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Könnyen kihelyezhető

reklámkerítés egyedi

nyomattal. Kül- és

beltéri használatra.

Q-Frame   CS 400 sarkos változat, elemeken átnyúló konfekcióval®

Az egyszerűen kezelhető, moduláris felépítésű Q-Frame   CS 400 rendszer egyedi reklámeszkök
és praktikus térelválasztó is egyben: ideális a vendéglátóhelyeken, sporteseményeken való
használatra, vagy rendezvényeken a látogatók irányítására. 
A rendszer alumínium rudakból áll, melyek a PVC összekötő elemek segítségével igény szerint
kombinálhatóak. A termék kétféle talppal rendelhető. A reklámfelületeket az Ön egyedi mintájával
nyomjuk. A rendszer mérete mind magasságában, mind hosszában igény szerint alakítható.
Az egyes elemek többféle alakba rendezhetőek, így a felhasználási lehetőségek szinte korlátlanok. 

®

Az elemek méretei

A következő méreteket ajánljuk (egyedi méretezésre is van lehetőség)
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Állvány

mérete

150 x  75 cm

150 x 100 cm

150 x 125 cm

Példák az elrendezésre

egyenes

sarok

négyszögletes

Reklámfelület

mérete

145 x  60 cm

145 x  85 cm

145 x 110 cm

Állvány

mérete

200 x  75 cm

200 x 100 cm

200 x 125 cm

Reklámfelület

mérete

195 x  60 cm

195 x  85 cm

195 x 110 cm

Állvány

mérete

250 x  75 cm

250 x 100 cm

250 x 125 cm

Reklámfelület

mérete

245 x  60 cm

245 x  85 cm

245 x 110 cm

A reklámnyomat alapanyaga

AlapanyagElrendezés

Multisol  L, kb. 115 g/m2, 
Multisol  D, kb. 205 g/m2,
Multiflag  , kb. 110 g /m2,
PVC háló, kb. 300 g /m2
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Egyenes változat

Multiflag  , kb. 110 g /m2,
PVC háló, kb. 300 g /m2

®

Multisol  L, kb. 115 g/m2, 
Multisol  D, kb. 205 g/m2,
Multiflag  , kb. 110 g /m2,
PVC háló, kb. 300 g /m2

®
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Sarkos változat,
elemeken
átnyúló konfekcióval

Négyszögletes
változat

Talpak

40 x 40 cm-es
porszórt acél talp,
súly: kb. 9 kg

30 x 30 cm-es
porszórt acél talp,
súly: kb. 3,9 kg

Talajba szúrható elem,

hossz: kb. 60 cm,

súly: kb. 1,0 kg 

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

info@hungarodekor.hu
www.hungarodekor.hu 

1046 Budapest,
Kiss Ernő u. 1-3.

Q-Frame   CS 400 egyenes változat®

Mivel termékeinket folyamatosan fejlesztjük, fenntartjuk a jogot
az esetleges műszaki változásokra, ill. eltérésekre.


