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OD NAS
Szanowni Klienci,
Prezentujemy nasz nowy katalog w którym znajdą Państwo stojaki reklamowe, tablice informacyjne i wiele innych rozwiązań
do prezentacji wydruków.
Katalog RAMY PLAKATOWE I STOJAKI INFORMACYJNE został podzielony na dwie części tematyczne.
W I. części znajdą Państwo: tablice naścienne, potykacze (stojaki typu A) oraz stojaki wolnostojące z wykorzystaniem ram
zatrzaskowych OWZ. Zamieszczone w tej części produkty wykonane są głównie z aluminium, które jest tworzywem
o wysokiej jakości, cechuje go długa żywotność oraz elegancki wygląd. Dzięki tym produktom będą mogli Państwo z powodzeniem
eksponować własną ofertę zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.
W II. części prezentujemy produkty takie jak: ramki plastikowe, akcesoria i stojaki do ramek plastikowych.
Produkty z tej grupy są idealnym rozwiązaniem do oznaczenia miejsc i działów w sklepach o różnych profilach działalności.
Mamy nadzieję, że nasze nowe propozycje będą dla Państwa inspiracją do zaprojektowania i wykorzystania posiadanej przestrzeni.
Chętnie doradzimy przy doborze produktów oraz wykonamy je również na indywidualne Państwa zamówienie.
Zapraszamy do współpracy
Zespół POP Time
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CZĘŚĆ I.

RAMY PLAKATOWE
POTYKACZE REKLAMOWE (STOJAKI TYPU A)
STOJAKI UNI SNAP
STOJAKI UNI2
PROJEKTY INDYWIDUALNE
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R A M Y P L A K AT O W E
Zatrzaskiwana rama aluminiowa CLASSIC 32
Profil ramy 32 mm. Wszystkie 4 profile aluminiowe otwierane. Plakat chroniony folią
antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC.
Dostępne dwa rodzaje ram: z zaokrąglonymi (plastikowymi) narożnikami
oraz ściętymi pod kątem prostym.

ZAOKRĄ GLONE NAROŻNIKI ŚCIĘTE NAROŻNIKI
FORMAT
A0
A1
A2
A3
A4
B1 (700 x 1000 mm)
B2 (500 x 700 mm)

SYMBOL
CL32PGTAB/A0
CL32PGTAB/A1
CL32PGTAB/A2
CL32PGTAB/A3
CL32PGTAB/A4
CL32PGTAB/B1
CL32PGTAB/B2

SYMBOL
CL32SHTAB/A0
CL32SHTAB/A1
CL32SHTAB/A2
CL32SHTAB/A3
CL32SHTAB/A4
CL32SHTAB/B1
CL32SHTAB/B2

Wodoodporna rama aluminiowa PRESTIGE
Profil ramy 35 mm. Rama wyposażona w system TwinSnap umożliwiający otwieranie
i zamykanie ramy tylko z dwóch bocznych stron (zamiast czterech), w chwili wymiany
plakatu. Folia antyrefleksyjna z 0,5 mm PVC chroni plakat przed zamoczeniem. Profile
wyposażone w gumowe uszczelnienia w celu podwyższenia odporności na wodę.
Rama Prestige posiada dodatkowo system AquaStop, który znajduje się z tyłu u dołu ramy
– jest to plastikowy element który umożliwia swobodny odpływ nadmiaru wody podczas
deszczu bez niszczenia plakatu.

FORMAT
A0
A1
A2
A3
B1 (700 x 1000 mm)
B2 (500 x 700 mm)

SYMBOL
PRESTAB/A0
PRESTAB/A1
PRESTAB/A2
PRESTAB/A3
PRESTAB/B1
PRESTAB/B2

Dwustronna rama aluminiowa CLASSIC 25
Profil ramy 25 mm. Rama składa się z profilu aluminiowego i 2 folii antyrefleksyjnych
z 0,5 mm PVC, pomiędzy które można wsunąć dwa plakaty. W zestawie znajdują się dwa
transparentne haczyki, umożliwiające zawieszenie ramy.
Na zamówienie dostępne tablice w poziomie.

FORMAT
A1
A2
A3
A4
B1 (700 x 1000 mm)
B2 (500 x 700 mm)
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SYMBOL
CL25SHTAB/2S/A1
CL25SHTAB/2S/A2
CL25SHTAB/2S/A3
CL25SHTAB/2S/A4
CL25SHTAB/2S/B1
CL25SHTAB/2S/B2

R A M Y P L A K AT O W E
Aluminiowa ramka POSTER STRETCHER
Ramka do ekspozycji plakatów z plastikowymi narożnikami i naprężającymi
krokodylkami na sprężynkach. Do prezentacji w formacie pionowym lub poziomym.
Ramkę można zawiesić na ścianie za pomocą plastikowych zawieszek
lub na witrynie sklepowej za pomocą przyssawek z haczykiem.

FORMAT
A1
A2
A3
A4
B1 (700 x 1000 mm)
B2 (500 x 700 mm)

SYMBOL
PS/A1
PS/A2
PS/A3
PS/A4
PS/B1
PS/B2

Aluminiowa listwa zatrzaskiwana KLIP-R
Listwa zatrzaskiwana o profilu 25 mm do zawieszania bannerów i plakatów.
Profil zaokrąglony. Kolor srebrny mat. Listwa umożliwia szybką wymianę grafiki.
Komplet zawiera: 2 listwy montażowe, 4 szare zaślepki, 2 zawieszki.
Inne długości listew na zamówienie.
DŁUGOŚĆ
210 mm (A4 pion)
297 mm (A3 pion, A4 poziom)
420 mm (A2 pion, A3 poziom)
500 mm
594 mm (A1 pion, A2 poziom)
700 mm
707 mm
841 mm (A0 pion, A1 poziom)
1000 mm
1189 mm (A0 poziom)

SYMBOL
KLIP-R/210
KLIP-R/297
KLIP-R/420
KLIP-R/500
KLIP-R/594
KLIP-R/700
KLIP-R/707
KLIP-R/841
KLIP-R/1000
KLIP-R/1189

AIR1100

CC02

Akcesoria do zawieszania listew zatrzaskiwanych i ram plakatowych.
AIR1101T
OPIS
Zacisk do pętelki z linki
Stalowa linka o średnicy 1,5 mm
Haczyk do zawieszenia listwy KLIP-R na lince stalowej
Haczyk do zawieszenia ram alumiowych CLASSIC 32 na lince stalowej
Uchwyt zaciskający do robienia pętelki na lince stalowej, aluminium polerowane
Uchwyt do zamocowania linki na suficie, średnica uchwytu 19 mm, aluminium polerowane

SYMBOL
CC02
AIR1100
H51634
H51621
AIR1115
AIR1101T

AIR1115

H51621

H51634
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POTYKACZE REKLAMOWE
Plastikowy potykacz
Dwustronny, biały potykacz plastikowy, dostępny z kieszenią
antyrefleksyjną PVC na plakat lub bez (potykacz można wykleić grafiką).
Materiał: PVC spienione.
Inne formaty dostępne na zamówienie.

FORMAT
A1
A2
B1 (700 x 1000 mm)
B2 (500 x 700 mm)

BEZ KIESZENI

Z KIESZENIAMI

SYMBOL
254/A1
254/A2
254/B1
254/B2

SYMBOL
254AR/A1
254AR/A2
254AR/B1
254AR/B2

Aluminiowy potykacz CLASSIC 32
Dwustronny potykacz o profilu aluminiowym 32 mm.
Plakat chroniony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC.
Wszystkie 4 profile otwierane. Dostępne dwa rodzaje potykaczy:
z zaokrąglonymi (plastikowymi) narożnikami oraz ściętymi pod kątem
prostym.

FORMAT
A0
A1
A2
A3
A4
B1 (700 x 1000 mm)
B2 (500 x 700 mm)

ZAOKRĄ GLONE NAROŻNIKI

ŚCIĘTE NAROŻNIKI

SYMBOL
CL32PGA/A0
CL32PGA/A1
CL32PGA/A2
CL32PGA/A3
CL32PGA/A4
CL32PGA/B1
CL32PGA/B2

SYMBOL
CL32SHA/A0
CL32SHA/A1
CL32SHA/A2
CL32SHA/A3
CL32SHA/A4
CL32SHA/B1
CL32SHA/B2

Metalowy koszyk na ulotki
Koszyk na ulotki nakładany na ogranicznik potykacza reklamowego
CL32PGA/format i CL32SHA/format.

FORMAT
A4
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SYMBOL
CL32B/A4

POTYKACZE REKLAMOWE
Ekonomiczny potykacz aluminiowy CLASSIC 32 EKO
Dwustronny potykacz o profilu aluminiowym 32 mm.
Plakat chroniony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC.
Wszystkie 4 profile otwierane. Potykacz dostępny tylko w wersji z zaokrąglonymi,
plastikowymi narożnikami. Potykacz z krótkimi nóżkami.

ZAOKRĄ GLONE NAROŻNIKI
FORMAT
A0
A1
A2
A3
A4
B1 (700 x 1000 mm)
B2 (500 x 700 mm)

SYMBOL
CL32PGA/E/A0
CL32PGA/E/A1
CL32PGA/E/A2
CL32PGA/E/A3
CL32PGA/E/A4
CL32PGA/E/B1
CL32PGA/E/B2

Wodoodporny potykacz aluminiowy PRESTIGE
Dwustronny potykacz o profilu aluminiowym 35 mm. Stojak wyposażony w system TwinSnap
umożliwiający otwieranie i zamykanie profili tylko z dwóch bocznych stron (zamiast czterech).
Folia antyrefleksyjna z 0,5 mm PVC chroni plakat przed zamoczeniem. Profile aluminiowe
wyposażone w gumowe uszczelnienia w celu podwyższenia odporności na wodę.
Potykacz posiada dodatkowo system AquaStop, który znajduje się z tyłu u dołu ramy
– jest to plastikowy element który umożliwia swobodny odpływ nadmiaru wody podczas
deszczu bez niszczenia plakatu.

FORMAT
A0
A1
A2
B1 (700 x 1000 mm)
B2 (500 x 700 mm)

SYMBOL
PRESA/A0
PRESA/A1
PRESA/A2
PRESA/B1
PRESA/B2

Zewnę trzny stojak CLASSIC 33 WINDMASTER
Dwustronny, masywny stojak reklamowy odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne.
Stojak dostępny w formacie A1. Plakat chroniony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC.
Wszystkie 4 profile otwierane. Stojak dostępny tylko w wersji z zaokrąglonymi,
plastikowymi narożnikami. Podstawa wyposażona w 2 kółka ułatwiające przesuwanie.
W celu obciążenia stojaka podstawa wypełniana jest wodą lub piaskiem
(pojemność pojemnika ok. 25 litrów).

FORMAT
A1

SYMBOL
CL33PGA/Z/A1
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STOJAKI UNI SNAP
Aluminiowy stojak UNI F-SNAP
Stojak z ramą o profilu aluminiowym 33 mm, rama ze ściętymi narożnikami.
Plakat chroniony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC. Wszystkie 4 profile otwierane.
Stojak reklamowy dostępny w wersji jednostronnej i dwustronnej.

FORMAT
A0
A1
A2
B1 (700 x 1000 mm)
B2 (500 x 700 mm)

JEDNOSTRONNY

DWUSTRONNY

SYMBOL
UNI F-SNAP10/A0
UNI F-SNAP10/A1
UNI F-SNAP10/A2
UNI F-SNAP10/B1
UNI F-SNAP10/B2

SYMBOL
UNI F-SNAP11/A0
UNI F-SNAP11/A1
UNI F-SNAP11/A2
UNI F-SNAP11/B1
UNI F-SNAP11/B2

A l u m i n i o w y s t o j a k U N I T- S N A P
Wysoki stojak z ramą o profilu aluminiowym 33 mm, rama ze ściętymi narożnikami.
Plakat chroniony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC. Wszystkie 4 profile otwierane.
Stojak reklamowy dostępny w wersji jednostronnej i dwustronnej.
Całkowita wysokość stojaka to 1800 mm.

FORMAT
A0
A1
A2
B1 (700 x 1000 mm)
B2 (500 x 700 mm)

JEDNOSTRONNY

DWUSTRONNY

SYMBOL
UNI T-SNAP10/A0
UNI T-SNAP10/A1
UNI T-SNAP10/A2
UNI T-SNAP10/B1
UNI T-SNAP10/B2

SYMBOL
UNI T-SNAP11/A0
UNI T-SNAP11/A1
UNI T-SNAP11/A2
UNI T-SNAP11/B1
UNI T-SNAP11/B2

Stojak UNI B-SNAP
Wysoki stojak z ramą o profilu aluminiowym 33 mm, rama ze ściętymi narożnikami.
Plakat chroniony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC. Wszystkie 4 profile otwierane.
Stojak reklamowy dostępny w wersji jednostronnej i dwustronnej.
Całkowita wysokość stojaka to 1800 mm.

Wypełnienie stojaka dostępne w różnych kolorach.

FORMAT
A0
A1
A2
B1 (700 x 1000 mm)
B2 (500 x 700 mm)
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JEDNOSTRONNY

DWUSTRONNY

SYMBOL
UNI B-SNAP10/A0
UNI B-SNAP10/A1
UNI B-SNAP10/A2
UNI B-SNAP10/B1
UNI B-SNAP10/B2

SYMBOL
UNI B-SNAP11/A0
UNI B-SNAP11/A1
UNI B-SNAP11/A2
UNI B-SNAP11/B1
UNI B-SNAP11/B2

STOJAKI UNI2
Stojak wolnostoją cy UNI2 FSClipA3
Wolnostojący stojak z ramą zatrzaskiwaną o profilu 33 mm formatu A3 w poziomie.
Wszystkie 4 profile otwierane.
Plakat zabezpieczony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC.
Podstawa wykonana z metalu, którą pokrywa szary laminat.
Wysokość całkowita stojaka to 1100 mm.
Podstawa przykręcana do profilu.
Rama zatrzaskiwana przyklejana za pomocą bezbarwnej taśmy VHB.

FORMAT
A3 poziom

SYMBOL
UNI2 FSClipA3

Stojak wolnostoją cy UNI2 FSClipA4
Wolnostojący stojak z ramą zatrzaskiwaną o profilu 33 mm formatu A4 pion.
Wszystkie 4 profile otwierane.
Plakat zabezpieczony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC.
Podstawa wykonana z metalu, którą pokrywa szary laminat.
Wysokość całkowita stojaka to 1100 mm.
Podstawa przykręcana do profilu.
Rama zatrzaskiwana przyklejana za pomocą bezbarwnej taśmy VHB.

FORMAT
A4 pion

SYMBOL
UNI2 FSClipA4

Stojak wolnostoją cy UNI2 L-SNAP
Wolnostojący stojak z ramą zatrzaskiwaną o profilu 33 mm.
Wszystkie 4 profile otwierane.
Plakat zabezpieczony folią antyrefleksyjną z 0,5 mm PVC.
Podstawa wykonana z metalu, którą pokrywa szary laminat.
Wysokość całkowita stojaka to 1800 mm.
Stojak reklamowy dostępny w wersji jednostronnej i dwustronnej.

FORMAT
A0
A1
A2
B1 (700 x 1000 mm)
B2 (500 x 700 mm)

JEDNOSTRONNY

DWUSTRONNY

SYMBOL
UNI2 L-SNAP10/A0
UNI2 L-SNAP10/A1
UNI2 L-SNAP10/A2
UNI2 L-SNAP10/B1
UNI2 L-SNAP10/B2

SYMBOL
UNI2 L-SNAP11/A0
UNI2 L-SNAP11/A1
UNI2 L-SNAP11/A2
UNI2 L-SNAP11/B1
UNI2 L-SNAP11/B2
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PROJEKTY INDYWIDUALNE
Poszukują Państwo unikatowego stojaka?
Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem handlowym, zaprojektujemy dla Państwa stojak reklamowy według otrzymanych wytycznych
oraz określimy sposób jego wykonania.
Niestandardowe rozwiązania pozwolą Państwu wyróżnić się na rynku, co z pewnością docenią Państwa Klienci.

Co oferujemy?
Oklejanie stojaków folią samoprzylepną z wydrukiem cyfrowym,
wydruk zabezpieczamy laminatem,
Logo-panele wykonane w kształcie na zamówienie,
np. na kształt Państwa loga lub oferowanego produktu,
Kolorowe potykacze plastikowe w dowolnym formacie,
z naklejką lub kieszenią na plakat,
Nietypowe rozwiązania według Państwa fantazji:)
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PROJEKTY INDYWIDUALNE

Nasze technologie produkcji

Nasze atuty w niestandardowej produkcji

Formowanie metodą wtrysku

2000 m 2 powierzchni produkcyjnej

Gięcie i łączenie tworzyw sztucznych

2500 m 2 powierzchni składowania, pakowania i redystrybucji

Polerowanie krawędzi

Niezawodne opakowania

Cięcie ploterem naklejek i folii

Szybka wysyłka po całej Polsce i Europie

Formowanie próżniowe tworzyw sztucznych
Grawerowanie i cięcie laserem
Sitodruk, druk cyfrowy
Wyroby z drewna - stolarnia
Zapraszamy do współpracy !
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CZĘŚĆ II.

RAMKI PLASTIKOWE
AKCESORIA DO RAMEK PLASTIKOWYCH
STOJAKI DO RAMEK PLASTIKOWYCH
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RAMKI PLASTIKOWE
Ramki plastikowe
Ramka ze szczeliną po krótszym boku, można w nią wsunąć plakat,
kieszeń PVC lub tablicę kredową. Kolory standardowe: biały, żółty, pomarańczowy,
czerwony, niebieski, zielony, czarny lub transparentny.
Do ramki należy domówić kieszeń PVC, która ochrania i usztywnia plakat.

FORMAT
A2
A3
A4
A5

SYMBOL
RA2
RA3
RA4
RA5

Kieszeń PVC do ramki plastikowej
Kieszeń z 0,3 mm PVC na plakat lub ulotkę do ramki plastikowej.

FORMAT
A2
A3
A4
A5

SYMBOL
AR/A2
AR/A3
AR/A4
AR/A5

Ta b l i c a k r e d o w a d o r a m k i p l a s t i k o w e j
Tablica z tworzywa sztucznego do opisu pisakami kredowymi.

FORMAT
A2
A3
A4
A5

SYMBOL
ARK/A2
ARK/A3
ARK/A4
ARK/A5
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STOJAKI DO RAMEK PLASTIKOWYCH
Stojaki do ramek plastikowych
Stojaki stałe i teleskopowe do ramek plastikowych.
W komplecie z metalową podstawą i uchwytem T.
Dostępne w kolorze czarnym lub srebrnym (szarym).

TYP
STOJAK STAŁY
STOJAK TELESKOPOWY
STOJAK TELESKOPOWY
STOJAK TELESKOPOWY

WYSOKOŚĆ
30 cm
30 - 60 cm
50 - 100 cm
75 - 150 cm

SYMBOL
RSF30
RST30/60
RST50/100
RST75/150

Ś cienna przeglą darka informacyjna INFOLINE
Przeglądarka na 5 ramek plastikowych.
Zestaw zawiera: adapter, 5 ramek plastikowych, 5 kieszeni z PVC.
Kolory standardowe ramek: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski,
zielony, czarny lub transparentny.

FORMAT
A3
A4
A5

SYMBOL
INFOLINE/WALL/A3
INFOLINE/WALL/A4
INFOLINE/WALL/A5

Stojak z przeglą darką informacyjną INFOLINE
Przeglądarka na 5 ramek plastikowych na statywie.
Zestaw zawiera: adapter, 5 ramek plastikowych, 5 kieszeni z PVC,
statyw z podstawką (wysokość statywu 38 cm).
Kolory standardowe ramek: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski,
zielony, czarny lub transparentny.

FORMAT
A3
A4
A5
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SYMBOL
INFOLINE/LEG/A3
INFOLINE/LEG/A4
INFOLINE/LEG/A5

AKCESORIA DO RAMEK PLASTIKOWYCH
Uchwyt z obrotowym haczykiem
Plastikowy uchwyt z obrotowym haczykiem do zawieszania ramki plastikowej.
Kolor: transparentny.

SYMBOL
FH

Uchwyt z haczykiem
Plastikowy uchwyt z haczykiem do zawieszania ramki plastikowej.
Kolor: transparentny.

SYMBOL
FHK

Uchwyt z obrotowym oczkiem
Uchwyt z oczkiem do podwieszania ramek plastikowych.
Kolor: transparentny.

SYMBOL
FHO

Uchwyt z haczykiem na kosze
Uchwyt z haczykiem do mocowania ramki plastikowej na koszach sklepowych.
Kolor: transparentny.

SYMBOL
FKS

U c h w y t śc i e n n y
Uchwyt do mocowania ramki do ściany.
Kolor: transparentny.

SYMBOL
FHP
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AKCESORIA DO RAMEK PLASTIKOWYCH
U c h w y t śc i e n n y s a m o p r z y l e p n y
Uchwyt samoprzylepny do mocowania ramki plastikowej do ściany.
Taśma mocująca piankowa.
Kolor: transparentny.
SYMBOL
FHP/A

Uchwyt do rury
Uchwyt do mocowania ramki plastikowej do rury lub drutu.
Dostępne średnice: 8, 10, 18, 22 mm.
Kolor: transparentny.
ŚREDNICE
8 mm
10 mm
18 mm
22 mm

SYMBOL
FHT/08
FHT/10
FHT/18
FHT/22

Uchwyt z przyssawką
Uchwyt z przyssawką umożliwiający mocowanie równoległe lub prostopadłe
ramki plastikowej do szyby.
Średnica przyssawki: 40 mm.
Kolor: transparentny.
SYMBOL
FHS

Łą cznik do ramek plastikowych
Łącznik do ramek plastikowych umożliwiający łączenie ramek jedna pod drugą
lub obok siebie.
Kolor: transparentny.
SYMBOL
FHD

Uchwyt z klipem skrzynkowym
Uchwyt z klipem skrzynkowym umożliwiający mocowanie ramek plastikowych
na koszach i innych powierzchniach do 20 mm.
Kolor: transparentny.
SYMBOL
FKD
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AKCESORIA DO RAMEK PLASTIKOWYCH
U c h w y t m a g n e t y c z n y p r o s t o p a d ły
Uchwyt magnetyczny do ramki plastikowej mocujący ramkę
prostopadle do powierzchni.
Dostępne kolory: biały i czarny.

KOLOR
BIAŁY
CZARNY

SYMBOL
FMP/W
FMP/B

U c h w y t m a g n e t y c z n y r ó w n o l e g ły
Uchwyt magnetyczny do ramki plastikowej mocujący ramkę
równolegle do powierzchni.
Dostępne kolory: biały i czarny.

KOLOR
BIAŁY
CZARNY

SYMBOL
FMR/W
FMR/B

Podstawka do ramki
Podstawka prosta do postawienia ramki plastikowej.
Kolor: transparentny.

SYMBOL
FSD

Podstawka do ramki
Podstawka kątowa do postawienia ramki plastikowej.
Kolor: transparentny.

SYMBOL
FSJ
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SZYNY ALUMINIOWE
S z y n a o k r ą g ła
Profil aluminiowy 26 mm.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm.

DŁUGOŚĆ
1000 mm
2000 mm

SYMBOL
SO/1000
SO/2000

DŁUGOŚĆ
1000 mm
2000 mm

SYMBOL
SK/1000
SK/2000

Szyna kwadratowa
Profil aluminiowy 20 x 20 mm.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm

Listwa z otworami do szyny aluminiowej
Listwa z otworami umożliwia podwieszanie ramek plastikowych.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm.

DŁUGOŚĆ
1000 mm
2000 mm
3000 mm

SYMBOL
LOSA/1000
LOSA/2000
LOSA/3000

Ł ą c z n i k d o s z y n y o k r ą g łe j
Łącznik metalowy do łączenia dwóch odcinków szyny okrągłej.
Komplet zawiera: 1 uchwyt z oczkiem i 2 śruby z gwintem.

SYMBOL
SO/C

Łą cznik do szyny kwadratowej
Łącznik metalowy do łączenia dwóch odcinków szyny kwadratowej.
Komplet zawiera: 1 uchwyt z oczkiem i 1 śrubę z gwintem.

SYMBOL
SK/C
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SZYNY ALUMINIOWE
H a c z y k d o s z y n y o k r ą g łe j
Mały haczyk metalowy do podwieszenia szyny o profilu okrągłym.

SYMBOL
SO/H

Haczyk do szyny kwadratowej
Mały haczyk plastikowy, kolor jasnoszary.

SYMBOL
SK/H

Z a t y c z k a d o s z y n y o k r ą g łe j
Zatyczka o średnicy 26 mm, kolor jasnoszary.
Materiał: tworzywo sztuczne.

SYMBOL
SO/E

Zatyczka do szyny kwadratowej
Zatyczka o wymiarach 20 x 20 mm, kolor jasnoszary.
Materiał: tworzywo sztuczne.

SYMBOL
SK/E
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Z NASZEJ OFERTY:

Drobne akcesoria POS

Zawieszki

Stojaki na ulotki i foldery

Stoiska degustacyjne

Systemy prezentacyjne

POP Time Sp. z o. o., ul. Bajeczna 1A, 03-681 Warszawa
tel.: (+ 48 22) 678 81 25, (+ 48 22) 677 70 60, fax: (+ 48 22) 678 69 76
info@poptime.pl, www.poptime.pl

