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Ötletei új megvilágításba kerülnek! A keret nélküli design modern képi megjelenítést tesz lehetővé. A hátsó meg-
világítás mélységet kölcsönöz a képnek, a színek intenzívebben jelennek meg. Ezáltal magára vonzza a figyelmet 
minden helyiségben, legyen az akár bolt, kirakat vagy kiállítás. A gumilapos konfekciónak köszönhetően a nyomat 
tökéletesen kifeszül.

Paraméterek

Keret • Alumínium
• Ezüstszínű, eloxált
• Fali kihelyezéshez furatokkal (Ø 8 mm) ellátva
• Álló és fekvő formátumban is használható
• Keret mélysége: 20 mm
• Keret szélessége: 35 mm

Nyomat • Lighttex SE, 260 g/m2

• Backlit fólia 150, 150 µm

Használat helye • beltér

Szett elemei • Pattintós képkeret
• Kábellel, csatlakozóval (230 V)
• Antireflex fedőfólia

Rendelhető tartozék • Csavarok, dübelek

Méret Keret (szél. x mag. cm-ben) Nyomat (szél. x mag. cm-ben)

A0 88 x 122 81,4 x 116,3

A1 63 x 88 56,8 x 81,6

A2 46 x 63 39,2 x 57,3

Képkeret • Alumínium
• Ezüstszínű, eloxált
• Igény szerint további színek is lehetségesek
• Fali kihelyezéshez furatokkal ellátva
• Keret mélysége: 120 mm   

Nyomat • egyoldalas Lighttex SE, 260 g/m2

Használat helye • beltér

Szett elemei • Egymásba illeszthető keret elemek
• Tartóprofilok a fénycsövekhez
• Fénycsövek kábellel, csatlakozóval (220 V)
• Textil hátlap
• Inbuszkulcs

Káprázatos reklámok innovatív LED-es technológiával! Feltűnő reklám kirakatokba, boltokba, mozikba vagy éttermekbe. 
Saját, családi fotókkal a nappali modern lakberendezési eszköze. Az energiatakarékos LED-ek élettartama 100.000 óra! 
Integrált, speciális fényterítő lap garantálja a kép egyenletes megvilágítását. Az elegáns, trendi, lapos alumínium 
keretekben könnyen cserélhetőek a nyomatok.

A keretet egyszer kell 
megvenni

A promóciókra a nyomat 
könnyen cserélhető, szer-
szám nélkül

Egyedi méretek

Keret nélküli design

Divatos, 20 mm-es 
lapos keret

Egyenletes megvilágítás

A keretet egyszer kell 
megvenni

Egyszerű nyomatcsere

LED-ek élettartama 
100.000 óra

Energiatakarékos


