsy, bannery, stojany na letáky a top karty. 
Komponenty môžete umiestňovať do ľubovoľnej výšky a môžu 
byť objednané individuálne.

MSM + 4x
MSKRA4G37 +

MSBP60

MultiSTAND MSM +
3X MSKRA3G37 +

3X MSST230

MSM + 4x
MSKRA4G37 +

MSBP60

MSM + 6x
MSKRA3G37

MSM + 4x
MSKRA4G37 +

MSBP60

MSM + 2x
MSKRA2G37 +

MSBP60

MSM + MSBP60 +
MSPBP42

MSM+ MSBP60

STOJANY MULTISTAND


