Zwarte displays
In deze rubriek spelen wij in op de groeiende vraag naar
zwarte producten. Zwart is hip en tegelijkertijd ook tijdloos.
Black is in trek ja. Wij hebben een aantal verschillende
producten uit ons programma bij elkaar gezet.
De zwarte producten voor binnen zijn allemaal geschikt
om snel en flexibel informatie te geven. De folder
standaard in zwart is best uniek te noemen en de
informatiestandaard in zwart is al jaren een winner.
De inserthouder heeft door zijn minimalistische vorm ook
een uitgebreid toepassingsgebied.
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Voor buiten heeft u ook de keuze uit een aantal
interessante producten. Van stoepborden tot verlichting,
van een complete console tot een heuse digitale zuil. Van
deze laatste is trouwens ook een binnenvariant leverbaar.
Ook de overbekende haakse banierhouder voor op de
gevel is nu leverbaar in zwart.
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Zwarte displays binnen
Folderhouder Realpro

Deze budgetvriendelijke brochurehouder is
geschikt voor 4 brochures én is eenvoudig
inklapbaar. De brochurehouders zijn uit
gegoten polycarbonaat kunststof, dus
nagenoeg onbreekbaar. Het frame is in hip
mat zwart. De hoogte is 1550 mm en de
breedte 232 mm. Onderaan de brochurehouder is een mooi vlak voor bijv. een
logo. Ook is een trolley of tas leverbaar.

Kliklijst Zwart  

Deze zwart gelakte aluminium kliklijst is
een chique omlijsting van iedere insert.
Hij wordt met prachtig strak gezaagde
verstekhoeken geleverd en kan eenvoudig
worden gemonteerd door de 4 gaten die in
het bodemprofiel zijn aangebracht.
Het profiel is 25 mm breed en licht gerond.
Leverbaar in 3 veelgebruikte DIN-maten.

Informatiestandaard Kust

Deze 1200 mm hoge standaard heeft door
zijn zwarte kleur én door zijn speciale vorm
een vlotte uitstraling. De gebogen, ovale
stang van 51 x 25 mm geeft hem ook
een robuust uiterlijk. Hij heeft, door de
2,7 kg zware voet van maar liefst 358 mm
rond, een hoge stabiliteit. De kliklijst kan
gedraaid worden naar liggend of staand.

type

beschrijving

RZBL 4

mat zwart

type

insertmaat

RZWH 4

mat wit

KL 20ZW

210 x 297 (A4)

type

insertmaat

ZTROLF

trolley

KL 30ZW

297 x 420 (A3)

KU 40

210 x 297 (A4)

TZIP 01

tas

KL 40ZW

420 x 594 (A2)

KU 50

297 x 420 (A3)

Inserthouder Blits

Deze mat zwarte inserthouder is met zijn
dikte van slechts 8.5 mm echt minima
listich te noemen. Daarom heeft hij ook een
ongekend aantal toepassingen: als informatiehouder voor producten, als prijslijst,
voor het huishoudelijk reglement, als
deurbord, etc. De insert wisselt u door met
een zuignap het beschermplaatje uit de
houder te trekken. Standaard is de houder
voorzien van dubbelzijdige tape.

Afzetpaal Point  

Een lichte en budgetvriendelijke afzetpaal.
De voet (met diameter 330 mm) is geheel
uit kunststof en wordt verzwaard door een
stalen schijf. De paal heeft een diameter
van 65 mm en is 972 mm lang. De lint
behuizing zit prachtig geïntegreerd in
de paal. Geheel compleet weegt deze
afzetpaal 6.9 kg. Het zwarte rollint, met
2 grijze stiksels erop, is 50 mm hoog en
is anti-kreuk.

type

insertmaat

IFZW 21

149 x 105 (A6)

IFZW 31

210 x 149 (A5)

IFZW 42

297 x 210 (A4)

IFZW 53

420 x 297 (A3)

type

voet

staander

lint

IFZW 10

zuignap

PO ZW

zwart

zwart

zwartgrijs

Posterraam Magnet

Een stijlvol alternatief voor de bekende
kliklijst. Het zwarte passe-partout is
magnetisch en valt prachtig vlak in de lijst.
De lijst is aluminium geanodiseerd.
Door zijn geringe dikte van 12 mm valt de
lijst nauwelijks op. Leverbaar in enkel- en
dubbelzijdige uitvoering. De dubbelzijdige
uitvoering wordt standaard met een
ophangset geleverd om de lijst liggend of
staand te gebruiken.

type*

insertmaat

MON A4

210 x 297 (A4)

MON A3

297 x 420 (A3)

MON A2

420 x 594 (A2)

MON B2

500 x 700 (B2)

MON A1

594 x 840 (A1)

MON B1

700 x 1000 (B1)

MON A0

840 x 1189 (A0)

* voeg een E toe achter de code voor enkelzijdig
of een D voor dubbelzijdig
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Zwarte displays buiten
Banierhouder Nero

Deze zwart gelakte banierhouder is chique
en tijdloos op iedere gevel, oud of nieuw.
Het unieke van deze banierhouder is dat hij
zonder veren werkt. U spant het doek
middels de draadeinden, die de kleine
buizen met de muursteunen verbinden.
Voor de avond is een verlichting leverbaar;
deze zit nagenoeg onzichtbaar op de
bovenste muursteun.

type

beschrijving

doekmaat*

BAN 600ZW

set zwart

600 x max. 2500

BAN 800ZW

set zwart

800 x max. 2200

BAN 1000ZW

set zwart

1000 x max. 2000

BAN 1200ZW

set zwart

1200 x max. 1500

BAN EZK (K/L)

ez. verlichting

nvt

BAN DZK (K/L)

dz. verlichting

nvt

* dit zijn aanbevolen maten, berekend aan de hand van een
Duitse Statik berekening.

Stoepbord Blek

Dit stoepbord heeft een prachtig hip design
met 4 kleine veren. Hij heeft een hele
goede waterdichtheid en is goed bestand
tegen wind. Dit dubbelzijdige bord wordt
compleet in zwart geleverd, met kinder
veilige (niet scherpe) hoeken. Standaard
voorzien van 2 wieltjes, dus gemakkelijk
te verrijden.

Spot A 250 Nox

Een zwarte LED designspot. De kop van
deze spot meet slechts 131 x 171 x 55 mm.
Het verbruik is 13 watt en de lichtopbrengst
520 lumen. De meegeleverde steun is 570
mm lang en leverbaar in gerond (G) of
recht (R). Standaard wordt hij in de lichtkleur 2800 Kelvin geleverd. De geschatte
levensduur van de lichtbron is 15.000 uur.

Een 600 mm lang bord dat iedere parkeerplaats hip maakt. Hij is speciaal ontwikkeld
voor montage op zgn. biggenruggen.
De aluminium toplaag, van het 3 mm
dikke composiet paneel, kan van een
willekeurige tekst worden voorzien.
Eenvoudig en snel te bevestigen met
(zuurvrije) montagekit. Ook leverbaar in
aluminiumkleurig.

type

steun

type

diameter

kleur

A250 GB

gerond

BIG 600ZW

ø 200

zwart

A250 RB

recht

BIG 600A

ø 200

aluminiumkleurig

Verlichte Vitrine Medialight DL  

Een verlichte vitrine met uniek design.
Uw poster wordt zeer gelijkmatig (vanaf de
achterzijde) verlicht. De gehard glazen deur
(met een zwart gezeefdrukt kader) draait
naar boven open met gasveren, zodat het
wisselen van de poster erg eenvoudig gaat.
De totale dikte is slechts 56 mm.

type

posterformaat

gewicht

type

maat

SQ 10B

594 x 840 (A1)

15 kg

MEL120*

983 x 1308

840 x 1188 (A0)

SQ 20B

700 x 1000 (B1)

19 kg

MEL140

1330 x 1870

1187 x 1750

SQ 30B

840 x 1188 (A0)

20 kg

* uit voorraad leverbaar
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Parkeerbord Round

Vitrine Noir

Een 58 mm dikke buitenvitrine. Hij is
standaard uitgevoerd met 4 mm dik
veiligheidsglas. De stalen (magnetische)
achterwand is wit. De deur kan links- of
rechtsdraaiend worden gemonteerd én is
afsluitbaar met een slot. Op blz. 23 treft u
nog meer buitenvitrines aan, die allemaal
ook leverbaar zijn in zwart.

insertmaat

Leverbaar in diverse maten en uitvoeringen.

Zwarte displays buiten
Posterbord Poster+  

De Poster+ is 100% waterdicht en goed
bestand tegen zeer harde wind. Hij heeft
een uniek wisselmechanisme, waardoor
een enorm goede waterdichtheid wordt
gegarandeerd. Hij heeft lange poten én is
door het flinke gewicht niet gemakkelijk te
verplaatsen. Het dubbelzijdige posterbord
heeft chique halfronde zijkanten.

type

posterformaat

gewicht

SA 2120

830 x 1220 (± A0)

27 kg

SA 2176

1200 x 1760

56 kg

Digitale Zuil de Luxe

Deze vrijstaande zuil heeft aan één zijde
een scherm voor digitale signing.
U voorziet hem eenvoudig van content via
internet. Ook is een touch-versie leverbaar.
Onbeperkte mogelijkheden voor digitale
communicatie, advertising en routing.
Hij is geschikt voor 24/7 gebruik en heeft
maar liefst 3 jaar garantie.

type*

maat

DIZOU 43

43 inches

DIZOU 49

49 inches

DIZOU 55

55 inches

DIZOU 65

65 inches

DIZOU 75

75 inches

DIZOU 86

86 inches

* voeg een T toe achter de code voor touch

Verlichtingsrail Mini Zwart  

Deze kleine verlichtingsrail in zwart is dé
oplossing voor plaatsen waar de lichtrail zo
min mogelijk mag opvallen. Hij is leverbaar
in iedere gewenste lengte. Standaard
geleverd met afstandsteuntjes. De lichtrail
wordt gevuld met LED modules en mooi
afgewerkt door een prismaplaat. Zie voor
meer informatie blz. 81.

Leverbaar in iedere lengte.

Parkeerbord Zwart  

Een super stevig parkeerbord met 2
staanders, waartussen een dubbelzijdig
paneel wordt bevestigd. In dit geval is er
gekozen voor onze staander S80, die
80 mm vierkant is met afgeplatte hoeken.
Natuurlijk kunnen we hem ook met bijv.
ronde staanders leveren. De staanders
zijn normaliter 1000 mm lang.

Leverbaar in diverse maten en uitvoeringen.

Console Extra  

Dit portaal geeft door zijn kleur een extra
dimensie aan ieder gebouw of aan iedere
entrée van een terrein. De lak is poedercoating, waardoor u jarenlang verzekerd bent
van een mooie kleur. Dit bord kunnen wij in
letterlijk 1001 varianten leveren. Op blz. 7
t/m 11 vindt u een keur aan mogelijkheden,
die wij allemaal in zwart kunnen leveren.

Leverbaar in diverse maten en uitvoeringen.

Buitenzuil T300 plat

Deze platte zuil is zeer budgetvriendelijk
en speelt goed in op de vraag naar strakke
vormen. De staanders van 120 mm diep en
30 mm breed lopen door rondom de
fronten. De fronten zijn uit 4 mm dik
composiet plaat. Ook leverbaar met LED
verlichting, de fronten worden dan 4 mm
dik slagvast kunststof.

Leverbaar in diverse maten en uitvoeringen.
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