STRAIGHT
Права стена от стреч плат

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ!
Лека алуминиева тръбна конструкция
предназначена за окачване
на пано от стреч плат
• Бърз и лесен монтаж
• Широка гама от размери
• Произвежда се от здрава алуминиева
тръба Ф30 мм
• Компоненти, обозначени със съвпадащи
символи за лесен монтаж
• Опакова се в чанта за пренасяне

STRAIGHT

Epose Straight - права стена за пано от стреч плат
Многофункционална плоска стена с пано от еластичен текстил. Идеална задна или
разделителна стена, която гарантира, че изложбеното пространство ще бъде по-динамично и привлекателно. Конструкцията за еластичен текстил е с голяма площ за
печат и осигурява достатъчно място за представяне на вашата визия. Леката, но
много здрава тръбна конструкция, е лесна за сглобяване без необходимост от инструменти и без да е нужно да имате технически умения.
След сглобяване на стената, платът се нанизва върху тръбната конструкция и се изпъва
перфектно. В сгънат вид, стреч стената се побира в транспортен сак с малки размери и
тежи едва 6-7 кг в зависимост от размера. Идеално решение при участия в изложения,
презентации и промоции. Много добър вариант при необходимост от пренасяне със
самолет. Платът не се мачка и може да се сгъне и прибере в транспортния сак.
• Бърз и лесен монтаж
• Широка гама от размери
• Произвежда се от здрава алуминиева тръба Ф30 мм
• Компоненти, обозначени със съвпадащи символи за лесен монтаж
• Опакова се в чанта за пренасяне

Предлага се с висококачествен едностранен или
двустранен печат БЕЗ СНАДКИ НА ПАНОТО - печата
се в пълния размер без снадки и пришивания.
Размери на прeдлаганите конструкции
STRAIGHT 2.4м

Размер на конструкцията: 2350(W) x 2380(H) mm

STRAIGHT 3м
Размер на конструкцията: 2950(W) x 2380(H) mm
STRAIGHT 6м

2350 /2950 / 5950 мм

Размер на конструкцията: 5950(W) x 2380(H) mm
Размер на краката 120(Ш) x 400(Д) x6(В) mm

Fabric Displays

Инструкции за сглобяване на стената

2.4 Formulate Straight Fabric Display
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Забележка:
Номер
6 не “6”
сеINTENTIONALLY
използва като
номерация
NOTE: CONNECTION
NUMBER
OMITTED
Disclaimer: We are continually improving and modifying our product range and reserve the right to vary the specifications without prior notice. All dimensions and weights quoted are approximate

Instructions

Инструкции за сглобяване на стената
Fabric Displays

2.4m Formulate Straight Fabric Display
Attaching Graphic
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ЛИЦЕ НА ПАНОТО

МОНТАЖ НА ТЕКСТИЛНОТО ПАНО
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Disclaimer: We are continually improving and modifying our product range and reserve the right to vary the specifications without prior notice. All dimensions and weights quoted are approximate

Instructions

Инструкции за сглобяване на стената
Fabric Displays

2.4m Formulate Straight Fabric Display
Attaching Feet

МОНТАЖ НА КРАКАТА

1

2

3

4

5

6

Disclaimer: We are continually improving and modifying our product range and reserve the right to vary the specifications without prior notice. All dimensions and weights quoted are approximate

Instructions

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ!
Ако искате да се откроите и да бъдете забелязани, нашите EXPOSE продукти предлагат удачно
решение, което ви помага да се отличите пред конкуренцията. С широка гама от различните ни видове
форми и конструкции, имате възможност да изберете най-подходящия продукт за вашите нужди.
Изработени от здрав, но лек тръбен алуминий, конструкциите са лесни за сглобяване без необходимост
от инструменти и без да е нужно да имате технически умения. Комбинирайки различните форми и
размери които предлагаме, можете да създавате изложбени щандове по ваш дизайн.
И това не е всичко - гамата включва също така и специално проектирани аксесоари, включително
рафтове, осветление и стелажи за брошури.
Всяка конструкция се произвежда от леки, но здрави алуминиеви тръби, за да се оформи широк
спектър от продукти, предлагани в различни ширини и конфигурации. Освен самите конструкции, ние
предлагаме и висококачествен печат и ушиване на паната за нашите стени и елементи. Паната които
произвеждаме са БЕЗ СНАДКИ, което гарантира перфектно изглеждаща визия.
Ние сме толкова уверени в качеството на нашите продукти, че ги предлагаме с 5 - ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ.
Разгледайте и другите серии от нашите продукти за да изберете най-подходящото решение за вас.

5
ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР

