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280005,-04,-03,-02
Leseni okvir
Uporablja se v kombinaciji s PVC folijo.
Material: smreka.
Velikosti: A5 do A2.

280105,-04,-03,-02
Vstavek za leseni okvir
Kaširana podloga za napise piši – briši sistema.
Velikosti: A5 do A2.
Barva: črna in bela.
Dodatna oprema: pisalo piši – briši.
Barva pisala: črna in bela. (114 1496, prereži fotko na pol in vstavi desno stran)

280212
Leseni podstavek
Za leseni okvir. (leseni podstavek)

280211
T kos za leseni okvir
Uporablja se za pritrjevanje lesenih okvrijev na teleskop.
Barva: siva, bela, črna in prozorna.

280210
Kavelj gibljivi za leseni okvir
Barva: prozorna.
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210006,-05,-04,-03,-02
Plakatni okvirji
Na voljo v barvah: bela, rumena, oranžna, rdeča, modra, zelena, črna,
bela in prozorna.
Velikosti: A6 do A2.

290006,-05,-04,-03,-02
PVC folija, U
Na voljo je tako pokončna kot tudi prečna folija.
Velikosti: A6 do A2.

290140
Univerzalni podstavek
Podstavek za okvir.
Nagib: 90°ali 75°.

290150
Kovinski podstavek okvirja
Podstavek služi za stabilnost okvirja.

290110
Sponka okvir – okvir, vrtljiva
Uporablja se za povezovanje dveh okvirjev v dveh različnih ravninah.
Za vse velikosti plakatnih okvirjev.
Barva: prozorna.
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290101
Sponka z ušesom, vrtljiva
Uporablja se za obešanje plakatnih okvirjev.
Barva: prozorna.

290102
Sponka z ušesom, fiksna
Uporablja se za obešanje plakatnih okvirjev.
Barva: prozorna.

290103
Kovinski kavelj, gibljivi
Za pritrjevanje okvirjev na žičnate košare in robove polic.

290104
Kavelj gibljivi
Za pritrjevanje okvirjev na viseče konstrukcije in na košare.
Barva: prozorna.

290111
Kavelj fiksni
Za pritrjevanje okvirjev na viseče konstrukcije in na košare.
Barva: prozorna.

290109
Spojka okvir – okvir
Uporablja se za povezovanje dveh okvirjev v isti ravnini.
Za vse velikosti plakatnih okvirjev.
Barva: prozorna.
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PLAKATNI OKVIRJI
290114
Magnet stropni s kavljem
za obešanje plakatnih okvirjev
in dekoracij s stropnih nosilcev
Barva: bela.

290115
Magnet 90, enojni
Magnet za pritrditev okvirja pravokotno na steno.
Barva: bela.

290119
Magnet 90, dvojni
Magnet za pritrditev okvirja pravokotno na steno.
Barva: bela in črna.

290118
Magnet 00
Magnet za pritrditev okvirja vzdolž stene.
Barva: bela.

290200
Magnet
Magnet, vrtljiv za 360° okoli svoje osi.
Barva: prozorna.

290116
Magnet stropni z ušesom
za obešanje plakatnih okvirjev
in dekoracij s stropnih nosilcev
Barva: bela.
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220111, 220210
Viseči okvir
Za viseče pritrjevanje akcijskih označb in obvestil s police.
Material: ABS plastika.
Velikost: A6 in 1/3 A5.
Barva: rumena, oranžna, rdeča, modra, zelena,
bela, črna, prozorna.

290201
Prisesalo 90
Za pritrditev okvirja na steklene površine.
Barva: prozorna.

290202
Prisesalo 00
Za pritrditev okvirja na steklene površine.
Barva: prozorna.

290203
Magnetna roka, gibljiva
Za gibljivo pritrditev okvirja prečno na polico.
Velikost okvirja: A6 in A5.
Material: ABS plastika.
Barva: bela, rdeča in zelena.

290204
Roka za žico
Za gibljivo pritrditev okvirja na žičnate košare.
Material: plastika.
Barva: bela.

290205
Kovinska roka
Uporablja se v kombinaciji z gibljivim držalom 290203.
Material: kovina.
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PLAKATNI OKVIRJI
290206
Gibljivo držalo okvirja
Uporablja se v kombinaciji s kovinsko roko 290202.
Način pitrditve: gibljiv, prečno na polico.
Material: plastika.
Barva: bela.

290207
Teleskop za košare
Za pritrditev okvirja na košare.

290208
Držalo za cev
Držalo za okroglo ali konfekcijsko cev.
Barva: črna in bela.

290210
Držalo za cev
Za pritrjevanje okvirjev na vilice koles, itd.
Barva: bela, oranžna, modra, rdeča.
Ostale barve: po naročilu.

290209
Držalo za konfekcijsko cev
Držalo za konfekcijsko cev.
Barva: prozorna.

290213
T kos
Adapter za plakatni okvir
Barva: prozorna
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290330, 290580, 290830
Teleskopska palica
Nastavljiva po višini:
od 330 do 510 mm,
od 580 do 1010 mm,
od 830 do 1510 mm.
Material: aluminij.
Barva: siva.

290130
Kovinski podstavek
Uporablja se v kombinaciji s teleskopsko palico.
Barva: aluminij siva.

290131
Kovinski podstavek, veliki
Uporablja se v kombinaciji s teleskopsko palico.
Barva: aluminij siva, bela.

290120
Nerjaveč podstavek
Uporablja se v kombinacij s teleskopsko palico.
Odporen na rjavenje. (Nerjaveč podstavek, Dejan obreži slike, da se jih ne vid)

291800
Stojalo
Stojalo za označevanje z okvirji.
Višina: 1900 mm.
Standardna barva: bela.
Ostale barve: po naročilu.

290115
Magnet za teleskop
za pritrditev teleskopske palice ob nosilne konstrukcije.
Barva: bela.
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290401
Spojka za stojalo
Spojka služi za pritrjevanje okvirja na stojalo.
Barva: prozorna.

292200, 292100
Roka T in L
Roka za označevanje na gondolah.
Višina: po naročilu.
Standardna barva: bela.
Ostale barve: po naročilu.

290925
Blagajniški info
Barva: bela, črna.

290926
Display I
Obojestranski display za nakupovalni voziček.
Dimenzija: A4.
Barve: rdeča in črna.
Ostale barve: po naročilu.

290927
Display II
Dvodelni aluminijasti profil s stranskim zaključkom iz plastike.
Zunanja dimenzija: 220x163 mm.
Barva plastike: rdeča, siva in oranžna.
Ostale barve: po naročilu.

3-9

