Kristína Bobotová-KIKASPOL, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

RÁMOVACIE A VYPÍNACIE SYSTÉMY + PRÍSLUŠENSTVO
RÁMOVACIE SYSTÉMY MULTI FRAME
Multi-Frame umožňuje rámovanie a vypnutie veľkoplošných pútačov pre vnútorné a vonkajšie aplikácie.
Stavebnicový systém, jeho základ tvorí niekoľko typov hliníkových profilov, je doplnený celou radou závesných a upevňovacích prvkov.
Prednosťou systému Multi-Frame je profesionálny vizuálny vzhľad a možnosť ľahkej výmeny umiestnenej reklamnej tlače. Jednoduché,
rýchle a flexibilné.
Ideálna inštalácia banneru alebo textilu - použitie k montáži na stenu, závesné konštrukcie alebo voľne stojace systémy.
Materiály sú dostupné na objednávku a dodanie možno aj vrátane rezania pri upresnení vonkajších rozmerov.
Konštrukcie sú vždy dodávané rozložené.

PRÍSLUŠENSTVO
Kedrová vložka guľatá 8 mm
označenie

Kedrová vložka guľatá 7mm
cena

0,58€/bm

SCHUS 4592

►flexibilný a zároveň pevný 100% PE
►informujte sa o dostupnosti

označenie

cena

0,77€/bm

32.0760.43

►pevný umelohmotný materiál
pre ľahké vkladanie

Kedr plochý-transparentný

Kedr plochý-transparentný

PVC nesamolepiaci

PVC samolepiaci

označenie

cena

0,85€/bm

SCHUS 4545
►rozmery 14x3 mm

označenie

cena

SCHUS 4545

0,96€/bm

►rozmery 14x3 mm
►materiál sa dodáva iba
na objednávku

Kedr s praporkem
označenie

cena

0,69€/bm

SCHUS 4707

►8x20 mm transparentný PVC
►vhodný pre vysokofrenkvenčné
zváranie a šitie
►materiál sa dodáva iba
na objednávku v dĺžke 100m

ceny sú uvedené bez DPH

www.kikaspol.eu; objednavky@kikaspol.eu;

tel:0907 516 045; 0911 516 045
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RÁMOVACIE A VYPÍNACIE SYSTÉMY + PRÍSLUŠENSTVO
PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO
Profil 2kanálový "plochý"

Záves Horný/Spodný

označenie

označenie

36.0460.31

cena

9,81 €/bm pri dĺžke 3bm

36.4560.30

cena

20,38 €/ks

10,77 €/bm pri rezaní
►pre závesný systém s kedrovou vložkou 7-10mm
►vrchná/spodná časť profilu, pre uzavreté rámy
►možno použiť aj na zavesenie

►skladá sa zo základnej dosky a závesu. Jednoduchá montáž
a presné umiestnenie.Napínacia dráha až do 3 cm
►riešenie pre exteriérové aplikácie

Spojovací kus rovný

Koncová zátka

označenie

označenie

36.1215.01

cena

6,73 €/ks

►príslušenstvo pre 2kanálové profily ploché, dĺžka 150mm

36.1308.44

cena

1,04 €/ks

►koncovka pre 2kanálový profil plochý pri zavesení

Rohový spojovací kus

Spojovací kus k priečnemu napojeniu

pre 2 kanálový profil "plochý"
označenie
označenie

36.0444.30

36.1529.01

cena

18,65 €/ks

►s možnosťou adjustácie, balenie 4 ks

cena

11,73 €/ks

►so závitovými kolíkmi
►možno použiť ako výztuha pri väčších rozmeroch

Šrób s očkom
označenie

Držiak lanka s protikusom
označenie

cena

36.0205.01G 1,46 €/ks
►pre závesné systémy, balenie 10 ks

21.5048.12

cena

9,62 €

►pevné luxusnejšie riešenie zavesenia

Profil IN-FRAME obojstranný

IN-FRAME stojan bočný

označenie

označenie

34.2332.31

cena

11,54 €/bm pri dĺžke 3 bm

cena

34.0033.00G 68,85 €/pár

12,69 €/bm pri rezaní
►pevná konštrukcia pre vytvorenie rámu pri montáži na stenu

►podstavce pre stojace obojstranné rámy, set 2 ks vrátane
príslušenstva

a strop a zhotovenie displejov
Rohový spojovací kus IN-Frame

Profil IN-FRAME SLIM jednostranný

obojstranný
označenie
označenie

34.0432.30

34.4301.31

cena

cena

5,38 €/bm pri dĺžke 3 bm
5,92 €/bm pri rezaní

14,23 €/ks

►tenká, veľmi ľahká konštrukcia. Využitie pre menšie a stredné
Rohový spojovací kus

rozmery
►pre ukotvené rámy - priskrutkovaním k podkladu. Použitie

pre SLIM profil

v kombinácii s textilným materiálom a plastovým plochým profilom
označenie

36.1297.30

cena

4,04 €/ks

►pevná konštrukcia pre vytvorenie rámu pri montáži na stenu
a strop a zhotovenie displejov

ceny sú uvedené bez DPH

www.kikaspol.eu; objednavky@kikaspol.eu;

tel:0907 516 045; 0911 516 045

