Banierhouders en spanframes
Deze rubriek biedt heel bijzondere producten aan voor
het spannen van diverse soorten doek. Allemaal geheel
anders dan de bekende spansystemen.
We beginnen met RVS banierhouders zonder veren.
Deze zijn er voor montage vlak op de muur én in een
haaks-op-de-muur versie. Deze laatste is natuurlijk
gevoeliger voor wind (en hij wordt nooit binnengehaald);
daarom bieden we daar een tuisysteem voor aan.
Een keur aan spanframes voor pvc doek is de volgende
sectie. Deze werken nagenoeg allemaal met een soort
klopstrip, waardoor de systemen zeer minimalistisch
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ogen. Een speciaal systeem voor op vrachtwagens sluit
de rij, maar is wel echt uniek te noemen.
De spanframes voor decodoek zijn ook uniek door het feit
dat ze zonder pees werken. Daarom zijn ze ongekend
flexibel qua maatvoering en zijn “ongerechtigheden”
zoals deurposten en scheve wanden geen probleem. De
akoestische variant verenigt esthetica en functionaliteit.
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Banierhouders
Haaks-op-de-muur banier

Dit soort banieren houden het beeld van een gevel mooi in stand.
Ze zijn geheel uit RVS gemaakt. Het unieke van deze banieren is dat
ze zonder veren werken. U spant het doek middels de draadeinden
die de kleine buizen met de muursteunen verbinden. Niet alleen qua
functionaliteit, maar ook qua design een topper. Hoewel deze
banieren tot de meest degelijke uit de markt horen, raden we op
winderige plaatsen een tuisysteem aan (zie hieronder). Op blz. 66
vindt u deze banierhouder in een zwarte uitvoering.

type

lengte
steun

breedte
doek

maximale
doeklengte*

BAN 600

800

600

2500

BAN 800

1000

800

BAN 1000

1200

1000

BAN 1200

1400

1200

Plat-op-de-muur banier

In hetzelfde luxe systeem als de haaks-op-de-muur banieren zijn
modellen leverbaar voor montage plat op de muur, tot een doekbreedte van maar liefst 2000 mm. Een eenvoudige en zeer chique
manier om reclame op uw pand te maken. Ook voor deze banieren
is een LED-verlichting leverbaar.

type

lengte
steun

breedte
doek

2200

BAN 600W

660

600

2000

BAN 800W

860

800

1500

BAN 1000W

1060

1000

BAN 1200W

1260

1200

BAN 1600W

1660

1600

BAN 2000W

2060

2000

* dit zijn aanbevolen maximale maten,
berekend aan de hand van een Duitse Statik
berekening; met het tuisysteem kan er met
grotere maten gewerkt worden natuurlijk.

Banierhouder accessoires

Ter completering van uw banierhouder bieden wij 2 accessoires
aan: een LED verlichting en een tuisysteem. Om extra op te vallen in
de avond kunt u al onze banieren voorzien van LED verlichting.
Voor extra stevigheid is voor al de haaks-op-de-muur banieren een
tui-systeem sterk aan te bevelen. Dit RVS tuisysteem wordt boven
en onder aan de muursteunen bevestigd middels een speciaal
meegeleverd oog. Dit systeem kan problemen bij storm in veel
gevallen (niet altijd) voorkomen.

Banierhouder t.b.v. plaat

Een eenvoudige en zeer chique manier om reclame op uw pand
te maken. Een eigen plaat van 4 tot 6 mm dik, in bijv. helder kunststof of di-bond, kan eenvoudig in de 2 klemnokken van dit geheel
RVS systeem worden bevestigd. Ook voor deze banieren is een
LED-verlichting (enkel- of dubbelzijdig) leverbaar. De maximale
plaathoogte is 500 mm.

type

beschrijving

BAN DZK

dz. verlichting tbv 600-800 mm

BAN DZL

dz. verlichting tbv 1000-1200 mm

BAN EZK

ez. verlichting tbv 600-800 mm

BAN EZL

ez. verlichting tbv 1000-1200 mm

BAN 670P

670

500

BAN TUI

set van 2 tuisystemen

BAN 770P

770

600

type

lengte
steun

breedte
plaat
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Spanframes tbv pvc
Spansysteem E-mini

Een eenvoudig en zeer betaalbaar spansysteem. Dit spanframe is
geschikt voor binnen en buiten, tot een formaat van maar liefst
250 m2. Het kunststof klemprofiel, waarmee het doek (450 gram
per m2) wordt vastgezet op het bodemprofiel, is 20 mm breed en
vormt tevens de randafwerking van uw frame. U heeft uiteindelijk
een spansysteem van slechts 10 mm dik en 20 mm breed. Voor het
klemprofiel kunt u kiezen uit wit, zwart of grijs. Het bodemprofiel is
uit brut aluminium. Nadat het doek is vastgezet, wordt het doek
schoongesneden langs het bodemprofiel. Voor vrijstaande toepassingen of grote overspanningen is E-dubbel leverbaar; voor kleinere
toepassingen is E-mini micro leverbaar.

klemstrip

Spansysteem E-mini damwand

Bij iets minder stevige damwanden adviseren wij E-mini damwand.
Dit systeem is steviger door zijn extra tunnel en voorkomt deuken in
de damwand. De dikte van het systeem is 22 mm. Dit systeem
is ook geschikt tot een formaat van maar liefst 250 m2. Het kunststof
klemprofiel, waarmee het doek van 450 gram per m2 wordt vast
gezet op het bodemprofiel, is 20 mm breed en vormt tevens de
randafwerking van uw frame. U heeft uiteindelijk een spansysteem
van slechts 10 mm dik en 20 mm breed. Voor het klemprofiel kunt u
kiezen uit wit, zwart of grijs. Het nauwelijks zichtbare bodemprofiel
is uit brut aluminium. Nadat het doek is vastgezet, wordt het doek
schoongesneden langs het bodemprofiel.

profiel

klemstrip

profiel
gevel

gevel

doek

doek

Spansysteem E-maxi

Een zeer fraai vormgegeven en daardoor luxe ogend spansysteem.
Het systeem is slechts 15 mm dik, maar is wel geschikt voor
hele grote doeken tot maar liefst 250 m2. En natuurlijk geschikt
voor binnen en buiten. De sierlijst is 65 mm breed. Het doek
(van 450 gram per m2) wordt bevestigd door het vast slaan van een
kunststof klemprofiel in het bodemprofiel. Ter afwerking wordt
de sierlijst op het bodemprofiel geklikt. Bij het wisselen klikt u
deze lijst eenvoudig weer los en kan het doek worden losgemaakt.
De sierlijst is standaard uit chique geanodiseerd aluminium. Op
aanvraag kan de sierlijst ook in een RAL-kleur worden gepoedercoat.

Spansysteem E-truck

Een werkelijk uniek spansysteem voor op vrachtwagens. Zeer flexibel
én daardoor relatief goedkoop. Het systeem is slechts 14 mm dik.
Op de vrachtwagen wordt rondom het bodemprofiel bevestigd.
Het doek van 450 – 550 gram per m2 wordt, na het printen, van een
speciaal koord voorzien én wordt vervolgens met dit koord in het
sierprofiel geschoven. Het sierprofiel aan de bovenkant van het doek
zit permanent vast op de vrachtwagen, de verticale sierprofielen en
het sierprofiel aan de onderkant van het doek worden in de bodemprofielen geklikt, vastgeslagen met een hamer én op een aantal
plaatsen vastgezet met schroeven. Uiteindelijk zorgen 4 RVS hoekstukken voor de ultieme veiligheid.

klemstrip

profiel
sierstrip

profiel
koord

klemstrip
doek
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gevel
doek

Spanframes tbv decodoek
Spansysteem E-tex

Een spansysteem voor decodoek, maar dan zonder pees. P
 roblemen
met maatvoering of met scheve wanden behoren daarom tot het
verleden. Ook uitsparingen, zoals schakelkasten, televisieschermen
en deurposten worden eenvoudig geïntegreerd in dit spansysteem.
Wanneer het klaar is, ziet u slechts een dun (2 mm breed)
geanodiseerd aluminium kadertje rond het doek. Ieder lichtrekkend
doek kan hierin worden toegepast. Dit 18 mm dikke systeem
werkt niet, zoals de bekende systemen, met een pees, maar met
een spatel, waarmee het doek tussen de kunststof klemrol wordt
gedrukt. Geschikt voor doeken tot ca. 50 m2.

Spansysteem E-tex akoestisch

Geluidreductie en decoratie in één. Een spansysteem voor
decodoek, maar dan zonder pees. Problemen met maatvoering of
met scheve wanden behoren daarom tot het verleden. Wanneer
het klaar is, ziet u slechts een dun (2 mm breed) geanodiseerd
aluminium kadertje rond het doek. Ieder lichtrekkend doek kan hierin
worden toegepast. Dit 32 mm dikke systeem werkt dus niet, zoals de
bekende systemen, met een pees, maar met een spatel waarmee het
doek tussen de kunststof klemrol wordt gedrukt. De akoestische
panelen worden eenvoudig in het systeem aangebracht. Geschikt
voor doeken tot ca. 50 m2.

profiel

klemrol

klemrol

profiel

akoestisch
paneel
muur

muur

doek

doek

Spansysteem E-tex dubbel

Een dubbelzijdig spansysteem voor decodoek, maar dan zonder
pees; problemen met maatvoering komen dus niet meer voor.
Om op te hangen, maar ook toepasbaar als bijv. een losstaand
scheidingswandje (fraaie pootjes zorgen dan voor een goede
stabiliteit). Ieder lichtrekkend doek kan hierin worden toegepast.
Dit 48 mm dikke systeem werkt niet, zoals de bekende s ystemen,
met een pees, maar met een spatel waarmee het doek tussen
de kunststof klemrol wordt gedrukt. In dit systeem kunnen ook
akoestische panelen worden verwerkt. Geschikt voor doeken
tot ca. 15 m2.

klemrol

profiel

Spansysteem E-tex verlicht

Een schitterend, LED verlicht spansysteem voor decodoek, maar
dan zonder pees. Problemen met maatvoering behoren daarom
tot het verleden. Wanneer het systeem klaar is, ziet u slechts een
dun (2 mm breed) geanodiseerd aluminium kadertje rond het doek.
Heel strak dus. Ieder lichtrekkend doek kan hierin worden 
toegepast. Dit 65 mm dikke systeem werkt niet, zoals de bekende
systemen, met een pees, maar met een spatel waarmee het doek
tussen de kunststof klemrol wordt gedrukt. Geschikt voor licht
bakken tot ca. 50 m2.

klemrol

profiel

muur

doek

doek
doek
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