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Termékeink fejlesztésén folyamatosan 
dolgozunk, így fenntartjuk a jogot a műszaki 
változtatásokra, ill. eltérésekre.

As we are continuously developing our products 
we reserve the right of changing technical issues 
and dimensional deviations.

A modern, elegáns alumíniumkeret reprezentatív megjelenést biztosít. Feltűnő for-
májának köszönhetően az asztali display recepciók, pultok, munkaasztalok külön-
leges dísze lehet. A nyomat bármikor gyorsan, könnyen kicserélhető, így a termék 
különösen alkalmas gyakran változó, rövidtávú promóciók kihelyezésére.

The elegant aluminium frame with a stable foot presents advertising campaigns 
or current offers very close to the customer and in a modern design. Used at 
reception and sales counters, or bars and tables your advertising becomes a real 
eye-catcher. The advertising print can be changed easily. Thereby table displays 
are suited excellent for the presentation of changing offers.

Egyedi, elegáns asztali 
reklámállványok

Stabil

Egy– vagy kétoldalas 
reklámnyomattal

Frame for mobile 
advertising campaigns

Stable

Single– or double- 
sided sales messages 
are possible

Asztali display
• Stabil alumíniumkeret, eloxált, ezüst színű
• Méret* cm-ben (szélesség x magasság x mélység)

Table display
• Eloxicated, silver colored aluminium frame with stable foot
• Height* W x H x D in cm

L 24,4 x 35,0 x 7,5 24,4 x 35,0 x 7,5 

M 14,4 x 35,0 x 7,5 14,4 x 35,0 x 7,5

S 14,4 x 23,0 x 7,5 14,4 x 23,0 x 7,5

Reklámnyomat

• Anyaga fényes selyemszatén, kb. 158 g/m²
• Mindkét oldalán akár különböző nyomattal
• Méret* cm-ben (szélesség x magasság):

Advertising print

• Material glossy polyester silk, approx. 158 g/m²
• Advertising at front and back side with different  
   images on either side
• Height* W x H in cm:

L 21,0 x 31,0 21,0 x 31,0

M 11,0 x 31,0 11,0 x 31,0

S 11,0 x 19,0 11,0 x 19,0

* A megadott értékek közelítőek. * All sizes are approx.

Összeállítási útmutató

1. A felső és az alsó rugós kereszt-
rudat finoman nyomjuk össze, 
és húzzuk ki a keretből.

2. A keresztrudakat csúsztassuk be 
a reklámnyomat bújtatójába.

3. A keresztrudakat helyezzük vissza 
a keret oldalsó furataiba.

Mounting

1. By pressing the upper and lower 
baton, they can be removed from 
the frame.

2. Insert the batons into the sleeves 
of the advertising print.

3. Fix the batons with the boring  
of the frame.
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