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SYMBOLFÖRKLARINGAR

om oss
Du kan räkna med bra
kvalitet!

3 min

Den uppskattade tiden
det tar att montera ihop
produkten.

Enbart tryck på en sida.

Tryck på båda sidor.

I den här katalogen finner du ett rikt urval av produkter i
genomgående hög kvalitet, utformade för att hjälpa dig
nå ut med ditt budskap på bästa möjliga sätt.

Brett sortiment
Produktkatalogen erbjuder ett brett sortiment med allt
från flaggor, beachflaggor, storformatstryck och tält till
reklamdukar, glasskyltar och många olika expoprodukter.
Med andra ord, du behöver inte leta längre än så här.
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BANDEROLLSTOLPAR

PRINT
Reklamduk.
Butiksvepor.
Entrémattor.
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BANDEROLLSTOLPE
Art nr: 7700-30
Banderollstolparna förankras
med markskruv och de medföljande linorna. Trycket görs vanligtvis på textil- eller meshmaterial för att minimera vindlasten.
Går även att få med dubbelsidigt tryck.

Möjlighet till
dubbelsidigt tryck!
Stolpar, linor, markskruv, markpinnar och stroppar levereras
as tillsammans
t sa
a sie
en ttransportväska.
a spo t äs a.
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BANDEROLLHISS
7705-05
Banderollhiss som måttanpassar och levereras komplett
med vajrar och proﬁler och är mycket enkel att installera.
En person byter enkelt ut en större banderoll/vepa som
hissas upp och ned med hjälp av vajrar.

Standardstorleker:
Hissbredd
Hisshöjd 2 m
3m
4m
5m
6m

2m

3m

4m

5m

6m

Max banderollyta ca 50m2
Kederproﬁl för 7,5 -10mm
Exempel på material:
PVC Frontlit 550g/m2
PVC Mesh 330g/m2
Polyester 200-240g

PRINT
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TILLBEHÖR / KONFEKTION

ELASTLINA
Art nr. 7705-10

KEDER SYSTEM

BANDEROLLSTOLPAR

Art nr. 7705-01

Art nr. 7700-30

RENSKUREN

SVETSAD KANT

SVETSAD KANT / ÖLJETTER

KARDBORRE

KEDER

KANAL

KONFEKTION
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VEPOR / BANDEROLLER
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PVC BLOCKOUT

MESH

Material: PVC 500g B1
Max tryckbredd: 5000 mm
Anv. omr: Banderoller

Material: PVC 650-800g
Max tryckbredd: 3100 mm
Anv. omr: Dubbelsidiga banderoller, kioskﬂaggor

Material: PVC 330g B1
Max tryckbredd: 5000 mm
Anv. omr: Fasadvepor, isreklam, byggställningar m.m.

MESH DUBBELSIDIG

FRONTLITE REFLEX

NON WOVEN

Material: PVC 330g
Max tryckbredd: 3100 mm
Anv. omr: Dubbelsidiga banderoller

Material: PVC 500g
Max tryckbredd: 1500 mm
Anv. omr: Reﬂexbanderoll,
fasadvepor

Material: 100% polyester 130g
Max tryckbredd: 3200 mm
Anv. omr: Tillfällig reklam vid
event, stängsel, svep

DECOR

FLAGGVÄV

NEO MESH

Material: Polyester 200-230g B1
Max tryckbredd: 3100 mm
Anv. omr: Fasadvepor, banderoller

Material: 100% Polyester 115g
Max tryckbredd: 3000 mm
Anv. omr: Mindre banderoller,
vepor

Material: 100% Polyester 240g B1
Max tryckbredd: 3200 mm
Anv. omr: Fasadvepor, Banderoller,
byggställningar m.m.

PRINT

FRONTLIT
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BUTIKSVEPOR

BUTIKSVEPOR
Finns i ﬂera olika material och konfektioner.
Exempel på vanliga material är 115g polyester med genomtryck och tjockare textil med tryck på en sida eller dubbelsidigt
tryck.
Konfektion med någon typ av proﬁl/skena i
över- och underkant är vanligt. Några andra
alternativ är kanal, kardborre eller öljetter.

KONFEKTION

KANAL

ÖLJETTER

STÅLPROFIL

SNÄPPLIST

PLASTLIST

KEDER
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ENTRÉMATTOR
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PVC-MATTOR
Denna typ av reklammatta används främst vid mässor
och event och trycks i bredder upp till 200cm. Trycket
och materialet är slitstarkt och lätt att hålla rent.

EVENTMATTA TEXTIL
Tryckt textilmatta med bra färgåtergivning för event och
mässor. Max printbredd är 300cm.

PRINT

ENTRÉMATTOR
Av högsta kvalitet med tryck i upp till 45 olika färger. Mattan suger effektivt upp fukt och vatten. Den stoppar även
damm och smuts optimalt. Mattan ﬁnns i ett stort antal

standardstorlekar. Undersidan av mattan är av gummi,
vilket gör att den ligger på plats. Tvättbar i upp till 60° C
utan blekningsmedel.

58

WELLDISPLAYER

EXPONERINGSDISK

ELIPSE

Storlek: H = 960 mm, B = 500 mm, Dj= 320 mm
Storlek ihopvikt: 500 x 830 mm

Tryck på båda sidor, levereras platt och viks upp enkelt
på några sekunder.
Modell:
Small
Medium
Large

Storlek (uppställd):
500 x 1900 mm
600 x 1900 mm
700 x 1900 mm

Storlek (ihopvikt):
480 x 500 mm
480 x 600 mm
480 x 700 mm

DISPLAYPRODUKTER i wellkartong med tryck.

Welldisplayerna levereras platta och viks enkelt
upp på några sekunder. Materialet UV printas och
skyddslamineras.

EXPONERINGSDISK RUND
Storlek: H = 960 mm, Ø = 500 mm
Storlek ihopvikt: 420 x 600 mm
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PRINT
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SKUMMAD PVC

KANALPLAST

DIBOND

AKRYL

Tjocklek: 1-5 mm
Anv.område: Skyltar,
Displayer m.m.

Tjocklek: 3.5 & 5 mm
Anv.område: Skyltar,
Displayer, Mäklarskyltar,
m.m.

Tjocklek: 3 mm
Anv.område: Skyltar m.m.

Tjocklek: 2-10 mm
Anv.område: Skyltar m.m.

PVC-SKIVA

X-BOARD

MINIWELL & FINWELL

AKRYLPRINT

Tjocklek: 0.2-1 mm
Anv.område: Fronter,
Displayer m.m.

Tjocklek: 8-16 mm
Anv.område: Skyltar,
Inredning m.m.

Tjocklek: 2 & 3 mm
Anv.område: Skyltar,
Displayer m.m.

Tjocklek: 3.3 mm
Anv.område: Skyltar m.m.

PRINT

AKRYL
Planprintad akryl där trycket vanligtvis görs på
baksidan av materialet. Detta gör att det blir ett
djup i trycket, vilket ger en 3D-effekt.
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PRINT

TAPETTRYCK

CANVASTRYCK

Finns i olika material och struktur.

Canvastavlor ﬁnns i en mängd olika standarsstorlekar.

MÄKLARSKYLTAR

PLANPRINT FRISTÅENDE

Planprintad eller screentryckt 5 millimeters kanalplast
i varierande storlek och form.
Trådstativet ﬁnns i två höjder: 30cm och 60cm.

Planprintade paneler eller konturfrästa ﬁgurer med fot.
Finns i olika material och tjocklek.

PLANPRINT KONTURSKUREN

WELLFÖRPACKNING

Planprint kan fås i en mängd olika material och former.

Specialförpackningar med önskat tryck.
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PRINT

DEKALER i olika storlekar och utförande. Det
ﬁnns en mängd olika material att välja på.
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MAGNETDEKALER
Främsta användningsområdet är bilar.

UTSKUREN TEXT

En exklusiv variant av dekal som ger en 3D-känsla.

Konturskuren vinyl i printad eller genomfärgat material.

AFFISCHER

GOLVDEKALER

Affischer i olika storlekar. Olika material som är anpassat efter användningsområdet.

Golvdekaler ﬁnns i olika material anpassade efter slitage och vidhäftning.

PRINT

DOMEDEKALER 3D
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