Potykacze

jeden system-wiele możliwości

Systemy
informacyjne
typu OWZ

Ramki OWZ

Tabliczki informacyjne

Tablice Modułowe

Systemy informacyjne typu OWZ
Tablice modułowe
• dowolne zestawianie elementów systemu,
• montaż ramek na plakat i półek na ulotki
Modułowa
na dowolnej wysokości po obu stronach nogi,
Modułowa
tablica
• noga podstawy wykonana z owalnego profila aluminiowego,
tablica
informacyjna
anodowanego na srebrno,
informacyjna
z dwustronną
z dwustronną
• stabilna, metalowa stopa, lakierowana proszkowo
ramką na
ramką na
plakat B2,
(Ø45 cm, wysokość: 4 cm)
plakat B2
4 półki
• profile ramek na plakat typu OWZ o szer. 25 mm
na ulotki
z aluminium anodowanego na srebrno,
/prospekty
• antyrefleksyjna folia zabezpieczająca wydruk,
odporna na promienie UV,
format
wymiar ramy w cm
wys. systemu w cm
waga w kg
• plastikowa półka na ulotki lub prospekty
B2
54,0 x 74,0
190,0
12,0*
(szer: 47 cm, wys. 34 cm, głębokość 5,5 cm)
*przykładowo, dla tablicy informacyjnej z jedną ramką na plakat i jedną półką na ulotki.
• wydruk na papierze plakatowym.

Modułowa
tablica
informacyjna
jednostronna,
3 półki
na ulotki
/prospekty

wydruk w cm
50,0 x 70,7

Tabliczki informacyjne
• wykorzystanie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
• format pionowy lub poziomy,
• profile ramek na plakat typu OWZ o szer. 25 mm
z aluminium anodowanego na srebrno, zaokrąglone narożniki,
• ściana tylna wykonana z polistyrenu odpornego na uderzenia,
• antyrefleksyjna folia zabezpieczająca wydruk,
odporna na promienie UV,
• noga podstawy wykonana z owalnej rury aluminiowej,
anodowanej na srebrno,
• stabilna stopa z aluminium, z gumowymi podkładkami,
• wydruk na papierze plakatowym.

Tabliczka
informacyjna
A3

Tabliczka
informacyjna
A4

format

wymiar ramy w cm

wys. systemu w cm

waga w kg

A3

33,0 x   45,0

101,0

3,4

wydruk w cm
29,7 x 42,0

A4

24,0 x 33,0

101,0

2,9

21,0 x 29,7

Potykacze
• wykorzystanie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
• dwustronna prezentacja reklamy,
• profile ramek na plakat typu OWZ o szer. 32 mm
z aluminium anodowanego na srebrno, zaokrąglone narożniki,
• antyrefleksyjna folia zabezpieczająca wydruk,
odporna na promienie UV,
• wydruk na papierze plakatowym.
specyfikacja
Potykacz
Classic

Potykacz
Outdoor 1

Potykacz Classic
format

wymiar ramy w cm

waga w kg

Potykacz
Outdoor 2
wydruk w cm

• zastosowanie we wnętrzach i na zewnątrz pomieszczeń,
• z odpływem wody,
• ściana tylna stalowa, ocynkowana.

A0
A1
A2

88,5 x 153,5
64,0 x 116,0
46,5 x 85,0

14,5
8,1
5,0

84, 1x 118,9
59,4 x 84,1
42,0 x   59,4

Potykacz
Outdoor 1

• ze stopą napełnianą wodą ( pojemność 24 l ),
• stojak z kółkami dla łatwiejszego transportu,
• ramki zamocowane na stalowych sprężynach.

A0
A1

97,0 x 153,5
79,0 x 113,5

19,0
12,0

84,1 x 118,9
59,4 x 84,1

Potykacz
Outdoor 2

• z metalową stopą,
• ramki zamocowane na stalowych sprężynach.

A0
A1

89,0 x 148,0
65,0 x 112,5

18,0
13,0

84,1 x 118,9
59,4 x 84,1

Ramki OWZ
• format pionowy lub poziomy,
• profile ramek na plakat typu OWZ o szer. 32 mm
z aluminium anodowanego na srebrno, zaokrąglone narożniki,
• ściana tylna wykonana z odpornego na uderzenia polistyrenu,
• antyrefleksyjna folia zabezpieczająca wydruk,
odporna na promienie UV,
• zaciski ze stali sprężynowej,
• spodni profil z 4 otworami do montażu na ścianie,
• w komplecie 4 śruby i kołki rozporowe,
• wydruk na papierze plakatowym.

format

wymiar ramy w cm

wydruk w cm

A0
A1
A2
A3

88,4 x 123,0
63,0 x 88,4
46,3 x 63,0
34,2 x 46,5

84,1 x 118,9
59,4 x 84,1
42,0 x 59,4
29,7 x 42,0
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