
Q-Frame  Tex – Térhatású textilreklám

Újdonság!

®



Q-Frame  Tex
Térhatású textilreklám

A Q-Frame  Tex beltéri keretcsalád választékában megtalálhatóak mind a legújabb,
térhatású, mind a hagyományos  textilnyomatok kihelyezésére kifejlesztett elegáns
alumínium keretek. A felhasználási lehetőségek szinte teljesen korlátlanok.
Ez az innovatív reklámeszköz bárhol feltűnést kelt, legyen az akár kiállításokon,
üzlethelyiségekben, vagy a vállalat irodáiban. 

ELŐNYÖK

    A nyomat egyszerűen és 
    gyorsan cserélhető,
    a keretet csak egyszer kell
    megvásárolni.
    Mind álló, mind fekvő
    formátumban is rendelhető.
    A keretet részeire szedve
    szállítjuk, minimalizálva a
    logisztikai költségeket.
    A keret gyorsan, könnyen
    összeszerelhető.

JELLEMZŐK

   egy- vagy kétoldalas
   állvány
   érdekes 3D hatások
   egy átlátszó és egy
   sűrű szövésű nyomat
   segítségével 
   hátsó megvilágítással
    - tervezés alatt

Kihelyezés:
   falra szerelhető
   mennyezetről lelógatható
   lábakon álló,
   térelválasztóként

REKLÁMNYOMATOK

Alapanyagok:
   a sűrű szövésűtől az átlátszóig
   akár nem gyúlékony változatban
   is szállítható 
   szagmentes
   mosható
   UV-ellenálló
   Az anyagok kiválasztásához
   szívesen adunk Önnek tanácsot!

Nyomási eljárás:
(a mennyiség függvényében)
  diszperziós szitanyomás
   digitális nyomás

Háromdimenziós termékünk kreatív, eddig nem tapasztalt lehetőségeket
teremt a reklámozásban. 

®

Q-Frame® Tex50 ívelt lábazattal

Q-Frame® Tex50, térhatású

Q-Frame® Tex25, falra szerelhető Q-Frame® Tex50 ívelt lábazattal

®

Q-Frame® Tex50, ívelt lábazattal



könnyű és lapos fali keret 
kiváló az ár-érték aránya
egyoldalas reklám
formátum: álló vagy fekvő
maximum mérete: 4x2 m 

stabil, falra szerelhető
keret nagy formátumú
textil nyomatokhoz
egyoldalas reklám
formátum: álló vagy fekvő
maximum mérete: 8x2 m

a speciális, térhatású
reklámhoz kifejlesztett
keret a mennyezetről
lelógatva vagy lábazaton
állva használható
egy- vagy kétoldalas reklám
formátum: álló vagy fekvő
maximum mérete: 3x2 m

a hátsó megvilágítású
keret még feltűnőbbé 
teszi cége reklámnyomatát 
egyoldalas reklám
formátum: álló vagy fekvő 
fejlesztés alatt

Keret
eloxált alumínium,
ezüst színű 
Keret mélysége: 15 mm

Keret
eloxált alumínium,
ezüst színű 
Keret mélysége: 25 mm

Keret
eloxált alumínium,
ezüst színű 
Keret mélysége: 50 mm

Keret
eloxált alumínium,
ezüst színű 
Keret mélysége: 150 mm

Nyomat alapanyaga
Multisol® D 240, kb. 240 g/m2
Multisol® D, kb. 205 g/m2
Multisol® L, kb. 110 g/m2
Dekoflag H, kb. 110 g/m2

Nyomat alapanyaga
Multisol® D 240, kb. 240 g/m2
Multisol® D, kb. 205 g/m2
Multisol® L, kb. 110 g/m2
Dekoflag H, kb. 110 g/m2

Nyomat alapanyaga
Multisol® D 240, kb. 240 g/m2
Multisol® D, kb. 205 g/m2
Multisol® L, kb. 110 g/m2
Dekoflag H, kb. 110 g/m2
Dekoflag L, kb. 50 g/m2

Nyomat alapanyaga
Lighttex, kb. 280 g/m2

Kihelyezés
  falra szerelhető

Kihelyezés
  falra szerelhető

Q-Frame  Tex15® Q-Frame  Tex25® Q-Frame  Tex50® Q-Frame  Tex150®

Kihelyezés
  mennyezetről lelógatható
  lábazaton álló

Q-Frame® Tex15, falra szerelhető 
Q-Frame® Tex50
nemesacél szállal Q-Frame® Tex150

Kihelyezés
  falra szerelhető



Q-Frame® Tex150
A világítótest tartóit a kerethez rögzítjük.
A sarokösszekötővel már előre ellátott elemeket
derékszögben egymásba illesztjük, és a csavarokat
az imbuszkulccsal szorosra húzzuk.
Ezután a világítótestet és a fényvisszaverő
falat felerősítjük.
Fejlesztés alatt.

Tel.: (1) 399-1596
Fax: (1) 399-0734

info@hungarodekor.hu
www.hungarodekor.hu 

1046 Budapest,
Kiss Ernő u. 1-3.

TARTOZÉKOK

Sarokösszekötő szett
(4 pár sarokösszekötő
és 1 db imbuszkulcs)
Q-Frame® Tex15-höz

Sarokösszekötő szett
(4 pár sarokösszekötő
és 1 db imbuszkulcs)
Q-Frame® Tex25-höz
Q-Frame® Tex50-hez

Összekötő elem
Q-Frame® Tex15-höz

ÖSSZESZERELÉS

Akasztó szett
alátéttel
Q-Frame® Tex50-hez

500 mm-es ívelt lábazat
porszórt, ezüst színű
A szett  az összeállításhoz
szükséges eszközöket
tartalmazza. 
Q-Frame® Tex50-hez

Fali rögzítő elem
Q-Frame® Tex15-höz

Fali rögzítő elem
Q-Frame® Tex25-höz 

600 mm-es ívelt lábazat
porszórt, ezüst színű
A szett az összeállításhoz
szükséges eszközöket
tartalmazza.
Q-Frame® Tex50-hez

Összekötő elem 
imbuszkulccsal
Q-Frame® Tex25-höz
Q-Frame® Tex50-hez

Nemesacél szál, Ø 1,5 mm
tekercsben vagy
1,5 m-es darabban
Q-Frame® Tex50-hez

Q-Frame® Tex15
A keret oldalait sarkanként két-két
sarokösszekötővel egymáshoz erősítjük,
ezután a csavarokat az imbuszkulccsal
szorosra húzzuk.

Q-Frame® Tex25, Q-Frame® Tex50
A sarokösszekötővel már előre ellátott
elemeket derékszögben egymásba
illesztjük, és a csavarokat az
imbuszkulccsal szorosra húzzuk.
A talpakon álló keret esetén a lábakat
az oldalak összeszerelése előtt rögzítsük
az alsó részre a mellékelt összeszerelési
útmutatónak megfelelően.

A keretet ezután a rögzítő elem segítségével a falra erősíthetjük, vagy
a nemesacél szállal a mennyezetről lelógathatjuk. 

Álló kihelyezés esetén kétféle lábazat közül választhatunk. 

A NYOMAT RÖGZÍTÉSE

A körben gumiszalaggal konfekcionált reklámnyomatot
az egyik sarkától kezdődően belefeszítjük a keretbe.

A reklámnyomatot egyszerűen, gyorsan, külön eszköz
nélkül kicserélhetjük.


