
Antyrefleksyjna folia 
ze stabilizatorem 
promieni UV.

Łatwość w 
umieszczeniu na 
wewnętrznej stronie 
szyby.

ZALETY

Identyczny wygląd 
ramki z obu stron i 
możliwość jej 
obustronnego 
wykorzystania.

Szybka i łatwa wy-
miana plakatu po-
przez otwarcie ramki 
magnetycznej.

DURAFRAME® - samoprzylepna ramka magnetyczna 
przeznaczona na szyby i inne płaskie powierzchnie. 
Zapewnia  atrakcyjną informację na wystawach skle-
powych lub w przypadku reklamy. Ramka może być 
przyklejona od środka sklepu lub wystawy sklepowej 

do prezentacji informacji również na zewnątrz. Dzięki 
płaskiej budowie ramka nie zajmuje dużo miejsca i po-
przez właściwości magnetyczne jest łatwa w użyciu.

 DURAFRAME® POSTER 
Pokaż co masz do zaprezentowania – z ramką do plakatów firmy DURABLE
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PRODUKTY

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
Tel: 091 432-40-70 · Fax: 091 432-40-83
bok@durable.pl · www.durable.pl

Pionowo i poziomo

Wykorzystanie w pionie i w poziomie

DURAFRAME® POSTER 
Samoprzylepne i magnetyczne ramy na plakaty w formacie A2, A1 i 50 x 70 cm.

DURAFRAME® POSTER 
Samoprzylepna ramka magnetyczna do stosowania na wystawach okiennych, 
ekspozycjach lub miejscach, gdzie informacja musi być dobrze widoczna. Ramka 
magnetyczna umożliwia szybką i łatwą wymianę informacji. Wygląda identycznie z obu 
stron i ma pojemność dwóch plakatów do prezentacji w środku i na zewnątrz sklepu, 
w pionie lub w poziomie. Właściwości antyodblaskowe i zastosowanie stabilizatora UV 
zapewniają długoterminowe zachowanie odpowiedniej jakości plakatu.

Nazwa Format Kod produktu Kolor Opakowanie

DURAFRAME® POSTER A2 46,5 x 63,9 cm dla A2, wymiar plakatowy 4995 01 czarny 1

23 srebrny 1

DURAFRAME® POSTER 50 x 70 54,5 x 74,5 cm wymiar plakatowy 50 x 70 cm 4996 01 czarny 1

23 srebrny 1

DURAFRAME® POSTER A1 63,9 x 88,6 cm dla A1, wymiar plakatowy 4997 01 czarny 1

23 srebrny 1


