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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η πληρέστερη γκάμα displays για προβολή αφισών, εντύπων & προϊόντων, περιλαμβάνει μία μεγάλη 
συλλογή ετοιμοπαράδοτων μοντέλων, ενώ για εξειδικευμένες ανάγκες υπάρχει πάντα η δυνατότητα
της ειδικής κατασκευής. 
Στην κάθετη μονάδα παραγωγής μας, με τμήματα σχεδιασμού, παραγωγής και συναρμολόγησης 
κατασκευάζονται εφαρμογές που εναρμονίζονται σε κάθε χώρο και καλύπτουν και τις πιο υψηλές 
απαιτήσεις για σύγχρονη αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε
είναι profile αλουμινίου, μέταλλο, plexiglas, γυαλί και ξύλο. 
Με συνεργεία σε όλη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Κύπρο αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση
& συντήρηση των προϊόντων μας.    
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Ευρετήριο Διαστάσεων

1/3 Α4 10,5x21 cm

Α5 14,8x21 cm

Α4 21x29,7 cm

A3 29,7x42 cm

A2 42x59,4 cm

A1 59,4x84,1 cm

A0 84,1x118,9 cm

B2 50x70 cm

B1 70x100 cm

B0 104,3x144,3 cm

Βρείτε εδώ με ευκολία
τις ακριβείς διαστάσεις

των εντύπων και των αφισών
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Συστήματα για ανάρτηση αφισών 
σε βιτρίνες



Stretch Frames

Ιδανική λύση για 
βιτρίνες καταστημάτων. 
Συναρμολογείται
και τοποθετείται εύκολα, 
χωρίς χρήση εργαλείων.
Εφαρμογές σε fast 
food restaurant και σε 
καθαριστήριο. 

Αφισοθήκη διπλής όψης από  ελαφρύ profile ανοδιωμένου αλουμινίου. 
Η αφίσα συγκρατείται με μεταλλικό μανταλάκι προσαρμοσμένο           
με ελατήριο στο αλουμίνιο.
Ανάρτηση με συρμάτινο ελατήριο από οροφή ή με βεντουζάκια           
σε τζάμι.             
Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Ανάρτηση
με βεντουζάκια
σε τζάμι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

STRETCH/A4 Α4 (210x297 mm) 270x357mm

STRETCH/A3 Α3 (297x420 mm) 357x480mm

STRETCH/A2 A2 (420X594mm) 480x654mm

STRETCH/B2 B2 (500x700 mm) 560x760mm

STRETCH/A1 Α1 (594x841 mm) 654x901mm

STRETCH/B1 B1 (700x1000 mm) 760x1060mm
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Πολύ εύκολη τοποθέτηση 
αφίσας. Οι ίδιες
μπάρες μπορούν
να χρησιμοποιηθούν
για αφίσες με ίδιο πλάτος 
αλλά με διαφορετικό ύψος. 
Βιδώνεται στον τοίχο
ή τοποθετείται με ταινία 
διπλής επικόλλησης. 

Αφισοθήκη διπλής όψης αποτελούμενη από 2 οριζόντιες μπάρες 
ανοδιωμένου αλουμινίου, 26mm profile, με σύστημα snap frame για 
εύκολη αλλαγή αφίσας.
Η κάθε μπάρα καλύπτει ένα εκατοστό της εκτύπωσης. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΑΦΙΣΑΣ ΠΛΑΤΟΣ ΜΠΑΡΑΣ

M/P-SNAP/A4 297mm 303mm

M/P-SNAP/A3 420mm 426mm

M/P-SNAP/B2 500mm 506mm

M/P-SNAP/A1 594mm 600mm

M/P-SNAP/B1 700mm 706mm

M/P-SNAP/A0 841mm 847mm

Το ύψος της αφίσας 
είναι ελεύθερο

Poster Snaps



Poster Frames / Slide Frames

Αφισοθήκη διπλής όψης από ανοδιωμένο αλουμίνιο, profile 12mm  
(για τις διαστάσεις έως και 500x700mm) και 20mm (για 594x841mm 
και πάνω), που λειτουργεί συρταρωτά.  Οι αφίσες προστατεύονται 
από πλαστικές διαφάνειες. Η αλλαγή αφίσας μπορεί να γίνει από      
το πλάϊ ή από πάνω.
Ανάρτηση σε γυάλινες επιφάνειες με 4 βεντουζάκια.             
Δυνατότητα ανάρτησης από οροφή με συρματόσχοινο.
Eιδικές διαστάσεις κατόπιν  παραγγελίας.

Εύκολη αλλαγή 
αφίσας, ανάρτηση 

με βεντουζάκια
σε τζάμι ή απο 

οροφή με
συρματόσχοινο,
προστατευτικές

διαφάνειες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

M/SLIDE/A4 A4 (210x297 mm) 220x307mm

M/SLIDE/A3 A3 (297x420 mm) 307x430mm

M/SLIDE/B2 B2 (500x700 mm) 510x710mm

M/SLIDE/A1 A1 (594x841 mm) 604x842mm

M/SLIDE/B1 B1 (700x1000 mm) 710x1010mm
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Slide Frames

Εφαρμογή σε αλυσίδα 
αρτοποιείων,
με ανάρτηση από οροφή 
σε rods.
Μία εφαρμογή άρτια 
αισθητικά και πολύ 
λειτουργική. 



Αφισοθήκη, διπλής όψης, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, 32mm profile, με 
σύστημα για εύκολη αλλαγή αφίσας. Anti-reflex διαφάνεια προστατεύει 
τις αφίσες και στις δύο πλευρές. Συνοδεύεται από διακοσμητικό profile 
που καλύπτει την ταινία επικόλλησης η οποία συγκρατεί το πλαίσιο 
στο τζάμι.
Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΩΦΕΛΙΜΟ

M/W-FRAME/A3 A3 (297x420 mm) 340x463mm 277x400mm

M/W-FRAME/A2 A2 (420x594 mm) 463x637mm 400x574mm

M/W-FRAME/B2 B2 (500x700 mm) 543x743mm 480x680mm

M/W-FRAME/A1 Α1 (594x841 mm) 637x884mm 574x821mm

M/W-FRAME/B1 B1 (700x1000 mm) 743x1043mm 680x980mm

M/W-FRAME/A0 Α0 (841x1189 mm) 884x1232mm 821x1169mm
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Window Frames

Επικολλάται εσωτερικά στην βιτρίνα
με ταινία διπλής επικόλλησης.
Εύκολη αλλαγή αφίσας με τις 4 ανοιγόμενες 
πλευρές Διακοσμητικό profile, επικολλάται 
εξωτερικά στην βιτρίνα.

Εφαρμογή σε βιτρίνα 
κομμωτηρίου. 
Τοποθετείται πολύ 
εύκολα με ταινία διπλής 
επικόλλησης,
χωρίς χρήση εργαλείων. 
Ιδανική λύση όταν 
απαιτείται μόνιμη θέση
για τοποθέτηση αφίσας 
στην βιτρίνα.  



Poster Frames / Slide Frames
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Αφισοθήκες  A4 & A3 με ανάρτηση σε συρματόσχοινο από οροφή σε δάπεδο

Easy access pocket

Εφαρμογές για ανάρτηση αφισών, βασισμένες στη χρήση 
συρματόσχοινου (cable system) και  αποστατών από ανοξείδωτο 
ατσάλι σε φινίρισμα satin chrome. Το συρματόσχοινο τοποθετείται 
στην οροφή και καταλήγει στο δάπεδο.  Οι αφισοθήκες είναι από 
plexiglas πάχους 3mm και η αλλαγή των αφισών γίνεται πολύ 
εύκολα. Οι διαστάσεις των αφισών ξεκινούν από Α4 και μπορούν να 
τοποθετηθούν σε όρθια ή κάθετη διάταξη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΞ. ΠΛΑΤΟΣ

F/3CA40002 8xA4P 49cm

F/3CA40003 8xA4L 67cm

F/4CA40009 12xA4P 73,5cm

F/4CA40010 12xA4L 100,5cm

F/5CA40001 16xA4P 98cm

F/5CA40002 16xA4P 134cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΞ. ΠΛΑΤΟΣ

F/3CA40001 6xA3P 66cm

F/3CA40004 6xA3L 91cm

F/4CA40011 9xA3P 99cm

F/4CA40012 9xA3L 136,5cm

F/5CA40004 12xA3P 132cm

F/5CA40005 12xA3L 182cm
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Εφαρμογή σε βιτρίνες 
μεσιτικών, καταστημάτων 
καλλυντικών και 
ταχυμεταφορών. 
Η ευελιξία του συστήματός 
έγκειται στην δυνατότητα 
προσθαφαίρεσης 
αφισοθηκών με τη χρήση 
μόνο ενός alen ώστε 
να χρησιμοποιούνται 
όσες χρειάζονται ανά 
περίπτωση.



Poster Frames / Slide Frames
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Εφαρμογή με αφισοθήκες 
μεγάλων διαστάσεων 
σε βιτρίνα πολυχώρου 
διασκέδασης  και 
σε εσωτερικό χώρο 
καταστήματος 
καλλυντικών.
Εύκολη αλλαγή αφισών.
Δυνατότητα τοποθέτησης 
φωτισμού στην πάνω 
πλευρά της σύνθεσης.

Αφισοθήκες με ανάρτηση σε συρματόσχοινο από οροφή σε δάπεδο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΞ. ΠΛΑΤΟΣ

F/2CA40007 1xA2 45cm

F/2CA40008 1xB2 53cm

F/2CA40009 1xA1 62cm

F/2CA40010 1xB1 72cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΞ.ΠΛΑΤΟΣ

F/2CA40011 2xA2 45cm

F/2CA40012 2xB2 53cm

F/2CA40013 2xA1 62cm

F/2CA40014 2xB1 72cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΞ. ΠΛΑΤΟΣ

F/3CA40005 4xA2 90cm

F/3CA40006 4xB2 106cm

F/3CA40007 4xA1 124cm

F/3CA40008 4xB1 144cm
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Συστήματα για ανάρτηση αφισών 
& εντυποθηκών σε τοίχους



Poster Frames / Slide Frames
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Snap Frames

Αφισοθήκη από ανοδιωμένο  αλουμίνιο, profile 25 και 32mm,
με σύστημα για εύκολη αλλαγή αφίσας. Διατίθεται με cut ή round 
corners.

ΚΩΔΙΚΟΣ 25MM ΚΩΔΙΚΟΣ 32ΜΜ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 25ΜΜ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 32ΜΜ 

ΩΦΕΛΙΜΟ 25ΜΜ ΩΦΕΛΙΜΟ 32ΜΜ

M/SNAP25/SA4 - Α4 (210x297 mm) 240x327mm - 192x279mm -

M/SNAP25/SA3 M/SNAP32/SA3 Α3 (297x420 mm) 327x450mm 340x463mm 279x402mm 277x400mm

M/SNAP25/SA2 M/SNAP32/SA2 A2 (420X594mm) 450x624mm 463x637mm 402x576mm 400x574mm

M/SNAP25/SB2 M/SNAP32/SB2 B2 (500x700 mm) 530x730mm 543x743mm 482x682mm 480x680mm

M/SNAP25/SA1 M/SNAP32/SA1 Α1 (594x841 mm) 624x871mm 637x884mm 576x823mm 574x821mm

M/SNAP25/SB1 M/SNAP32/SB1 B1 (700x1000 mm) 730x1030mm 743x1043mm 682x982mm 680x980mm

- M/SNAP32/SA0 Α0 (841x1189 mm) - 884x1232mm - 821x1169mm

Round cornersCut corners
Εύκολη αλλαγή αφίσας & προστατευτική 
διαφάνεια

Ιδανική λύση για μεγάλες 
αλυσίδες καταστημάτων 
ηλεκτρικών ειδών,
super markets κλπ. 
Είναι οικονομικό, κομψό 
και οι δύο εναλλακτικοί 
τρόποι στήριξης, ταινία 
διπλής επικόλλησης ή 
ούπα καθιστούν το frame 
ιδανικό για τοποθέτηση 
σε οποιαδήποτε 
επιφάνεια. Δυνατότητα 
χρήσης του και σε 
εξωτερικούς χώρους.  
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Αφισοθήκες  A4 με ανάρτηση σε συρματόσχοινο από τοίχο σε τοίχο

Easy access pocket

Εφαρμογή σε εσωτερικό 
τοίχο ταξιδιωτικού 
πρακτορείου.
Η ευελιξία του συστήματος 
έγκειται στην δυνατότητα 
προσθαφαίρεσης των 
αφισοθηκών.

Εφαρμογές για ανάρτηση αφισών, βασισμένες στη χρήση 
συρματόσχοινου (cable system) και αποστατών από ανοξείδωτο 
ατσάλι σε φινίρισμα satin chrome. Το συρματόσχοινο τοποθετείται 
στον τοίχο. Οι αφισοθήκες είναι από plexiglas πάχους 3mm και η 
αλλαγή των αφισών γίνεται πολύ εύκολα. Οι διαστάσεις των αφισών 
ξεκινούν από Α4 και μπορούν να τοποθετηθούν σε όρθια ή κάθετη 
διάταξη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΞ. ΠΛΑΤΟΣ

F/3CWW0002 8xA4P 49cm

F/3CWW0003 8xA4L 67cm

F/ACWW0002 12xA4P 73,5cm

F/ACWW0003 12xA4L 100,5cm

F/5CWW0001 16xA4P 98cm

F/5CWW0002 16xA4L 134cm



Poster Frames / Slide Frames
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Αφισοθήκες A3 με ανάρτηση σε συρματόσχοινο από τοίχο σε τοίχο

Εφαρμογή
σε εσωτερικό τοίχο 
εταιρίας για προβολή 
αφισών και εικαστικού 
θέματος.
Ευελιξία που αναδεικνύει 
τις πλέον ευφάνταστες 
ιδέες προβολής αφισών. 
Εύκολη αλλαγή αφίσας. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΞ. ΠΛΑΤΟΣ

F/3CWW0004 6xA3P 66cm

F/3CWW0005 6xA3L 91cm

F/4CWW0004 9xA3P 99cm

F/4CWW0005 9xA3L 136,5cm

F/5CWW0003 12xA3P 132cm

F/5CWW0004 12xA3L 182cm
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Αφισοθήκες με ανάρτηση σε συρματόσχοινο από τοίχο σε τοίχο

Εφαρμογές με αφισοθήκες 
μεγάλων διαστάσεων, 
σε εσωτερικό χώρο 
εμπορικού καταστήματος 
και σε χώρο καταστήματος 
τραπέζης. Ο κενός τοίχος 
πάνω από την εσωτερική 
σκάλα, αξιοποιήθηκε 
με τον καλύτερο τρόπο.  
Δυνατότητα τοποθέτησης 
φωτισμού στην πάνω 
πλευρά της σύνθεσης. 
Εύκολη αλλαγή αφίσας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΞ. ΠΛΑΤΟΣ

F/2CWW0013 1xA2 45cm

F/2CWW0005 1xB2 53cm

F/2CWW0014 1xA1 62cm

F/2CWW0015 1xB1 72cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΞ. ΠΛΑΤΟΣ

F/2CWW0016 2xA2 45cm

F/2CWW0017 2xB2 53cm

F/2CWW0018 2xA1 62cm

F/2CWW0019 2xB1 72cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΞ. ΠΛΑΤΟΣ

F/3CWW0006 4xA2 90cm

F/3CWW0007 4xB2 106cm

F/3CWW0008 4xA1 124cm

F/3CWW0009 4xB1 144cm



Poster Frames / Slide Frames
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Αφισοθήκες με ανάρτηση σε αποστάτες

Αφισοθήκη με ανάρτηση σε αποστάτες από ανοξείδωτο ατσάλι σε 
φινίρισμα satin chrome. Οι αφισοθήκες είναι από plexiglas πάχους 
3mm, η αλλαγή των αφισών γίνεται πολύ εύκολα. Οι διαστάσεις 
των αφισών ξεκινούν από Α4 και μπορούν να τοποθετηθούν σε 
όρθια ή κάθετη διάταξη.

Η ευελιξία εφαρμογής και 
η minimal αισθητική
εναρμονίζονται 
με την διακοσμητική 
άποψη κάθε χώρου. 
Εφαρμογή σε κατάστημα 
ηλεκτρικών και σε 
κομμωτήριο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΞ. ΠΛΑΤΟΣ

F/4WM09/A4 1xA4 22x29,7cm

F/4WM09/A3 1xA3 30,7x42cm

F/4WM09/B2 1xB2 51x70cm

F/4WM09/A1 1xA1 60,4x84,1cm

F/4WM09/B1 1xB1 71x100cm
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Εντυποθήκες με ανάρτηση σε συρματόσχοινο από τοίχο σε τοίχο

Ιδανικό για μικρούς 
χώρους, όπου κάθε 
τετραγωνικό είναι πολύτιμο 
και δεν ενδείκνυνται για 
τοποθέτηση επιδαπέδιων 
stands.
Εφαρμογή σε τράπεζα.

Εφαρμογές για ανάρτηση εντυποθηκών, 
βασισμένες στη χρήση συρματόσχοινου 
(cable system) και  αποστατών από 
ανοξείδωτο ατσάλι σε φινίρισμα satin 
chrome .
Το συρματόσχοινο τοποθετείται στον τοίχο. 
Οι εντυποθήκες είναι από plexiglas πάχους 
4mm. Μπορούν να είναι μονές, δηλαδή για 
έντυπα μίας συγκεκριμένης διάστασης ή με 
την χρήση εξαρτήματος να δημιουργούνται 
χωρίσματα για έντυπα μικρότερων 
διαστάσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΟΘΗΚΕΣ ΕΞ. ΠΛΑΤΟΣ

F/2CWW0013L Αναλόγως τα 
διαχωριστικά που θα 
τοποθετηθούν

24cm

F/2CWW0014L 53,5cm

F/2CWW0015L 63cm

F/2CWW0016L 74cm
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Εντυποθήκες με ανάρτηση σε αποστάτες

Εντυποθήκες με ανάρτηση σε αποστάτες από ανοξείδωτο 
ατσάλι σε φινίρισμα satin chrome.
Οι εντυποθήκες είναι από plexiglas πάχους 4mm. Μπορούν 
να είναι μονές, δηλαδή για έντυπα μίας συγκεκριμένης 
διάστασης ή με την χρήση εξαρτήματος να δημιουργούνται 
χωρίσματα για έντυπα μικρότερων διαστάσεων.

Ιδανικό για μικρούς 
χώρους, που δεν 
ενδείκνυνται για 
τοποθέτηση επιδαπέδιων 
stands.
Επίσης μπορούν να 
συνδυαστούν αρμονικά 
με αφισοθήκες
σε αποστάτες(σελ16). 
Εφαρμογές σε τράπεζα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΟΘΗΚΕΣ ΕΞ. ΠΛΑΤΟΣ

F/4WM09/L4 Αναλόγως τα διαχ/κα 
που θα τοποθετηθούν

23cm

F/4WM09/L525 52,5cm

F/4WM09/L620 62cm

F/4WM09/L730 73cm
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Φωτεινά συστήματα
για ανάρτηση αφισών
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Snap Light - single sided

Φωτεινό stand μονής όψης, από profile ανοδιωμένου αλουμινίου 
με μεγάλη φωτεινότητα και σύστημα για εύκολη αλλαγή αφίσας. 
Λειτουργεί με λάμπες T5. Διαθέτει ειδική ακρυλική διαφάνεια η 
οποία διαχέει ομοιόμορφα το φως σε όλη την επιφάνεια. Δυνατότητα 
ανάρτησης σε τοίχο με βίδες  η με συρματόσχοινο από οροφή.
Πάχος: 4cm.

Σύστημα εύκολης
αλλαγής αφίσας, διακόπτης 
on\off 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΙΜΟ ΒΑΡΟΣ

ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ

M/ LBSN/SA2 A2 (420x594mm) 513x687mm 409x583mm 7 kgr

M/ LBSN/SB2 B2 (500x700mm) 593x793mm 489x789mm 9 kgr

M/ LBSN/SA1 Α1 (594x841mm) 687x934mm 583x830mm 11,5 kgr

M/ LBSN/SB1 B1 (700x1000mm) 793x1093mm 789x989mm 15 kgr

M/ LBSN/SA0 A0 (841x1189mm) 934x1282mm 830x1178mm 19,5 kgr

M/ LBSN/SB0 B0 (1000x1400mm) 1093x1493mm 989x1389mm 23,5 kgr

Εφαρμογή σε κατάστημα 
με γυναικεία αξεσουάρ. 
Άψογο design που 
ταιριάζει ιδανικά
σε καταστήματα με 
ιδιαίτερη αισθητική.



Snap Light - double sided

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

M/ LBSN/DA2 A2 (420x594mm) 513x687mm 409x583mm 7 kgr

M/ LBSN/DB2 B2 (500x700mm) 593x793mm 489x789mm 9 kgr

M/ LBSN/DA1 A1 (594x841mm) 687x934mm 583x830mm 11,5 kgr

M/ LBSN/DB1 B1 (700x1000mm) 793x1093mm 789x989mm 15 kgr

M/ LBSN/DA0 A0 (841x1189mm) 934x1282mm 830x1178mm 19,5 kgr

M/LBSN/DB0 B0 (1000x1400mm) 1093x1493mm 989x1389mm 23,5 kgr
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Φωτεινό stand διπλής όψης, από profile ανοδιωμένου αλουμινίου 
με μεγάλη φωτεινότητα και σύστημα για εύκολη αλλαγή αφίσας. 
Λειτουργεί με λάμπες T5.
Διαθέτει ειδική ακρυλική διαφάνεια η οποία διαχέει ομοιόμορφα το 
φως σε όλη την επιφάνεια. Το stand αναρτάται από την οροφή με 
συρματόσχοινο. 
Πάχος: 4,5cm.

Εφαρμογή σε τράπεζα. 
Τοποθέτηση στις βιτρίνες 
των καταστημάτων.



Φωτεινό stand από profile ανοδιωμένου αλουμινίου μονής όψης, 
με κυρτές επιφάνειες, μεγάλη φωτεινότητα και σύστημα για εύκολη 
αλλαγή αφίσας. Λειτουργεί με κοινές λάμπες φθορισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΙΜΟ ΒΑΘΟΣ ΒΑΡΟΣ

M/PANOR/SA3 A3 (297x420mm) 317x430mm 275x420mm 80cm 3 kgr

M/PANOR/SB2 B2 (500x700mm) 520x710mm 478x700mm 105cm 7 kgr

M/PANOR/SA1 A1 (594x841mm) 614x851mm 572x841mm 115cm 11 kgr

M/PANOR/SB1 B1 (700x1000mm) 720x1010mm 678x1000mm 125cm 14 kgr

Σύστημα εύκολης αλλαγής αφίσας, 
προστατευτική διαφάνεια

22  Φωτεινά συστήματα για ανάρτηση αφισών σε τοίχους

Panorama

Εφαρμογή σε κατάστημα 
με προϊόντα υψηλής 
τεχνολογίας.
Η σύγχρονη αισθητική 
του και το άψογο 
φινίρισμα, το καθιστούν 
ιδανικό για χώρους που 
το design έχει τον πρώτο 
λόγο.  
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Φωτεινό stand διπλής όψης, από profile ανοδιωμένου αλουμινίου 
στο πάνω και στο κάτω μέρος του, με σύστημα clip frame για εύκολη 
αλλαγή αφίσας. Λειτουργεί με λάμπες T5 και μετασχηματιστή χαμηλής 
τάσης που διαχέει το ρεύμα μέσω του συστήματος ανάρτησης          
cable ή rod system. Επίσης, διαθέτει ειδική ακρυλική διαφάνεια           
η οποία διαχέει ομοιόμορφα το φως σε όλη την επιφάνειά του.
Πάχος 3cm.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΒΑΡΟΣ

F/KXLA1C/SI Α1 (594x841mm) 16 kgr

F/KXLA1R/SI Α1 (594x841mm) 16,5 kgr

Δυνατότητα τοποθέτησης
πολλών XtraLite στο

ίδιο σύστημα ανάρτησης

Xtralight

Εφαρμογή σε κομμωτήριο. 
Ακόμα ένα προϊόν
με άψογο φινίρισμα
για χώρους με απαιτήσεις.
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Kombi Snap Light

Επιδαπέδιο φωτεινό stand από profile ανοδιωμένου αλουμινίου, μονής 
ή διπλής όψης, με μεγάλη φωτεινότητα και σύστημα για εύκολη αλλαγή 
αφίσας. Δυνατότητα προσθήκης μετώπης με εκτύπωση λογότυπου και 
προσπεκτοθήκης. Λειτουργεί με λάμπες T5. Διαθέτει ειδική ακρυλική 
διαφάνεια  η οποία διαχέει ομοιόμορφα το φως σε όλη την επιφάνεια.
Πάχος: διπλής όψης 4,5cm, μονής όψης 4cm.
Ειδικές διαστάσεις κατόπιν  παραγγελίας.

Δυνατότητα προσθήκης εντυποθήκης 

Σύστημα εύκολης αλλαγής αφίσας, 
διακόπτης on\off 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ 

ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ

M/LBSN/SFB2 B2 (500x700 mm) 13,4 kgr 1700mm 710mm

M/LBSN/SFA1 Α1 (594x841 mm) 15,8 kgr 1800mm 810mm

M/LBSN/SFB1 B1 (700x1000 mm) 19,2 kgr 1900mm 915mm

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

M/LBSN/DFB2 B2 (500x700 mm) 13,4 kgr 1700mm 710mm

M/LBSN/DFA1 Α1 (594x841 mm) 15,8 kgr 1800mm 810mm

M/LBSN/DFB1 B1 (700x1000 mm) 19,2 Kgr 1900mm 915mm
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Panorama Floor

Επιδαπέδιο φωτεινό stand από profile ανοδιωμένου αλουμινίου μονής 
όψης, με κυρτές επιφάνειες, μεγάλη φωτεινότητα και σύστημα
για εύκολη αλλαγή αφίσας. Δυνατότητα προσθήκης προσπεκτοθήκης. 
Λειτουργεί με κοινές λάμπες φθορισμού.

Σύστημα εύκολης αλλαγής αφίσας, 
προστατευτική διαφάνεια

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΑΦΙΣΑΣ

ΩΦΕΛΙΜΟ ΒΑΘΟΣ ΒΑΡΟΣ

M/PANOR/SFB2 B2 (500x700mm) 478x700mm 105cm 20 kgr

M/PANOR/SFA1 A1 (594x841mm) 572x841mm 115cm 24 kgr

M/PANOR/SFB1 B1 (700x1000mm) 678x1000mm 125cm 27 kgr
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Light Column

Κυρτές επιφάνειες, εύκολη αλλαγή αφίσας

Φωτεινό stand δαπέδου από profile ανοδιωμένου αλουμινίου διπλής 
όψης, με κυρτές επιφάνειες, μεγάλη φωτεινότητα και σύστημα για 
εύκολη αλλαγή αφίσας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΙΜΟ ΒΑΘΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ

M/L-COLUMN 600x1700mm, 628mm 580x1700mm 350mm 26 kgr 1720mm

Ιδανικό προϊόν για εντυπωσιακό λανσάρισμα 
νέου προϊόντος. 
Η εύκολία στην αλλαγή αφίσας το καθιστά 
ιδιαίτερα λειτουργικό. 
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Συστήματα για ανάρτηση banners 
σε βιτρίνες και τοιχους



28    Συστήματα για ανάρτηση banners σε βιτρίνες και τοίχους

Ιδανικός τρόπος 
ανάρτησης banner
σε μικρούς χώρους,
που δεν ενδείκνυνται για 
τοποθέτηση επιδαπέδιων 
banner stands ή για 
βιτρίνες καταστημάτων.  
Άψογη εφαρμογή του 
Banner, πολύ εύκολη 
αλλαγή με κλειδί alen.
Εφαρμογές σε 
καταστήματα fast food, 
café και κομμωτήριο.  

Συστήματα για ανάρτηση Banners σε βιτρίνες και τοίχους

Εφαρμογές για ανάρτηση banners, βασισμένες στη χρήση 
συρματόσχοινου (cable system) και μπάρας από profile 
αλουμινίου (rod) . Το συρματόσχοινο τοποθετείται στον τοίχο και 
καταλήγει σε αυτόν, ή ξεκινάει από την οροφή και καταλήγει  στο 
δάπεδο.

ΚΩΔΙΚΟΣ BANNER ΕΞ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

F/2CA4/BANNER 1 banner Αναλόγως το πλάτος 
του bannerF/2CWW/BANNER 1 banner 
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Επιδαπέδια stands
για ανάρτηση αφισών 
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Totem

Stand δαπέδου από profile ανοδιωμένου αλουμινίου για προβολή 
αφίσας, μονής ή διπλής όψης, με σύστημα για εύκολη αλλαγή θέματος. 
Δυνατότητα προσθήκης μετώπης με εκτύπωση λογότυπου και 
προσπεκτοθήκης.
Διάμετρος βάσης 360mm.
Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Εύκολη αλλαγή αφίσας, προστατευτική διαφάνεια

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΩΦΕΛΙΜΟ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ

M/TOTEM/SB2 Β2 ( 500x700 mm) 482x682mm 9,1 Kgr 1700mm 530mm

M/TOTEM/SA1 Α1 (594x841 mm) 576x823mm 9,5 Kgr 1800mm 624mm

Μ/TOTEM/SB1 B1 (700x1000 mm) 682x982mm 10,5 Kgr 1900mm 730mm

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

M/TOTEM/DB2 B2 (500x700 mm) 482x682mm 11 Kgr 1700mm 530mm

M/TOTEM/DA1 Α1 (594x841 mm) 576x823mm 12 Kgr 1800mm 624mm

M/TOTEM/DB1 B1 (700x1000 mm) 682x982mm 14 Kgr 1900mm 730mm

Ιδανικός τρόπος 
ανάρτησης αφίσας
σε οποιοδήποτε χώρο. 
Η ελαφριά κατασκευή 
του το καθιστά πολύ 
εύκολο στη μεταφορά, 
έτσι μπορείτε να το 
τοποθετήσετε σε όποιο 
σημείο του καταστήματος 
υπάρχει ανάγκη 
επικοινωνίας
την δεδομένη στιγμή. 
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Kombi

Stand δαπέδου από profile ανοδιωμένου αλουμινίου, μονής ή διπλής 
όψης, για προβολή αφίσας με σύστημα για εύκολη αλλαγή θέματος. 
Δυνατότητα προσθήκης μετώπης με εκτύπωση λογότυπου                
και προσπεκτοθήκης.
Ειδικές διαστάσεις κατόπιν  παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΩΦΕΛΙΜΟ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ

M/KOMBI/SB2 B2 (500x700 mm) 480x680mm 8 kgr 1700mm 654 mm

M/KOMBI/SA1 Α1 (594x841 mm) 574x821mm 9,5 kgr 1800mm 750 mm

M/KOMBI/SB1 B1 (700x1000 mm) 680x980mm 11 kgr 1900mm 854 mm

M/KOMBI/SA0 Α0 (841x1189 mm) 821x1169mm 13 kgr 2000mm 996 mm

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

M/KOMBI/DB2 B2 (500x700 mm) 480x680mm 8,5 kgr 1700mm 654 mm

M/KOMBI/DA1 Α1 (594x841 mm) 574x821mm 11 kgr 1800mm 750 mm

M/KOMBI/DB1 B1 (700x1000 mm) 680x980mm 14 kgr 1900mm 854 mm

M/KOMBI/DA0 Α0 (841x1189 mm) 821x1169mm 17 kgr 2000mm 996 mm

Δυνατότητα προσθήκης εντυποθήκης,            
εύκολη αλλαγή αφίσας, προστατευτική 
διαφάνεια

Ευέλικτη κατασκευή για 
ανάρτηση αφίσας σε 
οποιονδήποτε χώρο.
Ελαφριά και εύκολη 
στη μεταφορά. Υπάρχει 
δυνατότητα προσθήκης 
εντυποθήκης, για έντυπα
σε ελεύθερη διάταξη,
η οποία τοποθετείται στο 
stand όταν υπάρχει ανάγκη.



32  Επιδαπέδια stands για ανάρτηση αφισών 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

S/P6A4 6xA4 90x190cm

S/P8A4 8xΑ4 90x190cm

S/P9A4 9xA4 95x190cm

S/P12A4 12xA4 95x190cm

S/P16A4 16xΑ4 120x190cm

αφίσες Α4

Freestanding Displays - Αφίσες Α4

Επιδαπέδια αυτοστήρικτα stands από profile αλουμινίου
για αφίσες A4 και Α3 σε προεπιλεγμένη διάταξη. Η ανάρτηση 
των αφισοθηκών γίνεται με cable system και αποστάτες από 
ανοξείδωτο ατσάλι σε φινίρισμα satin chrome. Οι αφισοθήκες 
είναι από plexiglas πάχους 3mm, Easy Access Pocket.
Δυνατότητα πολλαπλών συνδυασμών. 

Ιδανική λύση
για γραφεία ταξιδίων 
και μεσιτικά γραφεία. 
Ελαφριά κατασκευή
που τοποθετείται εύκολα 
στην βιτρίνα
ή οπουδήποτε αλλού 
μέσα στο χώρο. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

S/P6A3 6xA3 90x190cm

S/P9A3 9xA3 120x190cm

S/P12A3 12xA3 155x190cm

αφίσες Α3

Freestanding Displays - Αφίσες Α3
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Freestanding Displays - Μεγάλες Αφίσες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

S/PA2 1xA2 90x190cm

S/PB2 1xB2 90x190cm

S/PA1 1xA1 90x190cm

S/PB1 1xB1 90x230cm

S/P2A2 2xA2 90x190cm

S/P2B2 2xB2 90x190cm

S/P2A1 2xA1 90x200cm

S/P2B1 2xB1 90x230cm

S/P4A2 4xA2 110x190cm

S/P4B2 4xB2 130x190cm

S/P4A1 4xA1 150x200cm

αφίσες Α2, Α1, Β2, Β1

Εφαρμογή
σε πολυκατάστημα. 
Ελαφριά κατασκευή
που μετακινείται εύκολα 
μέσα στο χώρο.



Επιδαπέδια stands για ανάρτηση αφισών  35

Freestanding Displays / Μεγάλες Αφίσες & Έντυπα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΝΤΥΠΟΘΗΚΕΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

S/PA2/L31/3A4 1xA2 3x1/3A4 90x190cm

S/PA2/L2A4 1xA2 2xA4 90x190cm

S/PB2/L41/3A4 1xB2 4x1/3A4 90x190cm

S/PB2/L3A5 1xB2 3xA5 90x190cm

S/PB2/L2A4 1xB2 2xA4 90x190cm

S/PA1/L51/3A4 1xA1 5x1/3A4 90x190cm

S/PA1/L3A5 1xA1 3xA5 90x190cm

S/PA1/LF 1xA1 FREE 90x190cm

S/PB1/L61/3A4 1xB1 6x1/3A4 90x190cm

S/PB1/L4A5 1xB1 4xA5 90x190cm

S/PB1/L3A4 1xB1 3xA4 90x190cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΝΤΥΠΟΘΗΚΕΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

S/PA2/L61/3A4 1xA2 6x1/3A4 90x190cm

S/PA2/L4A4 1xA2 4xA4 90x190cm

S/PB2/L81/3A4 1xB2 8x1/3A4 90x190cm

S/PB2/L6A5 1xB2 6xA5 90x190cm

S/PB2/L4A4 1xB2 4xA4 90x190cm

S/PA1/L101/3A4 1xA1 10x1/3A4 90x190cm

S/PA1/L6A5 1xA1 6xA5 90x190cm

S/PA1/2LF 1xA1 FREE 90x190cm

S/PB1/L121/3A4 1xB1 12x1/3A4 90x210cm

S/PB1/L8A5 1xB1 8xA5 90x210cm

S/PB1/L6A4 1xB1 6xA4 90x210cm

Μεγάλη αφίσα & μια σειρά εντυποθηκών  Μεγάλη αφίσα & διπλή σειρά εντυποθηκών 
 

Επιδαπέδια αυτοστήρηχτα stands από profile αλουμινίου
για αφίσες και έντυπα διαφόρων διαστάσεων και          
πολλαπλών συνδυασμών. 
Η ανάρτηση των παραπάνω γίνεται με cable system και 
αποστάτες από ανοξείδωτο ατσάλι σε φινίρισμα satin chrome. 
Οι αφισοθήκες είναι από plexiglas πάχους 3mm, Easy Access 
Pocket. Οι θήκες των εντύπων είναι από plexiglas πάχους 3mm.

Οι αποστάτες των εντυποθηκών 
μετακινούνται εύκολα προκειμένου 
να διαμορφώνονται εντυποθήκες για 
έντυπα διαφορετικών μεγεθών ανάλογα 
με τις εκάστοτε ανάγκες.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΝΤΥΠΟΘΗΚΕΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

S/P4A4/L4A4 4xA4 4xA4 80x190cm

S/P4A4/L81/3A4 4xA4 8x1/3 A4 80x190cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΝΤΥΠΟΘΗΚΕΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

S/P3A3/L3A4 3xA3 3xA4 80x190cm

S/P3A3/L61/3A4 3xA3 6x1/3 A4 80x190cm

Α3 αφίσες & εντυποθήκεςΑ4 αφίσες & εντυποθήκες

Freestanding Displays -  Αφίσες Α4 & Α3 με έντυπα



37

Επιδαπέδια stands
για ανάρτηση banners 



Poster Frames / Slide Frames
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Single Smart Banner

Πτυσσόμενο Roll Banner Display δαπέδου, μονής όψης                    
από ανοδιωμένο αλουμίνιο με ορθοστάτη τηλεσκοπικό σωλήνα. 
Μεταφέρεται εύκολα μέσα σε ειδική θήκη μαζί με το poster.
Διατίθεται για πλάτος αφίσας 800mm.
Συναρμολογημένο έχει ύψος από 1000mm το ελάχιστο έως 2300mm  
το μέγιστο. 
Βάρος 5,5 kgr μαζί με τη θήκη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ BANNER

M/B-SMART/80 80X230

Εύκολο στήσιμο, μεταφορά & αποθήκευση,
φύλαξη banner εντός του stand

Εφαρμογή
σε πολυκατάστημα.
Ιδανική και γρήγορη λύση 
για κάλυψη ανάγκης 
επικοινωνίας
σε οποιονδήποτε χώρο.
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Πτυσσόμενο, ελαφρύ Banner Display δαπέδου, μονής ή διπλής όψης. 
Προσφέρεται σε ειδική θήκη. Ύψος banner μέχρι 2 μέτρα.            
Standard διάσταση banner 800x2000mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ BANNER ΒΑΡΟΣ

M/B-QUICK/S 800x2000mm 3,8 kgr (με τσάντα μεταφοράς)

M/B-QUICK/D 800x2000mm 4,8 kgr (με τσάντα μεταφοράς)

Πτυσσόμενο Banner Display δαπέδου, μονής όψης, με βάση 
αλουμινίου σε μοντέρνο σχεδιασμό. Προσφέρεται σε ειδική θήκη.
Ύψος banner μέχρι 2 μέτρα.
Standard διάσταση 800x2000mm.
Βάρος 3,5 kgr μαζί με τη θήκη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ BANNER

M/B-SINGLE 80X200

Εύκολο στήσιμο,
μεταφορά
& αποθήκευση

Single Banner

Εφαρμογή
σε πολυκατάστημα.
Εύκολη μεταφορά
μαζί με την εκτύπωση
σε τσάντα μεταφοράς.
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Snap Frame Banner

Επιδαπέδιο stand για banner διπλής όψης  από profile ανοδιωμένου 
αλουμινίου διάστασης 500x1800mm. Με σύστημα snap frame για 
εύκολη αλλαγή αφίσας, με ειδική διαφάνεια στις δύο πλευρές του 
για προστασία της εκτύπωσης. 
Οβάλ μεταλλική  βάση 500x300mm 
Συνολικό ύψος 1910mm Πλάτος 540mm  Βάρος 17 kgr
Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.
ΚΩΔΙΚΟΣ: M/B-SNAP 

Εύκολη αλλαγή αφίσας,
2 προστατευτικές διαφάνειες

Εφαρμογή σε εκδήλωση 
στο Μέγαρο Μουσικής. 
Πολύ σταθερή 
κατασκευή, εύκολη 
αλλαγή εκτύπωσης, 
ιδανικές προδιαγραφές 
για χώρους με υψηλές 
απαιτήσεις.  
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Banner Freestanding

Mεγάλη σταθερότητα, εύκολη αλλαγή banner

Επιδαπέδιο stand από profile ανοδιωμένου αλουμινίου για banner, 
μονής όψης. Διάσταση banner 650x1700mm.
Εξωτερική διάσταση 850x2000mm Βάρος 9,5 kgr
ΚΩΔΙΚΟΣ: M/B-FREE

Εφαρμογή σε αλυσίδα 
καταστημάτων εστίασης. 
Άψογη προσαρμογή
της εκτύπωσης στο stand, 
εύκολη αποσυναρμολόγηση
για αποθήκευση. 
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Slide Frame Banner

Επιδαπέδιο stand από profile ανοδιωμένου αλουμινίου, διπλής όψης 
για banner διάστασης 400x1000mm ή 400x1500mm. Με διάφανη 
μεμβράνη για προστασία της εκτύπωσης. Εύκολη αλλαγή αφίσας 
συρταρωτά από την πάνω πλευρά.  
Οβάλ μεταλλική βάση 500x300mm 
Το συνολικό ύψος διαμορφώνεται ανάλογα το μέγεθος της εκτύπωσης.
Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Εύκολη αλλαγή αφίσας, 
δύο προστατευτικές διαφάνειες 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΒΑΡΟΣ

M/B-SLIDE 100 400x1000mm 14 kgr

M/B-SLIDE 150 400x1500mm 15 kgr

Εφαρμογή σε εκδήλωση 
στο Μέγαρο Μουσικής. 
Πολύ σταθερή 
κατασκευή.
Η εκτύπωση 
προστατεύεται
από διαφάνειες. 
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Banner  Display

BANNER DISPLAY

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ BANNER ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

M/BANNER1 (MONO) * ΜΑΧ 1500x500mm, προτειν. 1200x450mm 7 kgr 1700mm 540mm

M/BANNER 2 (ΔΙΠΛΟ) * ΜΑΧ 1500x500mm, προτειν. 1200x450mm 7 kgr 1700mm 1040mm

* Εκτύπωση με μανίκια για σωλήνα διαμέτρου Φ30mm.

Για banner διάστασης 450x1200mm, μονό ή διπλό.
Με μια περιστροφική κίνηση μπορείτε να μετακινήσετε τα banner rails 
για να προσαρμόσετε banners διαφορετικού ύψους και με κλειδί allen 
να μετακινήσετε ή να αντικαταστήσετε τις εντυποθήκες. 

Πολύ ευέλικτη κατασκευή. Δυνατότητα μετατροπής του stand 
από μονό σε διπλό με τη χρήση ενός κλειδιού alen.
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BANNER & LEAFLET DISPLAY
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘ. BANNER-ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

M/BANNER-L * ΜΑΧ 1500x500mm, προτειν. 1200x450mm 
Α4 ή Α5 ή 3 διπλές 1/3Α4

9 kgr 1700mm 850mm

Για banner διάστασης 450x1200mm και 3 εντυποθήκες διάστασης Α4 
ή Α5 ή 3 διπλές 1/3Α4.
* Με μια περιστροφική κίνηση μπορείτε να μετακινήσετε τα banner rails 
για να προσαρμόσετε banners διαφορετικού ύψους και με κλειδί allen 
να μετακινήσετε ή να αντικαταστήσετε τις εντυποθήκες.

Banner & Leaflet Display

Εφαρμογή σε 
πολυκατάστημα.
Πολύ ευέλικτη 
κατασκευή.
Συνδυάζει με επιτυχία 
την επικοινωνία 
μηνύματος με την 
παροχή πληροφορίας. 
Οι εντυποθήκες 
προσθαφαιρούνται 
ανάλογα με τις ανάγκες. 
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Freestanding banner & έντυπα

ΚΩΔΙΚΟΣ BANNER ΕΝΤΥΠΟΘΗΚΕΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

S/B/L3A4 40x120cm 3xA4 90x190cm

S/B/L61/3A4 40x120cm 6x1/3A4 90x190cm

Επιδαπέδια αυτοστήριχτα stands από profile αλουμινίου για banner 
και έντυπα διαστάσεων 1/3 A4 & A4. Η ανάρτηση των banner και των 
εντυποθηκών γίνεται με cable system και αποστάτες από ανοξείδωτο 
ατσάλι σε φινίρισμα satin chrome.
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Freestanding banner & έντυπα

ΚΩΔΙΚΟΣ BANNER ΕΝΤΥΠΟΘΗΚΕΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

S/B/L121/3A4 40x120cm 12x1/3A4 115x190cm

S/B/L9A5 40x120cm 9xA5 115x190cm

S/B/L6A4 40x120cm 6xA4 115x190cm

Επιδαπέδια αυτοστήρικτα stands από profile αλουμινίου για banner 
και έντυπα. Η ανάρτηση των banner και των εντυποθηκών γίνεται με 
cable system και αποστάτες από ανοξείδωτο ατσάλι σε φινίρισμα satin 
chrome.
Η χωρητικότητα των εντυποθηκών τροποποιείται με την προσθήκη 
ειδικού ανοξείδωτου εξαρτήματος. Ανάλογα με το που θα τοποθετηθεί 
το εξάρτημα δημιουργούνται θέσεις για έντυπα 1/3 Α4, Α5 ή Α4.

Εύκολη μετατροπή διάστασης 
εντυποθηκών 
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Επιδαπέδια stands για ανάρτηση 
αφισών σε εξωτερικούς χώρους 
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A-Board

Stand δαπέδου σε σχήμα Λ διπλής όψης για προβολή αφίσας σε 
εξωτερικό χώρο με σύστημα εύκολης αλλαγής θέματος και δυνατότητα 
προσθήκης μετώπης με εκτύπωση λογότυπου.

Δυνατότητα προσθήκης μετώπης 
& εντυποθήκης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΩΦΕΛΙΜΟ ΒΑΡΟΣ

M/A-BOARD/A2 A2 (420x594mm) 400x574mm 6 kgr

M/A-BOARD/B2 B2 (500x700mm) 480x680mm 5,8 kgr

M/A-BOARD/A1 A1 (594x841mm) 574x821mm 10,5 kgr

M/A-BOARD/B1  B1 (700x1000mm) 680x980mm 13,8 kgr

M/A-BOARD/A0 A0 (841Χ1189mm) 821x1169mm 15,8 kgr

Εφαρμογή σε αλυσίδα 
καταστημάτων café. 
Ιδανικός τρόπος outdoor 
επικοινωνίας.
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Al-Maki Eco Water

Stand δαπέδου σε σχήμα Π για προβολή αφίσας Β1(700x1000mm) 
διπλής όψης για εξωτερικό χώρο με σύστημα εύκολης αλλαγής θέματος 
και δυνατότητα προσθήκης μετώπης με εκτύπωση λογότυπου.
Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.
ΚΩΔΙΚΟΣ: M/L-BOARD/B1

Εύκολη αλλαγή αφίσας,
προστατευτική διαφάνεια

Ειδικά μελετημένη βάση για πλήρη σταθερότητα

Αδιάβροχο stand δαπέδου διπλής όψης για προβολή αφίσας σε 
εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο με σύστημα για εύκολη αλλαγή θέματος. 
Τροχήλατη βάση που γεμίζει με νερό για μεγαλύτερη σταθερότητα και 
ελατήρια για εξουδετέρωση της αντίστασης του αέρα. 
Διαστάσεις αφίσας Α1(594x841mm), Α0(841x1189mm), 
B1(700x1000mm) ή B0(1000x1400mm).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ

M/ECO.WA1 A1

M/ECO.WA0 A0

M/ECO.WB1 B1

M/ECO.WB0 B0
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Swinger 2000 Water Base Pavement

Stand δαπέδου εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου, διπλής όψης 
για προβολή θέματος 500x700mm με σύστημα ανάρτησης που 
ελαχιστοποιεί την αντίσταση του αέρα.
Ειδική βάση που γεμίζει με νερό για μεγαλύτερη σταθερότητα. 
Συνολικό ύψος 965mm. 
Βάρος 13 kgr όταν η βάση είναι γεμάτη νερό.
ΚΩΔΙΚΟΣ: M/SW2000

Stand για σήμανση πεζοδρομίου από πλαστικό, ιδανικό για περιοχές 
parking, παιδότοπους, εισόδους κλπ.
Διάσταση αυτοκόλλητου 336x385mm
Η βάση γεμίζει με νερό για μεγάλη σταθερότητα. Όταν το stand είναι 
άδειο είναι πολύ εύκολο να μεταφερθεί.
Συνολικό ύψος 720mm. Βάρος 7,5 kgr όταν είναι γεμάτο νερό.
ΚΩΔΙΚΟΣ : Μ/WBP

Βάσεις διαφόρων χρωμάτων αιωρούμενο panel Εύκολο μοντάρισμα, βάση με νερό

Ιδανικός τρόπος outdoor επικοινωνίας σε περιοχές με πολύ 
αέρα. Επικόλληση αυτοκόλλητης εκτύπωσης  στης δυο όψεις.
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Επιδαπέδια & επιτραπέζια 
stands για ανάρτηση τιμών και 

πληροφοριών 
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Price & Info Display

Stand δαπέδου από profile ανοδιωμένου αλουμινίου για προβολή 
αφισέτας portrait ή landscape, με κλίση (μονής όψης) ή κάθετο    
(διπλής όψης).
Standard μεγέθη Α4 (210x297mm), A3 (297x420mm).
Συνολικό ύψος για Α4: 1m και για Α3: 1,2m.
Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ

M/INFO/A4LK A4 LANDSCAPE με Κλήση 

M/INFO/A4PK A4 PORTRAIT με Κλήση 

M/INFO/A4LO A4 LANDSCAPE Όρθιο

M/INFO/A4PO A4 PORTRAIT Όρθιο

M/INFO/A3LK A3 LANDSCAPE με Κλήση

M/INFO/A3PK A3 PORTRAIT με Κλήση

M/INFO/A3LO A3 LANDSCAPE Όρθιο

M/INFO/A3PO A3 PORTRAIT Όρθιο

Εφαρμογές
σε εκθεσιακούς χώρους. 
Μεγάλη ευελιξία 
εφαρμογών.
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Floor Info Slide Display

Επιδαπέδιο stand από προφίλ αλουμινίου σε φινίρισμα Satin Chrome, 
για προβολή αφίσας Α3 ή Α4, portrait ή landscape,  με σύστημα Slide 
Frame για εύκολη αλλαγή αφίσας, με δύο προστατευτικές διαφάνειες. 
Βάση στρογγυλή μεταλλική ή ξύλινη με 2 ορθοστάτες.
Συνολικό ύψος 1400 mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ

M/FLOOR/SL/A4L A4 LANDSCAPE

M/FLOOR/SL/A3L A3 LANDSCAPE

M/FLOOR/SL/A4P A4 PORTRAIT

M/FLOOR/SL/A3P A3 PORTRAIT

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ

M/FLOOR/SL/A4LW A4 LANDSCAPE

M/FLOOR/SL/A3LW A3 LANDSCAPE

M/FLOOR/SL/A4PW A4 PORTRAIT

M/FLOOR/SL/A3PW A3 PORTRAIT

Εύκολη αλλαγή αφίσας
και προστατευτικές διαφάνειες

Εφαρμογές
σε πολυκατάστημα. 
Ευέλικτη κατασκευή, 
εναρμονίζεται άψογα
με την αισθητική
του χώρου.
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Table Info Slide Display

Επιτραπέζιο stand από profile αλουμινίου σε φινίρισμα Satin Chrome 
για προβολή αφισέτας Α4 ή Α5 portrait  ή A3, A4 ή Α5 landscape.        
Mε σύστημα Slide Frame για εύκολη αλλαγή αφισέτας και δύο 
προστατευτικές διαφάνειες.
Δύο παραλλαγές: βάση με ορθοστάτη αλουμινίου και διαφανές
plexiglas ή βάση από profile αλουμινίου. 
Διάμετρος plexiglas βάσης: 150mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤ. ΑΦΙΣΕΤΑΣ

M/TABLE/SL/A5PP A5 Portait

M/TABLE/SL/A4PP A4 Portait

M/TABLE/SL/A5PA A5 Landscape

M/TABLE/SL/A4PA A4 Landscape

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔIΑΣΤ. ΑΦΙΣΕΤΑΣ

M/TABLE/SL/A5LP A5 Portait

M/TABLE/SLA4LP A4 Portait

M/TABLE/SL/A3LP A3 Portait

M/TABLE/SL/A5LA A5 Landscape

M/TABLE/SL/A4LA A4 Landscape

M/TABLE/SL/A3LA A3 Landscape

Εφαρμογές
σε πολυκατάστημα, 
ιδανικός τρόπος για 
ανάρτηση μηνυμάτων
σε ράφια.
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Stands για μονόφυλλα με βάση αλουμινίου

Stands για μονόφυλλα με βάση αλουμινίου. Το αλουμίνιο προσθέτει 
high tech αισθητική και σε πρακτικό επίπεδο διασφαλίζει μεγάλη 
σταθερότητα. Δυνατότητα εκτύπωσης μεταξοτυπίας στη βάση. 
Διαστάσεις αφισέτας 1/3 Α4, Α5, Α4.

Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΥ

T/AB100 1/3 A4

T/AB A5 A5

T/AB A4 A4



Stands για μονόφυλλα με ακρυλική βάση
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Stands για μονόφυλλα με ακρυλική βάση.  Δυνατότητα εκτύπωσης 
μεταξοτυπίας στη βάση. Διαστάσεις αφισέτας 1/3 Α4, Α5, Α4.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΥ

T/AP150 A5

T/AP210 A4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΥ

T/L100 1/3 Α4

T/L150 Α5

T/L210 Α4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΥ

T/V100 1/3 Α4

T/V150 Α5

T/V210 Α4
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χώρου 

56  Stands για ανάρτηση τιμών & πληροφοριών
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Σύστημα σήμανσης εσωτερικού χώρου

Σημάνσεις εσωτερικών χώρων ιδιαίτερης αισθητικής.
Μετατρέψτε οποιαδήποτε εκτύπωση  σε σήμανση χρησιμοποιώντας 
αυτή την πρωτότυπη εφαρμογή. Υπάρχει πληθώρα μεγεθών και οι 
σημάνσεις μπορούν να τοποθετηθούν, σε οποιαδήποτε επιφάνεια 
(τοίχο, ξύλο κλπ)  σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη.
Επίσης διατίθεται και σήμανση διπλής όψης για ανάρτηση
από οροφή με συρματόσχοινο ή για τοποθέτηση σε επιφάνεια
σε ορθή γωνία. 
Ειδική antiriflex διαφάνεια προστατεύει την εκτύπωση. 
Ειδική βεντούζα βοηθάει στην αφαίρεση της διαφάνειας για την 
αντικατάσταση της εκτύπωσης. 
Εφαρμογές ιδανικές για showrooms, ρεσεψιόν, αίθουσες αναμονής, 
ξενοδοχεία , δημόσια κτήρια, αθλητικά κέντρα  και για οπουδήποτε 
υπάρχει ανάγκη εσωτερικής  σήμανσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
ΥΨΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ

M/SE110H/75 110x75mm

M/SE110H/150 110x150mm

M/SE110H/210 110x210mm

M/SE110H/300 110x300mm

M/SE110H/500 110x500mm

M/SE110H/700 110x700mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΥΨΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ

M/SE150H/150 150x150mm

M/SE150H/210 150x210mm

M/SE150H/300 150x300mm

M/SE150H/500 150x500mm

M/SE150H/700 150x700mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΥΨΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ

M/SE210H/210 210x210mm

M/SE210H/300 210x300mm

M/SE210H/500 210x500mm

M/SE210H/700 210x700mm
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Σύστημα σήμανσης εσωτερικού χώρου 

Δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών σημάνσεων
για τη δημιουργία μιας ενιαίας  σήμανσης αναπτυσσόμενης καθ ύψος. 
Μπορείτε προσθέτοντας επίπεδα να αναπτύξετε μία υπάρχουσα 
σήμανση όσο εσείς επιθυμείτε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ

M/SE150V/75 150x75mm

M/SE150V/110 150x110mm

M/SE150V/150 150x150mm

M/SE150V/210 150x210mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ

M/SE210V/75 210x75mm

M/SE210V/110 210x110mm

M/SE210V/150 210x150mm

M/SE210V/210 210x210mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ

M/SE300V/75 300x75mm

M/SE300V/110 300x110mm

M/SE300V/150 300x150mm

M/SE300V/210 300x210mm
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Σήμανση διπλής όψης, ανάρτηση από οροφή σε συρματόσχοινο.

Σήμανση διπλή όψης τοποθετημένη κάθετα σε τοίχο.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ

F/RSE/210X300 210x300mm

F/RSE/300X420 300x420mm

F/RSE/300X300 300x300mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΥΨΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ

F/WSE/210X150 210x150mm

F/WSE/210X210 210x210mm

F/WSE/300X210 300x210mm

F/WSE/300X300 300x300mm

F/WSE/300X420 300x420mm
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Επιδαπέδια συστήματα για 
προβολή εντύπων 
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Stand δαπέδου από profile ανοδιωμένου αλουμινίου για έντυπα Α4 σε 
δύο παραλλαγές.
Μονής όψης 9 ή 18 θέσεων. Διπλής όψης 18 ή 36 θέσεων.
Με την προσθήκη διαχωριστικών δημιουργούνται θέσεις 
για έντυπα 1/3 Α4.
Δυνατότητα προσθήκης μετώπης με εκτύπωση λογότυπου.
Διατίθεται και τροχήλατο. Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ-
ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΝΤΥΠΩΝ

ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ

M/RACK230/S18 18 ΘΕΣΕΙΣ Α4 14 kgr 1760mm 540mm

M/RACK230/S9 9 ΘΕΣΕΙΣ Α4 14,3 kgr 1760mm 385mm

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

M/RACK230/D36 36 ΘΕΣΕΙΣ Α4 14 kgr 1760mm 540mm

M/RACK230/D18 18 ΘΕΣΕΙΣ Α4 18,8 kgr 1760mm 385mm

Μονό ή διπλό, μονής ή διπλής όψης, για μεγάλο αριθμό εντύπων

Έντυπα Α4 ή 1\3 Α4,
με προσθήκη διαχωριστικών

μονόδιπλό

Literature Rack W230
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Literature Rack Plexi

Stand δαπέδου από profile ανοδιωμένου αλουμινίου μονής ή διπλής 
όψης, 4 επιπέδων για έντυπα σε ελεύθερη διάταξη. Δυνατότητα 
προσθήκης μετώπης με εκτύπωση λογότυπου.
Διαστάσεις προσπεκτοθήκης Πλάτος 500mm  Ύψος 300mm
Συνολικό ύψος 1760mm  Πλάτος  540 mm.
Διατίθεται και τροχήλατο.
Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Διατίθεται και τροχήλατο
για ευκολότερη μετακίνηση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΑΦΙΩΝ ΒΑΡΟΣ

M/RACK/S ΜΟΝΟ ΡΑΦΙ 50cm 8 kgr

M/RACK/D ΔΙΠΛΟ ΡΑΦΙ 50cm 13 kgr

Ιδανικό για τοποθέτηση φυλλαδίων διαφορετικών 
μεγεθών χωρίς χρήση διαχωριστικών
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Obelisk

Stand δαπέδου από profile ανοδιωμένου αλουμινίου  και ακρυλικές 
διαφανείς θήκες για έντυπα Α4, εξαιρετικά σταθερό.
Μονής όψης 4 θέσεων Α4.Διπλής όψης 8 θέσεων Α4.
Με την προσθήκη διαχωριστικών δημιουργούνται θέσεις                   
για έντυπα 1/3 Α4.
Δυνατότητα προσθήκης μετώπης με εκτύπωση λογότυπου. 
Συνολικό ύψος 1700mm. Διάμετρος βάσης 360mm.
Εύκολη προσθήκη ή αφαίρεση εντυποθηκών ή μετακίνηση τους      
καθ’ ύψος με allen.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΘΕΣΕΙΣ  
ΕΝΤΥΠΩΝ

ΒΑΡΟΣ

M/LROBELISK/S 4 Α4 9,5 kgr

M/LROBELISK/D 8 Α4 11 kgr

Δυνατότητα προσθήκης
μετώπης

Leaflet & Leaflet

Stand δαπέδου από profile ανοδιωμένου αλουμινίου και 6 ακρυλικές 
διαφανείς θήκες για έντυπα Α4, A5 ή 1/3 Α4
Δυνατότητα προσθήκης μετώπης με εκτύπωση λογότυπου. 
Συνολικό ύψος 1700mm. Διάμετρος βάσης 360mm.
Εύκολη προσθήκη ή αφαίρεση εντυποθηκών ή μετακίνηση τους καθ’ 
ύψος με allen.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΝΤΥΠΟΘΗΚΩΝ

ΒΑΡΟΣ

M/LEAFLET A4 ή Α5 ή 3 διπλές 1/3 Α4 11 kgr
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Literature Rack 2000

Stand δαπέδου από profile ανοδιωμένου αλουμινίου & plexiglas 
6 θέσεων για έντυπα A4, σε διάταξη ζιγκ-ζαγκ, με εξαιρετική 
σταθερότητα. 
Δυνατότητα προσθήκης μετώπης με εκτύπωση λογότυπου.
Ύψος 1620mm. Διαστάσεις βάσης 300x420mm Βάρος  11,5 kgr
Ειδικές διαστάσεις κατόπιν  παραγγελίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ-ΘΕΣΕΙΣ  ΕΝΤΥΠΩΝ

M/RACK 2000 6 A4

Ευρηματικό design
& τέλειο φινίρισμα,
δυνατότητα προσθήκης
μετώπης 

Πτυσσόμενο stand δαπέδου από ανοδιωμένο αλουμίνιο 3 θέσεων    
για έντυπα Α4.
Οι θήκες εντύπων είναι από plexiglas πάχους 4mm.
Συνοδεύεται από τσάντα για τη μεταφορά του.
Βάρος 6,6 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

M/RACK-ZICK 3 A4

Εύκολο στήσιμο
και μεταφορά
σε δική του τσάντα
 

Portable Mobile Zick-Zack

Εφαρμογή σε γραφεία 
του «Αθήνα 2004».



66   Επιδαπέδια συστήματα για προβολή εντύπων

Literature Rack 1004 & 1005

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ-ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

M/RACK 1004 3 A4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ-ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

M/RACK 1005 3 A4

Stand δαπέδου με 3 θέσεις για έντυπα Α4 και μετώπη για εκτύπωση 
ειδικής διάστασης με προστατευτική διαφάνεια.
Η βάση του είναι μεταλλική και οι θήκες των εντύπων από διαφανές 
plexiglas πάχους 5mm. 
Συνολικό ύψος 1530mm Πλάτος 260mm Βάρος 6,5 kgr
Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Stand δαπέδου με 3 θέσεις για έντυπα Α4. 
Η βάση του είναι μεταλλική και οι θήκες των εντύπων από διαφανές 
plexiglas πάχους 5mm. 
Συνολικό ύψος 1400mm Πλάτος 316mm Βάρος 7,2 kgr
Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Σταθερή βάση
με ιδιαίτερο design

1004 1005

Εύκολη αλλαγή
εκτύπωσης

Εφαρμογή σε εκδήλωση 
στο Μέγαρο μουσικής.
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CA1

Περιστρεφόμενο stand δαπέδου με 3 επίπεδα θηκών κατ’ επιλογή για 
έντυπα 1/3 Α4, Α5, Α4, με ανεξάρτητη περιστροφή και δυνατότητα 
προσθήκης μετώπης με εκτύπωση λογότυπου.
Εύκολη συναρμολόγηση σε λίγα λεπτά με allen (κλειδί που περιέχεται 
στη συσκευασία).
Συνολικό ύψος 1420mm.

Δυνατότητα
προσθήκης μετώπης

6 x Α5 

12 x 1\3 Α4 

6 x Α4 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΑΡΟΣ

CA1 6 A4, 6 A5 και 24 1/3A4 9 kgr

Ανεξάρτητη περιστροφή εντυποθηκών 

Εφαρμογή σε τράπεζες. 
Ιδανικό για συνδυασμό 
διαφορετικών μεγεθών 
εντύπων σε ένα stand.
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12F230 & 24F230

Περιστρεφόμενο stand δαπέδου 12 και 24 θέσεων για έντυπα Α4,             
με δυνατότητα προσθήκης διαχωριστικών για έντυπα 1/3 Α4                       
και μετώπης με εκτύπωση λογότυπου.
Συνολικό ύψος 1420mm.

Δυνατότητα προσθήκης μετώπης 

Περιστρεφόμενο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΑΡΟΣ

12F230 12 A4 11 kgr

24F230 24 A4 19 kgr

CD1 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ Α4 ΣΕ 2 1/3 Α4

Εφαρμογή σε κατάστημα 
ηλεκτρικών ειδών. 
Μεγάλη χωρητικότητα 
εντύπων δυνατότητα 
μετατροπής το θηκών 
από Α4 σε 1/3 Α4 με 
διαχωριστικά.
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Literature Rack 1006 & 1008

Stand δαπέδου από profile ανοδιωμένου αλουμινίου 6 ή 8 θέσεων 
για έντυπα Α4. 
Μεταλλική οβάλ βάση 450x330mm.
Συνολικό ύψος 1720mm Πλάτος 500mm  Βάρος 12 kgr.
ΚΩΔΙΚΟΣ: M/RACK 1006 

Stand δαπέδου από profile ανοδιωμένου αλουμινίου με 8 θέσεις 
για έντυπα Α4. 
Μεταλλική στρογγυλή βάση, διαμέτρου 360 mm.
Συνολικό ύψος 1600mm Πλάτος 560mm Βάρος 13,8 kgr.
ΚΩΔΙΚΟΣ: M/RACK 1008 

1006 1008

Λόγω της μεγάλης χωρητικότητάς τους σε έντυπα είναι ιδανικά για τοποθέτηση σε εισόδους καταστημάτων και πολυπληθείς χώρους.
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Stand δαπέδου από profile ανοδιωμένου αλουμινίου με 4 θέσεις για 
έντυπα Α4. 
Τετράγωνη μεταλλική βάση 350x300mm
Συνολικό ύψος 1780mm Πλάτος 325mm Βάρος 11,3 kgr
ΚΩΔΙΚΟΣ: M/RACK 1007

Εφαρμογή στην είσοδο 
καταστήματος τεχνολογίας.

Literature Rack 1007
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Μονοθέσιο stand δαπέδου για έντυπα Α4 με ορθοστάτη από 
profile ανοδιωμένου αλουμινίου. 
Η θήκη εντύπων είναι κεκλιμένη, από plexiglas πάχους 4mm, 
έχει βάθος 60mm για μεγάλη περιεκτικότητα εντύπων και 
γύρισμα 80mm για να παραμένουν τα έντυπα σταθερά στη θέση 
τους.
Η εντυποθήκη επιδέχεται εκτύπωση μεταξοτυπίας
(σε μεγάλες παραγγελίες). 
Ιδανικό για μονόφυλλο έντυπο.
Ξύλινη τετράγωνη βάση διάστασης 250x250mm. 
Συνολικό ύψος 1100mm Πλάτος 250mm Βάρος 3 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ: M/RACK 1009

Stand δαπέδου με ορθοστάτη από profile ανοδιωμένου 
αλουμινίου, με ακρυλική εντυποθήκη σε τρείς παραλλαγές και 
ξύλινη τετράγωνη βάση διάστασης 250x250mm. 
 
· 12 θέσεων για έντυπα 1/3 Α4 σε κάθετη διάταξη ή 4 θέσεων Α4 
σε πλάγια διάταξη (αν αφαιρεθούν τα  διαχωριστικά).
Συνολικό ύψος1250mm, βάρος 4,2 kgr
ΚΩΔΙΚΟΣ: M/RACK 4C330

· 4 θέσεων για έντυπα Α4 σε κάθετη διάταξη, με   διαχωριστικά 
μετατρέπεται σε 8 θέσεων για έντυπα  1/3 Α4.
Συνολικό ύψος 1250mm Βάρος 3,8 kgr
ΚΩΔΙΚΟΣ: M/RACK 4C230

· 4 θέσεων για έντυπα Α5 σε κάθετη διάταξη.
Συνολικό ύψος 1200 mm Βάρος 3,5 kgr
ΚΩΔΙΚΟΣ: M/RACK 4C160

Multiple Literature Rack
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Freestanding έντυπα

Επιδαπέδιο  stand από profile αλουμινίου και plexiglas για έντυπα 
διαφόρων διαστάσεων.
Ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα καθορίζουν τον αριθμό των θέσεων των 
εντύπων και το μέγεθος της κάθε εντυποθήκης.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΘΗΚΕΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛ. ΕΝΤΥΠΟΘ.

S/L121/3A4 12x1/3A4 90x190cm 44,5cm (A2)

S/L8A4(A2) 8xA4 90x190cm 44,5cm (A2)

S/L161/3A4 16x1/3A4 90x190cm 52,5cm (B2)

S/L12A5(B2) 12xA5 90x190cm 52,5cm (B2)

S/L8A4(B2) 8xA4 90x190cm 52,5cm (B2)

S/L201/3A4 20x1/3A4 90x190cm 62cm (A1)

S/L12A5(A1) 12xA5 90x190cm 62cm (A1)

S/LFA4 FREE A4 90x190cm 62cm (A1)

S/L241/3A4 24x1/3A4 95x190cm 73cm (B1)

S/L16A5 16xA5 95x190cm 73cm (B1)

S/L12A4 12xA4 95x190cm 73cm (B1)

Μεταλλικά εξαρτήματα
σε φινίρισμα satin chrome,

ωφέλιμο βάθος 4cm
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Συστήματα για προβολή προϊόντων σε βιτρίνες με Cable & Rod System

Με ανάρτηση σε συρματόσχοινα ή ράβδους και σε συνδυασμό με μία 
μεγάλη σειρά ειδικά σχεδιασμένων εξαρτημάτων και υλικών όπως  
γυαλί ή plexiglas, τα προϊόντα, οι αφίσες και τα banners προβάλλονται 
ιδανικά προσθέτοντας σε κάθε χώρο μοναδική αίσθηση μοντέρνου 
design.   
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Συστήματα για προβολή προϊόντων σε βιτρίνες με Cable & Rod System

Τεράστια ευρύτητα εφαρμογών που εναρμονίζονται σε κάθε 
περιβάλλον και καλύπτουν  και τις πιο υψηλές απαιτήσεις για 
σύγχρονη αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
Στις εφαρμογές με τους κύβους από Plexiglas υπάρχει δυνατότητα 
τοποθέτησης spot στην πάνω πλευρά.
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Συστήματα για προβολή προϊόντων σε τοίχους με Cable System

Με ανάρτηση σε συρματόσχοινα, πληθώρα εφαρμογών για 
τοποθέτηση σε τοίχους. Mία μεγάλη σειρά ειδικά σχεδιασμένων 
εξαρτημάτων και υλικά όπως γυαλί ή plexiglas συνδυάζονται 
ιδανικά για να καλύψουν κάθε σας ανάγκη.
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Συστήματα για προβολή προϊόντων σε βιτρίνες με κολώνα

Συνθέσεις για προβολή προϊόντων με ανάρτηση σε κολώνα από profile 
αλουμινίου, διαμέτρου 4cm.  Ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα και υλικά 
όπως μέταλλο, γυαλί, ξύλο ή plexiglas συνδυάζονται με τον καλύτερο 
τρόπο καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη.  Οι κολώνες τοποθετούνται στο 
δάπεδο του χώρου και καταλήγουν στην οροφή. 
Ανεξάντλητη δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών συνθέσεων.
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Συστήματα για προβολή προϊόντων σε τοίχο με κολώνα

Συνθέσεις για προβολή προϊόντων με ανάρτηση σε κολώνα από profile 
αλουμινίου, διαμέτρου 4cm. Ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα και υλικά 
όπως μέταλλο, γυαλί, ξύλο ή plexiglas συνδυάζονται με τον καλύτερο 
τρόπο καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη.  Οι κολώνες τοποθετούνται στο 
δάπεδο του χώρου και καταλήγουν στον τοίχο. Στις εφαρμογές με τους 
κύβους από plexiglas υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης spot στην 
πάνω πλευρά.
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Επιδαπέδια συστήματα
για προβολή προϊόντων 



Κύβοι κλειστοί με ανοιγόμενο καπάκι
και αμμοβολή  ή κύβοι ανοιχτοί
σε μπλέ διαφανές χρώμα.

Επιδαπέδιο stand προβολής προϊόντων από profile αλουμινίου           
και plexiglas. Βάση οβάλ μεταλλική. Τρείς κύβοι από plexiglas 
πάχους 3mm, διαστάσεων 300x300x250mm.
Συνολικό ύψος σταντ 1700mm.
Το μοντέλο παράγεται σε δύο παραλλαγές:

Α. Με κύβους κλειστούς από όλες τις πλευρές & καπάκι από πάνω. 
Plexiglas αμμοβολής σε όλες τις πλευρές εκτός από την μπροστινή      
& την πίσω πλευρά που είναι διαφανές.
ΚΩΔΙΚΟΣ : M/CUBE 3001

Β. Με κύβους ανοικτούς στην μπροστινή & στην πίσω πλευρά          
του stand. Plexiglas χρώματος μπλε.
ΚΩΔΙΚΟΣ : M/CUBE 3002

Δυνατότητα επιλογής χρώματος κύβων για παραγγελίες
άνω των πέντε τεμαχίων.
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Επιδαπέδια stand προϊόντων με κύβους

Ιδανική εφαρμογή για χώρους που δεν επιτρέπεται η ανάρτηση 
κατασκευών σε τοίχους ή άλλα σημεία. 



ΚΩΔΙΚΟΣ BANNER KYBOI ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

S/B/3C 40x120cm 3x(30x30x25cm) 100x190cm

Banner & κύβοι
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Freestanding display με banner και κύβους

Επιδαπέδια σύνθεση για προβολή banner και προϊόντων. Η σύνθεση 
αποτελείται από πλαίσιο από profile αλουμινίου, banner διάστασης 
40x120cm και τρείς κύβους από plexiglas διαστάσεων 30x30x25cm. 
Η ανάρτηση του banner και των κύβων στο πλαίσιο γίνεται
με συρματόσχοινο.
Δυνατότητα τοποθέτησης spot στο πάνω μέρος των κύβων.

Εφαρμογή σε κατάστημα 
τηλεπικοινωνιών.
Το banner επικοινωνεί 
το διαφημιστικό μήνυμα 
ενώ στους κύβους 
αναδεικνύεται το προϊόν.
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Freestanding display με ράφια και αφίσες ή banner

ΚΩΔΙΚΟΣ BANNER ΡΑΦΙΑ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

S/B/3S 40x100cm 3(60x25cm) 125x190cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΦΙΣΕΣ ΡΑΦΙΑ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

S/P3A4/3S 3xA4 3(60x25cm) 105x190cm

S/P3A3/3S 3xA3 3(60x25cm) 145x190cm

Banner & ράφια

Αφίσες & ράφια

Επιδαπέδιες συνθέσεις για προβολή banner και προϊόντων ή αφισών 
και προϊόντων. Οι συνθέσεις αποτελούνται από πλαίσιο από pro-
file αλουμινίου, ράφια από κρύσταλλο securit, και banner ή τρείς 
αφισοθήκες αντίστοιχα.

Εφαρμογές σε 
καταστήματα.
Το stand λόγω του 
ουδέτερου χαρακτήρα του 
ταιριάζει σε  διαφορετικά 
είδη καταστημάτων και 
εναρμονίζεται με κάθε 
χώρο.
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Βιτρίνες για προϊόντα

Επιδαπέδιες βιτρίνες για προβολή προϊόντων από αναδιωμένο 
αλουμίνιο και γυαλί.
Περιλαμβάνουν πέντε ράφια για προϊόντα, κλειδαριά και ροδάκια
για εύκολη μετακίνηση.
Υπάρχει και εκδοχή με ντουλάπι στην κάτω πλευρά που επίσης 
κλειδώνει.
Διαστάσεις βιτρίνας:  ύψος 200cm x 50cm x 50cm.
Το ύψος μεταξύ των ραφιών είναι 37cm, και οι καθαρές διαστάσεις
του ραφιού 45,5 x 45.5cm.

Ιδανική εφαρμογή για αφύλακτους χώρους.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

M/SHOWCASE/1 110,000 kg

M/SHOWCASE/1C 110,000 kg
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Βιτρίνες για προϊόντα

Επιδαπέδιες βιτρίνες για προβολή προϊόντων από αναδιωμένο 
αλουμίνιο και γυαλί.
Περιλαμβάνουν πέντε ράφια για προϊόντα, κλειδαριά και ροδάκια
για εύκολη μετακίνηση.
Υπάρχει και εκδοχή με ντουλάπι στην κάτω πλευρά που επίσης 
κλειδώνει.
Διαστάσεις βιτρίνας:  ύψος 200cm x 45cm x 105cm.
Το ύψος μεταξύ των ραφιών είναι 37cm, και οι καθαρές διαστάσεις
του ραφιού 95,5 x 38cm.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

M/SHOWCASE/2 115,000 kg

M/SHOWCASE/2C 115,000 kg
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Βιτρίνες για προϊόντα

Επιδαπέδιες βιτρίνες για προβολή προϊόντων από αναδιωμένο 
αλουμίνιο και γυαλί.
Περιλαμβάνουν τρία ράφια για προϊόντα, κλειδαριά και ροδάκια για 
εύκολη μετακίνηση.
Υπάρχει και εκδοχή με ντουλάπι στην κάτω πλευρά που επίσης 
κλειδώνει.
Διαστάσεις βιτρίνας:  ύψος 96cm x 60cm x 100cm.
Το ύψος μεταξύ των ραφιών είναι 28cm, και οι καθαρές διαστάσεις
του ραφιού 95,5 x 53cm.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

M/SHOWCASE/3 105,000 kg

M/SHOWCASE/3C 115,000 kg
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Βιτρίνες για προϊόντα

Επιτοίχια  βιτρίνα για προβολή προϊόντων από αναδιωμένο αλουμίνιο 
και γυαλί. Περιλαμβάνει τρία ράφια για προϊόντα και κλειδαριά. 
Διαστάσεις βιτρίνας:  ύψος 100cm x 15cm x 100cm.
Το ύψος μεταξύ των ραφιών είναι 31cm, και οι καθαρές διαστάσεις
του ραφιού 95,5 x 7,8cm.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

M/SHOWCASE/4 105,000 kg
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Frameless Displays 
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Frameless Displays

Displays προβολής μεγάλων εκτυπώσεων χωρίς εμφανές πλαίσιο.
Οι εκτυπώσεις αλλάζουν πολύ εύκολα και έχουν άψογη εφαρμογή.
Τα displays μπορούν να είναι φωτεινά ή μη, μονής ή διπλής όψης,
να αναρτηθούν σε τοίχο, σε οροφή ή να είναι αυτοστήριχτα.
Είναι ιδανικά για οριοθέτηση χώρων, διακόσμηση καταστημάτων, 
shopping malls, αεροδρόμια, εμπορικές εκθέσεις κ.α.

Tο λάστιχο που είναι
ραμμένο περιμετρικά

στο εκτυπωμένο ύφασμα
κουμπώνει εύκολα

στο πλαίσιο και
εξασφαλίζει την άψογη
εφαρμογή της αφίσας 

Φωτεινό ή μη,
επιτοίχιο
ή επιδαπέδιο,
το frameless είναι
η ιδανική λύση
για εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους 
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Εφαρμογές σε εκθεσιακά περίπτερα και σε βιτρίνες 
καταστημάτων.
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Frameless Display

Μεγάλη ευρύτητα εφαρμογών 
για την κάλυψη κάθε ανάγκης 

επικοινωνίας.
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Διαχωριστικά 
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Στα πλαίσια αναρτώνται με cable system ράφια, banners 
ή άλλα displays προϊόντων ή εντύπων 

Συστήματα αποτελούμενα από profile αλουμινίου, συνδέσμους
και panel από διάφορα υλικά που κουμπώνουν μέσα στο profile,
όπως ξύλο, plexiglas, forex & εκτυπώσεις.
Ιδανικά για εκθεσιακά περίπτερα, διαχωρισμό μεγάλων χώρων, 
γραφείων ή οπουδήποτε χρειάζεται ένα αυτοστήριχτο σύστημα
για οριοθέτηση χώρου. 
Δυνατότητα ανάρτησης ραφιών, banners ή άλλων displays στα panels.
Δυνατότητα αλλαγής panels για προσαρμογή του συστήματος
σε νέα δεδομένα.
Διαστάσεις & συνδυασμοί απεριόριστοι.
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Διαχωριστικά



Μέσα στα προφίλ κουμπώνουν
ξύλα, plexiglas, etalbond, forex, 

εκτυπώσεις κα.

Με το σύστημα Flexi δίνουμε
στα πλαίσια ότι κλίση θέλουμε

Διαχωριστικά
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Τα πλαίσια αποσυναρμολογούνται
και έτσι μπορούν να αποθηκευτούν 
ή να μεταφερθούν με ευκολία.
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Διαχωριστικά

Με το profile με τα τέσσερα αυλάκια
παρέχεται η δυνατότητα κλίσης 90 μοιρών
και η κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων.
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Κάλπες
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Κάλπες

ÅðéôñáðÝæéá ÊÜëðç

ÅðéäáðÝäéá ÊÜëðç

Επιτραπέζια κάλπη από plexiglas πάχους 3mm,
με πορτάκι και κλειδαριά.
Διάσταση 300x300x300mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ: P/T/ΚΑΛΠΗ 30

Επιδαπέδια κάλπη από plexiglas πάχους 3mm, με πορτάκι και 
κλειδαριά.
Ορθοστάτης από profile αλουμινίου και βάση τετράγωνη MDF. 
Διάσταση κάλπης 300x300x300mm.
Συνολικό ύψος 1300 mm Βάρος 6,5 kgr

ΚΩΔΙΚΟΣ: P/F/ΚΑΛΠΗ 30

Πορτάκι με κλειδαριά & τέλειο φινίρισμα.
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Πίνακες ανακοινώσεων
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Πίνακες ανακοινώσεων

Πίνακας ανακοινώσεων από profile ανοδιωμένου αλουμινίου, 
waterproof. 
Η επιφάνεια επικόλλησης των εντύπων είναι μαγνητική εξωτερικά, και 
εσωτερικά από φελλό ώστε τα έντυπα να στεραιώνονται με μαγνητάκια 
ή με πινέζες. 
Κλειδώνει και μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντιος ή κάθετος.
Προσφέρεται σε τρείς παραλλαγές: τοίχου, επιδαπέδιος με μονό ή 
διπλό ορθοστάτη.

M & C Showboard Τοίχου

M & C Totem

Πόρτα με κλειδαριά
ασφαλείας.
Δυνατότητα προσθήκης 
εντυποθήκης
στο μοντέλο Kombi.

M & C Kombi

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΙΝΑΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

M/SHOW-B4A4 4xA4 59x76cm

M/SHOW-B6A4 6xA4 59x108cm

M/SHOW-B9A4 9xA4 82x108cm

M/SHOW-B12A4 12xA4 105x108cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΙΝΑΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

M/TOTEM-B4A4 4xA4 59x180cm

M/TOTEM-B6A4 6xA4 59x180cm

M/TOTEM-B9A4 9xA4 82x180cm

M/TOTEM-B12A4 12xA4 105x180cm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΙΝΑΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

M/KOMBI-B4A4 4xA4 59x180cm

M/KOMBI-B6A4 6xA4 59x180cm

M/KOMBI-B9A4 9xA4 82x180cm

M/KOMBI-B12A4 12xA4 105x180cm

Τοίχου

Totem

Kombi
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Promo stands
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Promo stands

Πτυσσόμενο promo stand. Ελαφριά κατασκευή από profile αλουμινίου 
και μελαμίνη. Η πάνω πλευρά του stand είναι απομίμηση ξύλου.
Η κατασκευή μπορεί να μεταφερθεί πολύ εύκολα, μέσα στην ειδική 
τσάντα μεταφοράς.
Η συναρμολόγηση του stand γίνεται με δύο απλές κινήσεις.
Υπάρχει δυνατότητα επικόλλησης αυτοκόλλητης εκτύπωσης σε όλες 
τις πλευρές του stand.
Εξωτερικές διαστάσεις 106x58x93cm. 

ΚΩΔΙΚΟΣ : M/PANSET-W/CONV
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Αυτό το απλό, στην συναρμολόγηση, promo stand από pvc είναι 
κατάλληλο για εκθέσεις, προώθηση προϊόντων και για οποιαδήποτε 
άλλη ανάγκη παρουσίασης. 
Η ευελιξία του έγκειται στην δυνατότητα να μεταφέρεται εύκολα λόγω 
μικρού βάρους.
Το stand μπορεί να ντυθεί με αυτοκόλλητη εκτύπωση.
Εξωτερικές διαστάσεις  90x51x220cm.
Διατίθεται με ειδική τσάντα μεταφοράς. 

ΚΩΔΙΚΟΣ : M/PROMOSTAND
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Promo stands

Επιδαπέδιο φωτιζόμενο stand από profile αλουμινίου,τύπου promo-
stand.
Το stand αποτελείται, στο κάτω μέρος από φωτιζόμενο frameless 
display (σελ. 87), με δυνατότητα αλλαγής εκτύπωσης.
Μετώπη και επιφάνεια προβολής από plexiglas.
Δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον θέσεων προβολής προϊόντων
στα πλαϊνά του stand.
Διάσταση 800x950mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ : F/STAND0017
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Αράχνες
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Αράχνες

Πτυσσόμενο επιδαπέδιο stand (αράχνη) με βαλίτσα μεταφοράς.
Διαθέτει ελαφρύ σκελετό αλουμινίου και τέσσερις επιφάνειες από pvc 
στις οποίες επικολλάται αυτοκόλλητη εκτύπωση του θέματος.
Οι επιφάνειες του pvc στηρίζονται πάνω στο σκελετό με μαγνητικό 
τρόπο.
Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης spots στην πάνω πλευρά του stand. 
Βάρος 21,5 kg.

ΚΩΔΙΚΟΣ: M/POPUP3X3



105

Επιτραπέζιες & επιτοίχιες
εντυποθήκες
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Επιτραπέζιες εντυποθήκες

C110 - 1 x 1\3A4 FP110 - 1 x 1\3A4 C160 - 1 x A5

C230 - 1 x A4 CL230 - 1 x 1\3A4 landscape C330 - 1 x A4 landscape

2C110 - 2 x 1\3A4 2C112 - 2 x 1\3A4 3C104 - 3 x 1\3A4

3C110H - 3 x 1\3A4 4C110 - 4 x 1\3A4

Επιτραπέζια stand εντύπων, για έντυπα 1/3 Α4, Α5, Α4 μονοθέσια 
ή πολυθέσια, με μοντέρνο design και απόλυτη διαφάνεια. 
Κατασκευάζονται με την διαδικασία injection που διασφαλίζει 
αισθητική τελειότητα και αντοχή. Επιδέχονται εκτύπωση μεταξοτυπίας.

* Σε κάθε φωτογραφία αναγράφεται ο κωδικός, ο αριθμός θέσεων και οι 
διαστάσεις των εντύπων που αφορούν σε κάθε μοντέλο. 
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2C160 - 2 x A5 2C155H - 2 x A5

3C230X - 3 x A4

4C160 - 4 x A5

4C230X - 4 x A4 4C230 - 4 x 1\3A4

4C330X - 4 x A4 landscape 4C330 - 8 x A5 4C330 - 12 x 1\3A4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

1/3 Α4 → 10,5x21cm
      Α5 → 14,8x21cm
      Α4 → 21x29,7cm

3C160 - 3 x A5
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Επιτοίχιες ή επιτραπέζιες εντυποθήκες

TS110 - 1 x 1\3A4 TS160 - 1 x A5 TS230 - 1 x A4

W110 - 1 x 1\3A4 3W110H - 3 x 1\3A4 4W104 - 4 x 1\3A4

Επιτοίχια stand εντύπων, για έντυπα 1/3 Α4, Α5, Α4 μονοθέσια 
ή πολυθέσια, με μοντέρνο design και απόλυτη διαφάνεια. 
Κατασκευάζονται με την διαδικασία injection που διασφαλίζει 
αισθητική τελειότητα και αντοχή. Με την προσθήκη ειδικού 
εξαρτήματος στην πίσω πλευρά μετατρέπονται σε επιτραπέζια. 
Επιδέχονται εκτύπωση μεταξοτυπίας.

Επιτοίχιες εντυποθήκες
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W160 - 1 x A5 2W155H - 2 x A5 W330 - 1 x A4 landscape

W230 - 1 x A4 WL230 - 1 x A4 43W230 - 3 x A4
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Εκτύπωση μεταξοτυπίας

Τα περισσότερα μοντέλα της σειράς επιδέχονται εκτύπωση 
μεταξοτυπίας ενός ή περισσοτέρων χρωμάτων.
Εναλλακτικά για μικρές ποσότητες ή για απόδοση θέματος με πολλά 
χρώματα, όπου η εκτύπωση μεταξοτυπίας είναι ασύμφορη, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αυτοκόλλητο ψηφιακής ή άλλης εκτύπωσης.
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