Display építőelemek
Patententek, csavarok
Masszív, műanyag két részes nyomópatentek, csavarok, nagyobb terhelésű display-ekhez. Erős kötési erejüknek
köszönhetően, feszes, rogyásmentes illesztések létrehozására alkalmasak.
Patent 15 mm-es fejátmérővel
Két részes műanyag nyomópatent, "bonthatatlan" kötést hoz létre.
Menet átmérője 5 mm
Elérhető színek: víztiszta, fehér és fekete

Ár / 100 db (EUR)

Kiszerelés: 250/500 db csomagonként
Falvastagság: max. 11 mm

11,20

max. 15 mm

11,72

max. 22 mm

12,20

max. 38 mm

12.72

Patent 28 mm-es fejátmérővel
Két részes műanyag nyomópatent, "bonthatatlan" kötést hoz létre.
Menet átmérője 6 mm
Elérhető színek: víztiszta, fehér és fekete

Ár / 100 db (EUR)

Kiszerelés: 250/500 db csomagonként
Falvastagság: 6-11 mm

15,28

6-15 mm

15,28

6-21 mm

15,28

max. 38 mm

16,80

Viking csavar
Két részes, műanyag csavar + anya szett, "bontható" kötést hoz létre.
Menet átmérője 5,2 mm
Elérhető színek: víztiszta

Ár / 100 db (EUR)

Kiszerelés: 250/500 db csomagonként
Falvastagság: max. 12 mm

5,40

max. 16 mm

5,40

max. 25 mm

5,40

Push&Pull polikarbonát viking csavar erősített belső füllel, 14 mm-es fejátmérővel
Két részes, műanyag csavar + anya szett, "bontható" kötést hoz létre. Összenyomva patent, visszabontva csavarként
használható. Masszív kivitele, illetve megerősített belső füle lehetővé teszi a jóval nagyobb terhelhetőséget, nehezen
törik el.
Menet átmérője 5 mm
Elérhető színek: víztiszta

Ár / 100 db (EUR)
Falvastagság: max. 15 mm

10

max. 21 mm

10

max. 34 mm

10
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Polcrögzítés, polcalátámasztás
Extrém terhelésű polcok/tálcák rögzítésének megerősítésére, alátámasztására.
2 részes clips
Két részes polcrögzítő, anyaga polipropilén.

Ár / 100 db (EUR)
25,10
"H" alakú polcalátámasztó

Ár / 100 db (EUR)
57,20
"Háromszög" alakú polcalátámasztó
Megerősített "H" alakú polcalátamasztó

Ár / 100 db (EUR)
68,40
Műanyag élzáró profil
Rugalmas, extrudált műanyag profil, hullámkarton éleinek lezárására.
Elérhető 41 különböző színben
Kiszerelés: 25/50 fm-es tekercsekben
Ár / fm (EUR)
U10

0,65

U16

0,72

U19

0,80
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Árukihelyezés, termékmegjelenítés
Egysoros műanyag kampó
Egyágú fehér színű műanyagkampó, felfelé hajló véggel. Csatlakozása három ponton történik, két felfelé hajló fülel
előre elkészített furatba, illetve a harmadik csatlakozási pont önbeszúrós.
Elérhető színek: fehér

ÁR
Hossz: 50 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Árakkal kapcsolatban
keresse értékesítőnket

250 mm
Kétsoros műanyagkampó
Kétágú, "U" alakú fehér színű műanyagkampó, felfelé hajló véggel. Csatlakozása három ponton történik, két felfelé
hajló fülel előre elkészített furatba, illetve a harmadik csatlakozási pont önbeszúrós.
Elérhető színek: fehér

Ár
Hossz: 50 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Árakkal kapcsolatban
keresse értékesítőnket

250 mm
Akasztócsík (stripe)
12 pozíciós, fehér színű műanyag akasztó, csipetős/aksztós, fejrésszel

Ár / db
Árakkal kapcsolatban
keresse értékesítőnket
Akasztócsík (stripe)
12 pozíciós, áttetsző műanyag termékfüggesztő, 630 mm-es fejrésszel

Ár / db
Árakkal kapcsolatban
keresse értékesítőnket
Tapadókorongok
Gomba és csúcs fejjel.
Ár / 100 db (EUR)
Gomba 30 mm

26,40

Gomba 40 mm

29,05

Csúcs 20 mm
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9,50

Ársínek
DBR 39
Víztiszta extrudált ársín, hátoldalon fehér színű kétoldalas öntapadóval ellátva.
Méret: 1000 x 39 mm, igény szerint egyedi méret is elérhető, külön ajálat alapján.

Ár / db (Ft)
270
Egyszer hajlított ársín, 0,3 mm vtg. víztiszta PVC-ből
Víztiszta, asszimetrikusan "39/36 mm" hajtott PVC ársín, hátoldalon áttetsző kétoldalas öntapadóval ellátva. Előlapja
39 mm magas, öntapadózott hátlapja 36 mm.
Méret: 1000 x 39 mm, igény szerint egyedi méret is elérhető, külön ajálat alapján.
Ár / db (Ft)
200
"Zöld" ársín, speciális környezetbarát műanyagból
Víztiszta, asszimetrikusan "39/36 mm" hajtott ársín, hátoldalon áttetsző kétoldalas öntapadóval ellátva. Előlapja
39 mm magas, öntapadózott hátlapja 36 mm.
Anyaga: speciális PET, amennyiben megsemmisítése égetéssel történik, úgy semmivel sem
bocsát ki több káros anyagot, mintha fát, vagy papírt égetnének.
Méret: 1000 x 39 mm, igény szerint egyedi méret is elérhető, külön ajálat alapján.

Ár / db (Ft)
350
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