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Digitálna potlač sa jednoducho nasádza a vymieňa vďaka silikónovým páskam po stranách textilu.  

F lex ib i l ný a elegantný 
predveďte svoj produkt
na revolučnom displeji
najvyššej kvality

Vaša správna voľba,
kedykoľvek a kdekoľvek jednoducho postavíte vysoko odolný prezentačný systém.

jednoduché na prenášanie
zostavenie bez akéhokoľvek náradia
veľmi stabilný 

vyvinutý pre rôzne typy prezentácií - predajné miesto na predajnej ploche,
reklamné steny, výlohy, veľtržné stánky...

S týmto displejom sa proste ukážete.

flexibilný
modulárny systém
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Ľahký ako pierko 
a brilantne nasvietený

Vysoko kvalitná technológia LED OSRAM zobrazí vaše oznámenie
v tom najlepšom svetle.

Vysoká úroveň jasu a rovnomerné osvetlenie robí z tohto rámu
šampióna medzi svetelnými displejmi.

Nastavenie dekoratívneho osvetlenia alebo kombinovanie viac svetelných panelov
pre ešte väčšie svetelné displeje - obe tieto možnosti vám ponúkajú vytvárať
zaujímavé prvky a to aj vo veľkých miestnosťach.

Len niekoľkými jednoduchými pohybmi docielite pôsobivého vzhľadu.
Kompaktný design a sofistikované balenie v kartónovom kufri
umožňuje optimálne skladovanie a prepravu nie len samotného rámu,
ale aj textilných potlačí. 
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elegancia a sofistikovaný 

Tieto svetelné panely sú vyrobené z vysoko kavlitného
eloxovaného hliníka a sú UV stabilné.

Konštrukcia aj tvary sú veľmi štíhle a nadčasaovo elegantné.

Všetko je premyslené do posledného detailu, dokonca aj okraje
sú príjemné na dotyk. Konektory sú po zostavení takmer neviditeľné.

Vaše oznámenie bude atraktívne zo všetkých uhlov.

des ign
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zostavenie
bez náradia

Jednoduchos ť 
vďaka inovatívnemu montážnemu systému

LED-UP rámy sa skladajú z len siedmych častí a možno ho tak
rýchlo a jednoducho složiť bez použitia akéhokoľvek náradia.

Umožňujú tak jednoduché a rýchle použitie.

Jednoducho vyberte jednotlivé diely z kartónového kufríka,
spojte ich podľa priloženého návodu a hotovo!

Silikónové lemy umožňujú jednoduché uchytenie textilných plôch
a možno ich tak jednoducho meniť.
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nízka hmotnosť N í zka hmotnos ť 
vďaka chytrej konštrukcii

Rámy LED-UP sú prekvapivo ľahké:
rám o veľkosti 100x200 cm váži len 8,7 kg.

To je dosiahnuté sofistikovaným designom
a konštrukciou so stabilnými hliníkovými rámami,
ktoré nevyžadujú ďalšie konektory.

Transportný box je vyrobený z ekologicky šetrnej lepenky a je tiež veľmi ľahký.
Jednoducho sa zabalí a zmestí sa do akéhokoľvek osobného vozidla.
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I n t enz i t a sve t l a 
vďaka vysoko kvalitným
OSRAM LED

LED-UP je bezkonkurenčný vďaka živému
a rovnomernému osvetleniu.

Vysoko účinné LED moduly OSRAM
so silným svetelným výkonom
zaručujú rovnomerné osvetlenie bez tieňov,
naviac sú energeticky efektívne.

 

Prakticky bezúdržbová LED technológia
robí z tohto rámu spoľahlivého propagačného
spoločníka, ktorý bude nasvetľovať vaše oznámenie
počas mnohých rokov.
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Stab i l i t a  
spoľahlivosť,
na ktorú sa môžete spoľahnúť

LED-UP panely sú mimoriadne stabilné
aj napriek svojej nízkej hmotnosti.

Ľahká konštrukcia, stabilné hliníkové rámy
a jedinečné pinové konektory
zaisťujú maximálnu stabilitu.
 

Dômyselne premyslená konštrukcia zaisťuje,
že rámy budú zostavené 
vždy v pravom uhle.
 

Jednoduchý, prakticky neviditeľný
konektorový systém umožňuje spojiť
niekoľko panelov dohromady... 
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zostavenie holými rukami

Použitím inovatívneho, jedinečného a bezproblémového spojovacieho systému
trvá zloženie len niekoľko sekúnd.

Vezmite jednotlivé diely a zaklapnite ich do seba holými rukami.
Natiahnite textil a je hotovo...
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85x200 cm
85x245 cm

100x200 cm
100x245 cm

85x200 cm
85x245 cm

100x200 cm
100x245 cm

VEĽKOSŤ RÁMU
 

85 x 200 cm 85 x 245 cm 100 x 200 cm 100 x 245 cm 85 x 200 cm 85 x 245 cm 100 x 200 cm 100 x 245 cm

CELKOVÁ VÝŠKA
 

202 cm 247 cm 202 cm 247 cm 202 cm 247 cm 202 cm 247 cm

HMOTNOSŤ
 

6,7 kg 7,6 kg 7,0 kg 7,9 kg 8,4 kg 9,4 kg 8,7 kg 9,7 kg

PRÍKON
 

82 Watt 100 Watt 82 Watt 100 Watt

115 x 24 x 11 115 x 24 x 11 115 x 24 x 11 115 x 24 x 11 115 x 28 x 11 115 x 28 x 11 115 x 28 x 11 115 x 28 x 11

115 x 33 x 11 115 x 33 x 11 115 x 33 x 11 115 x 33 x 11 115 x 40 x 11 115 x 40 x 11 115 x 40 x 11 115 x 40 x 11

balenie a stavba panelu

Kartónová krabica je jedinečná sama o sebe.

Patentovaný zamykací systém umožňuje jeho
použitie v dvoch rôznych veľkostiach. 

Pri použití pre hliníkovú konštrukciu
a textilnú časť dohromady 
jednoducho zväčšite kartónový kufor
(druhá zamykacia poloha)
a vytvorte tak samostatný oddiel
pre zrolovaný textil.

Krabica je dodávaná s uchom,
ktoré uľahčuje prenášanie a manipuláciu.

VEĽKOSŤ BALENIA
(LEN RÁM)

VEĽKOSŤ BALENIA
(VRÁTANE TEXTILU)
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