Overige producten
De voorlaatste rubriek in deze catalogus is een
verzameling van de meest uiteenlopende producten.
Natuurlijk wel allemaal opgenomen omdat ze een logisch
verlengstuk zijn van onze hoofdproducten.
Met hoge kwaliteit makelaarsproducten spelen wij in op
de vraag van deze doelgroep. Met name het verlichte
(raam) presentatiesysteem is door zijn modulariteit echt
uniek.
Qua afzetpalen bieden wij een keuze en kwaliteit die
ongekend is. Een echte toevoeging is ook zeker het feit
dat het rollint full-colour geprint kan worden in uw huisstijl;
dit is nu ook mogelijk in kleinere series.
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De veiligheidsspiegels zorgen voor de nodige veiligheid
in en rond gebouwen. Van heel eenvoudig tot zelfs anticondens én natuurlijk voor binnen- en buitentoepassing.
Tot slot een hele gemengde rubriek speciale displays;
allemaal producten die we zeer regelmatig verkopen,
maar die niet echt in de hoofdrubrieken thuis horen.
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Makelaarsproducten
Makelaarsbord M10

Een tuinbord met allure. Het stalen of aluminium paneel van
700 x 500 mm ligt veilig opgeborgen tussen het dubbele frame.
Dit voorkomt beschadigingen en geeft tevens de mogelijkheid om
de panelen in zijn geheel af te plakken, zonder dat de randen op
den duur beschadigen. Het bord bestaat uit 2 delen, zodat het
gemakkelijk in een personenauto vervoerd kan worden. Het bovendeel is aluminium, het onderste deel is staal. De “step” aan het
onderste deel maakt dat u het bord gemakkelijk de grond instampt.

Makelaarsbord M20

De M20 is net zo mooi als de ‘liggende’ versie M10 en heeft
een aluminium of stalen paneel van 500 x 700 mm. Ook deze
versie wordt standaard geleverd met een zwart gepoedercoat
frame en een witte plaat. Speciale kleuren behoren ook tot de
mogelijkheden. De bovenzijde van het frame is uit aluminium;
zeker als u voor een aluminium paneel kiest, is het bord
(aan de bovenzijde) relatief licht, wat de windbestendigheid
ten goede komt.

type

omschrijving

type

omschrijving

MA M10

met wit aluminium paneel

MA M20

met wit aluminium paneel

MS M10

met wit stalen paneel

MS M20

met wit stalen paneel

MB M10

met grijzig stalen paneel*

MB M20

met grijzig stalen paneel*

* dit paneel dient geheel met folie afgeplakt
te worden

Onverlichte presentatie Inox

Een robuust presentatiesysteem met mooi RVS montagemateriaal,
geheel naar uw wens samen te stellen. Bij wijzigingen haalt u de
inserts gemakkelijk uit de enveloppen. Montage is mogelijk tussen
plafond en vloer óf op de wand. U kiest voor RVS draden of voor
RVS stangen. De enveloppen zijn standaard in A4 en A3 leverbaar.
Voor meer informatie kijkt u op blz. 63.

Leverbaar in diverse
opstellingen.

* dit paneel dient geheel met folie afgeplakt
te worden

Verlichte presentatie Huge

Een helder verlichte dubbelzijdige raampresentatie. De houders
(waarin de inserts komen) zitten met 4 nokken verbonden aan de
2 ophangdraden. Bovenin worden de draden met kunststof
connectors aan de rail bevestigd. De rail is maximaal 1250 mm lang
en is daardoor geschikt voor max. 3 rijen A4 staand of 2 rijen A3
liggend naast elkaar. Voor meer informatie kijkt u op blz. 62.

type

beschrijving

HUG 4A4

set van 4 st A4 staand

HUG 8A4

set van 2 x 4 st A4 staand

HUG 12A4

set van 3 x 4 st A4 staand

HUG 3A3

set van 3 st A3 liggend

HUG 6A3

set van 2 x 3 st A3 liggend
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Afzetpalen
Point

Dit is het lichte en budgetvriendelijke type uit dit programma.
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 lintbehuizing (waaraan aan 4 zijden
een lint kan worden vastgeklikt) 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.

Master

Dit is het type uit het programma, waarbij u 1001 mogelijkheden
heeft. De ronde voet van 330 mm bestaat uit een sierschijf, een
kunststof beschermring (die om de sierschijf heen zit) en een stalen
schijf ter verzwaring. De paal heeft een diameter van 65 mm en is
950 mm lang. De lintbehuizing (waaraan aan 4 zijden een lint kan
worden vastgeklikt) zit prachtig geïntegreerd in de paal. Geheel
compleet weegt deze afzetpaal ruim 8 kg. Het afzetlint kan maar
liefst 3000 mm worden uitgetrokken. Wij hebben voor u standaard
vier typen samengesteld; u kunt echter ook zelf combineren met
4 beschermringen, 5 sierschijven, 7 staanders en 7 linten.

type

beschermring sierschijf

staander

lint

PMA GR

grijs

zwart

aluminium

zwart

type

voet

staander

lint

MA ZW

zwart

grijs

zwart

zwart

PO ZW*

zwart

zwart

zwartgrijs

MA CH

zwart

chroom

chroom

zwart

PO GR*

grijs

aluminium

zwartgrijs

MA RO

rood

zwart

rood

zwart

Wall

Voor wandmontage hebben wij twee producten, die passen bij
alle linthouders uit ons programma. Vanaf de wandhouder kunt u
een lint spannen naar de wandclip, zoals links op de foto afgebeeld.
Natuurlijk kunt u vanaf de wandhouder ook met het lint naar
een vrijstaande afzetpaal. Om te voorkomen dat afzetpalen voor
problemen zorgen in noodsituaties, kunt u al onze linten voorzien
van een anti-paniek connector. Deze connector is voorzien van een
magneet, waardoor het lint direct los schiet in geval van nood.

Full-colour bedrukt lint

De rollinten kunnen, geheel naar uw wens en design, full-colour
bedrukt worden met logo’s, teksten en zelfs volledig in een bepaalde
kleur. Daarmee worden alle afzetpalen uit ons programma nog
exclusiever. De minimale lengte die bedrukt wordt is 100 meter;
afhankelijk van het type afzetpaal dat u gebruikt is dit dus voor
33 of 40 stuks rollint. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

UNIEK

type

omschrijving

STWH 130CM*

wandhouder in chroom

STWH 130AR*

wandhouder in zilverkleur

STWC 90

wandclip

STAP 70SZ

anti-paniek connector

* dit is excl. lint en lintbehuizing
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Leverbaar in iedere
bedrukking.

Afzetpalen
Tex

Dit is het traditionele type uit het programma, waarbij u de keus
heeft uit chroom of messing. Op de ronde voet van 250 mm staat
de paal van 885 mm lang en 50 mm rond. Aan de fraai vorm
gegeven bovenzijde kan aan 8 zijden een koord worden vastgezet.
Geheel compleet weegt deze afzetpaal in chroom 7.5 kg en in
messing 7.2 kg. De koorden zijn standaard 1000, 1500 of 2000 mm
lang. Eventueel kan deze afzetpaal ook met dubbele koorden worden
geleverd; ook is een wandring (TXWH) leverbaar (in chroom).

Tex Alu

Een schitterende, eigentijdse variant op de traditionele afzetpaal.
De ronde voet van 250 mm bestaat uit een grijze beschermring,
een geanodiseerd aluminium sierschijf en een stalen schijf
ter verzwaring. Op deze voet staat de geanodiseerd aluminium
staander van 885 mm lang en 50 mm rond. Aan de fraai vorm
gegeven bovenzijde (verchroomd) kan aan 8 zijden een koord
worden vastgeklikt. Geheel compleet weegt deze afzetpaal ruim
3 kg. De koorden zijn standaard 1000, 1500 en 2000 mm lang.

type

voet

staander

koord

TX CZ

chroom

chroom

zwart

TX CG

chroom

chroom

grijs

type

staander

koord

TX BR

messing

messing

rood

TX AZ

aluminium

zwart

TX BZ

messing

messing

zwart

TX AG

aluminium

grijs

TX WH

nvt

nvt

nvt

TX AR

aluminium

rood

TX AB

aluminium

blauw

op aanvraag zijn ook blauwe koorden leverbaar

Tempaline

Een unieke, inklapbare afzetpaal voor snelle afzettingen. Functio
naliteit en design hand in hand. De paal is 950 mm lang en de voet
(uit onverwoestbaar ABS) maar liefst 510 mm diameter. Zeer stabiel,
dus ook voor buiten. Met 3 typen palen en 3 kleuren linten
(blauw, rood/wit en geel/zwart) zijn vele combinaties mogelijk. Op
de afzetpaal kan eenvoudig een houder t.b.v. een insert A5 liggend,
A4 liggend of A4 staand worden gemonteerd. Er is ook een tas t.b.v.
4 stuks leverbaar.

type

beschrijving

TPL AL

aluminium paal, zwart koord

TPL ZW

zwarte paal, zwart/geel koord

TPL WO

houten paal, blauw koord

Tex Wall

Fraai presenteren en functioneel afscheiden in één. In de klem
houders klemt u uw eigen banier van 900 x 850 mm. Daarna
hangt u het geheel in de ringen van de 950 mm hoge g
 eanodiseerd
aluminium paaltjes. De modules kunnen recht achter elkaar of onder
een hoek worden geplaatst. Hieronder is een complete set en een
aanbouwmodule afgebeeld.

TPQ A5H inserthouder A5 (210 x 149)
TPQ A4H inserthouder A4 (297 x 210)

type

omschrijving

TPQ A4V inserthouder A4 (210 x 297)

TXW 950

complete set

TPL BAG tas tbv 4 stuks afzetpaal

TXW 950M aanbouwmodule
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Veiligheidsspiegels binnen
M200

Een multifunctionele 2-richtingsspiegel met een onopvallend wit
frame. Ideaal voor onoverzichtelijke hoeken in magazijnen, winkels,
werkplaatsen, etc. Buitengebruik is ook toegestaan. Montagemateriaal wordt standaard meegeleverd.

P300

Een panoramische spiegel voor 3 of 4 richtingen. De 4 richtingen
versie (halve bol) wordt met 4 meegeleverde kettingen aan het
plafond gehangen; de 3 richtingen versie (kwart bol) dient op de
wand te worden gemonteerd. Montagemateriaal wordt standaard
meegeleverd.

type

maat

max. gebruiksafstand

type

maat

max. gebruiksafstand

200514

ø 400

5 mtr

300660

halve bol 660

6 mtr

200515*

ø 500

7 mtr

300680*

halve bol 800

8 mtr

200516*

ø 600

11 mtr

300695*

halve bol 1150

10 mtr

200524

600 x 400

9 mtr

300960

kwart bol 660

6 mtr

200526*

800 x 600

20 mtr

300980*

kwart bol 800

8 mtr

200528

1000 x 800

30 mtr

300995

kwart bol 1150

10 mtr

* uit voorraad leverbaar

* uit voorraad leverbaar

B100

Een budget bewakingsspiegel voor 2 richtingen. Ideaal voor
in winkels, bij ingangen van gebouwen en portiersloges. Hij is
heel gemakkelijk te richten door een kogelgewricht in de voet.
Uitsluitend voor binnengebruik. Montagemateriaal wordt standaard
meegeleverd.

Een eenvoudige spiegel met een 12 mm breed geanodiseerd
aluminium frame. Het frame heeft licht geronde, glimmende
hoekstukken én de spiegel is uit veiligheidsglas. Ideaal voor
onoverzichtelijke hoeken in winkels en bedrijven. Montagemateriaal wordt standaard meegeleverd.

type

maat

max. gebruiksafstand

100103

ø 300

2 mtr

100104*

ø 400

4 mtr

100105

ø 500

6 mtr

type

maat

max. gebruiksafstand

100106*

ø 600

8 mtr

4601PL

600 x 400

8 mtr

100110

600 x 400

12 mtr

4201PL

1200 x 400

12 mtr

6801PL

800 x 600

16 mtr

* uit voorraad leverbaar
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L400

Veiligheidsspiegels buiten
V100A

Een absoluut unieke spiegel die niet condenseert of bevriest,
terwijl toch geen electriciteit nodig is. Op de dag slaat de speciale
vulling warmte op en geeft deze ‘s nachts geleidelijk weer af.
Geleverd inclusief montagemateriaal.

V100

Een spiegel die aandacht trekt door de opvallende, rood-wit
gestreepte rand. Ideaal voor gevaarlijke kruispunten en
onoverzichtelijke hoeken op terreinen en in parkeergarages.
Montagemateriaal wordt standaard meegeleverd.

type

maat

max. gebruiksafstand

100546*

ø 600

11 mtr

type

maat

max. gebruiksafstand

100548

ø 800

20 mtr

100846

ø 600

11 mtr

100549

ø 900

25 mtr

100854

600 x 400

9 mtr

100554*

600 x 400

9 mtr

100858*

800 x 600

20 mtr

100556*

800 x 600

20 mtr

100886

ø 1000

30 mtr

100558

1000 x 800

30 mtr

* uit voorraad leverbaar

* uit voorraad leverbaar

V100 met staander

Voor plaatsen waar geen wand aanwezig is, bieden wij u de V100
spiegel op een (60 mm ronde) paal. De paal is uit geanodiseerd
aluminium en is standaard 4000 mm lang (max. 3300 mm boven
maaiveld monteren). De spiegel wordt met meegeleverd montagemateriaal eenvoudig op de paal gemonteerd.

M200

Een eenvoudige spiegel met een nauwelijks opvallend wit frame.
Ideaal voor onoverzichtelijke hoeken bij laadperrons, rond de
winkel en bij afhaalpunten. Montagemateriaal wordt standaard
meegeleverd.

type

maat

max. gebruiksafstand

200514

ø 400

5 mtr

200515*

ø 500

7 mtr

type

maat

max. gebruiksafstand

200516*

ø 600

11 mtr

600546*

ø 600

11 mtr

200524

600 x 400

9 mtr

600554*

600 x 400

9 mtr

200526*

800 x 600

20 mtr

600556*

800 x 600

20 mtr

200528

1000 x 800

30 mtr

* uit voorraad leverbaar

* uit voorraad leverbaar
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Specials
Displayrek Bag

Lichtdisplay Panorama

Richtingwijzer Indoor

3-Delige wand

Inserthouder Pufix

Console Flex

Een fraai vormgegeven houder voor
draagtassen, kleding, blisters, kettingen,
etc. Met deze display worden niet alleen
uw producten mooi tentoongesteld; de
heldere inserthouder bovenop, met een
wervende tekst, zal uw klant nog verder
lokken. De hoogte van de display is 1240
mm. De twee dwarsstangen zijn 300 mm
lang en kunnen op willekeurige hoogte
worden bevestigd aan de ovale stang.

Een eenvoudig vormgegeven draadwand
voor 1001 toepassingen. Prachtig te
gebruiken in combinatie met kliklijsten,
vitrines en onze aluminium inserthouders.
Tegen meerprijs zijn dubbele voeten
leverbaar, die nog meer stabiliteit aan de
wand geven.

94

Door zijn curvevormige voorzijde heeft
de panorama lichtdisplay een hedendaagse
look. En de uitvoering in geanodiseerd
aluminium geeft sowieso altijd al een
mooie uitstraling. Aan de twee lange zijden
zitten de klikprofielen, die het beschermvel en de poster vast houden, mooi
geïntegreerd. Leverbaar t.b.v. de insert
maten DIN A3, A2, B2, A1 en B1.

U kent hem vast wel van de benzinepomp:
de bekende inserthouder voor op kasten en
andere objecten. De inserts schuift u vanaf
de zijkant achter de beschermvellen,
waarna deze opening met een rubber strip
wordt afgesloten. Het voetje is 50 mm
breed en voor extra gemak voorzien van
sterk dubbelzijdig tape (schroeven kan
natuurlijk ook). Ook geschikt voor buiten.
Leverbaar t.b.v. inserts in DIN A4 en A3.

In 8 richtingen kunnen wijzen is ook
binnen vaak heel nuttig, met name in grote
gebouwen en grotere entreés. Onze 60 mm
ronde staander met 8 groeven is hiervoor
uitermate geschikt. Wij monteren die
op diverse soorten voeten, waarbij u
de keuze heeft uit vorm, kleur en maat.
Zoekt u dit type richtingwijzer voor buitentoepassing, kijkt u dan op blz. 18 en 19.

Deze console laat heel mooi zien hoe het
juist combineren van diverse producten
tot een mooi (nieuw) product kan leiden.
Tussen onze geanodiseerd aluminium
staanders S60 is een handige kliklijst
(gemaakt uit hetzelfde materiaal) gemonteerd. De kliklijst is gemonteerd op onze
standaard profielen H46. De kleine afstand
tussen de staanders en de kliklijst geeft een
heel mooi effect.

Specials
Lezenaar Desk

Tijdschriftenrek Scoop

Aluminium Ezel

Spanframe Fram

Inserthouder Flap Open

Lichtbak T300

Deze lezenaar, van 1140 mm hoog, is
dé oplossing voor menukaarten, catalogi,
gastenboeken en andere presentatie
middelen. Het leggedeelte is 510 x 380 mm
en is uit gesatineerd kunststof. Als extra
kunt u er een houderset voor een banier,
van max. 500 x 1000 mm, bijbestellen.

Frames om doeken in te spannen met
een pees zijn erg populair, maar ze zien er
wel allemaal redelijk hetzelfde uit. Met
dit designframe onderscheidt u zich
gemakkelijk. Het robuuste profiel met
mooie hoekstukken springt er direct
uit. Enkel- of dubbelzijdig te gebruiken.
Leverbaar in iedere maat.

Een kranten- en tijdschriftenrek dat kleur
geeft aan ieder interieur. Geheel uit staal
en schitterend gepoedercoat in opvallende
kleuren. Hij heeft 4 vakken. De montage
gaat heel gemakkelijk met vier schroeven.
Het formaat is 320 x 980 mm. Vraagt u
gerust ook naar onze andere kranten- en
tijdschriftenrekken.

Een unieke transparante houder, die ook
dubbelzijdig gebruikt kan worden op een
ruit. Hij wordt bevestigd met dubbelzijdig
tape. In de houder zit een uitsparing zodat
op de insert kan worden geschreven zonder
de insert eruit te nemen. Zeer geschikt voor
bijv. toiletlijsten. Om de insert te wisselen
schuift u de “klep” omhoog, waarna u deze
naar voren kunt bewegen.

Een multifunctionele en zeer solide ezel uit
geanodiseerd aluminium en staal. Hij heeft
een hoogte van 1500 mm en de drager kan
kan op vijf hoogtes worden ingesteld.
Als hij uitstaat heeft hij een breedte van
536 mm en een diepte van ruim 300 mm.
Hij weegt 4,5 kg. Op aanvraag is ook een
houten variant leverbaar.

Speciale lichtbakken zitten ook in ons
leveringsprogramma. Van klein tot groot,
van plat op de muur tot haaks, met frees
letters erop, in speciale kleuren, etc.
De mogelijkheden zijn legio én qua stijl
kunnen we altijd heel dicht bij de overige
buitenbewegwijzeringsonderdelen van
uw project blijven. Zodat een homogeen
beeld ontstaat dat werkt.
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