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ZÁKAZNÍCKE PÚTAČE

Určené pre formáty DIN A0, A1, A2,
50 x 70 cm a 70 x 100 cm.

Obojstranné plastové stojany s hlinikovými zaklapávacimi rámami. Stojany sa dodávajú s guľatými (R) alebo ostrými (G) rohami. Pútače sú veľmi stabilné vďaka nohám
z hliníkového profilu s nárazuvzdornými a antikoróznymi
zadnými panelmi. Stojany sú odolné proti vplyvom
počasia: integrované otvory odvádzajú vodu, antireflexná fólia chráni plagát proti UV žiareniu a odrazom
svetla. Zadnú stranu je možné vyrobiť s popisovateľnou
plochou.
popisovateľná plocha: fixky/krieda

WINDTALKER
Špeciálny
typ
zákazníckeho
pútača, určený pre náročné poveternostné podmienky.

COMPASSO
Tento typ pútača je určený najmä pre
exteriérové použitie. Reklamný plagát je
vsadený do vodotesného hliníkového rámu.
Formáty : A1, A0, 70 x 50 a 70 x 100 cm.
Možnosť umiestnenia Top karty alebo
informačnej plochy.

Kompletnú ponuku tovaru a aktuálny cenník nájdete na http://shop.lemaxsk.eu

www.lemaxsk.eu
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LIGHTFRAME

SVETELNÝ RÁM SLIM
Elegantný a extrémne plochý presvetlený display. Využíva zaklapávacie rámčeky, pre jednoduchú prácu s plagátom. Osvetlenie je
zaistené jedinečnou technikou presvetlenia skla hranou. Osvetlenie je umiestnené v ráme, čím sa dosahuje rovnomerné osvetlenie
celého plagátu. Hrúbka rámu je 30 mm.
Formáty: DIN A0, A1, A2, A3, A4, 50 x 70 cm, 100 x 70 cm.

SVETELNÝ TOTEM ARCUATO

SVETELNÝ RÁM ARCUATO
Mierne vyklenutý svetelný box z farebného oceľového plechu.
Jeho výhodou je možnosť umiestniť ho na šírku aj na výšku. Umiestnenie profilov len na dlhšie strany mu dáva inovatívny vzhľad.
Panel je možné pripevniť na stenu.

Kompletnú ponuku tovaru a aktuálny cenník nájdete na http://shop.lemaxsk.eu
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STOJANY MULTISTAND
Stojany Multistand umožňujú veľké množstvo konfigurácií.
Vyberať si môžete z veľkého množstva príslušenstva ako sú
klaprámy, plexi kapsy, bannery, stojany na letáky a top karty.
Komponenty môžete umiestňovať do ľubovoľnej výšky a môžu
byť objednané individuálne.

MSM + 4x
MSKRA4G37 +
MSBP60

MultiSTAND MSM +
3X MSKRA3G37 +
3X MSST230

MSM + 4x
MSKRA4G37 +
MSBP60

MSM + 4x
MSKRA4G37 +
MSBP60

MSM + 2x
MSKRA2G37 +
MSBP60

MSM + MSBP60 +
MSPBP42

Kompletnú ponuku tovaru a aktuálny cenník nájdete na http://shop.lemaxsk.eu
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MSM + 6x
MSKRA3G37

MSM+ MSBP60

