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Stojak 175cm / prezenter /
ekspozytor (dwustronny) na
ulotki 30 x A4 ____Art 364

Opis produktu

Duży stabilny prezenter ulotek zbudowany na bazie anodowanego aluminium łączonego spinkami.
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Bardzo stabilna konstrukcja - Polski produkt wysokiej jakości zaprojektowany tak aby był uniwersalny i dostosowany do potrzeb dzięki
modułowej konstrukcji kieszeni na ulotki , dolna blacha grubość 4 mm cięta laserowo.
Profesjonalny stojak / prezenter na ulotki z aluminium wysoka jakość wykonania.
Uniwersalny statyw umożliwia dopinane i odpinanie kieszonek lub zamontowanie nowych w innym rozmiarze.
Stojak doskonale nadaje się jako wyposażenie do biur, salonów samochodowych , banków , miejsc użyteczności publicznej jak urzędy , muzea ,
zoo , parki narodowe , szkoły ,kina, restauracje , hotele , domy kultury.
Możliwość dokupienia dodatkowych kieszeni A4 Pionowo lub A4 Poziomo w menu wyżej.

Wymiary:
PODSTAWA: 29,5 x 38 cm,
WYSOKOŚĆ 175cm.
Specyfikacja :
Kieszenie odpinane mocowane na spineczki, umożliwiające dopięcie lub odpięcie w razie potrzeby od stelaża.
stabilna podstawa4 kieszenie A4 poziomo
możliwość podpięcia kieszeni z drugiej strony prezentera.
Grubość koszyka kieszonki około 2cm zmieści od 50 do 200 ulotek w zależności od grubości kartki
Anodowane aluminium stelaż aluminiowy.
(Anodowanie aluminium to (eloksalacja, od elektrolityczna oksydacja aluminium) – proces elektrochemiczny polegający na wytworzeniu na powierzchni aluminium warstwy tlenku (Al2O3) o
większej twardości i odporności na korozję niż warstwa powstająca w sposób naturalny.)

Pomieści ulotki:
A4 w pionie
czyli:
30 rzędów ulotek A4 pomieści ( około 6000 ulotek ) w zależności od grubości ulotki.

Zapewnij niepowtarzalną oprawę w swoim miejscu pracy.
Ten oryginalny stojak wyróżnia się stabilną konstrukcją , designem, uzupełnionym przez kieszonki na ulotki.
Możesz więc z dumą wyeksponować swoje broszury ulotki prospekty .
Swoboda konfiguracji podzespołów
zawsze możesz przypiąć i odpiąć kieszenie umieszczając w zamian ramkę plakatową . Poczujesz pełną swobodę w kwestii doboru
komponentów.

Znakomita stabilność dzięki metalowej podstawie.

Do prezentera możesz dobrać dodatkową ramkę plakatową
A4 , A3 , A2 A1 , B4 , B3 , B2 , B1 do zamocowania na stojaku klikając tutaj.
Dzięki temu odpinając kieszenie na ulotki możesz zrobić stojak na plakat.
Do prezentera także możesz dodać dodatkowe kieszeni A4 Pionowo lub A4 Poziomo
>Kliknij

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

