ŚCIANKI
WYSTAWIENNICZE

INDOOR: A

Stelaż

ekspozycyjny

Mobilne stelaże ekspozycyjne wewnętrzne (galeryjne) o budowie modułowej (możliwość łączenia
stelaży wolnostojących w grupy - ścianki, formy przestrzenne, linie proste i łamane). Posiadają
system podstaw metalowych. Stelaż jest kompatybilny z systemem OUTDOOR A. To oznacza, że
można zamienić podstawy INDOOR na OUTDOOR dla tej samej konstrukcji aluminiowej.

Poprzeczka górna
20x35 mm x długość

Prezentacja: jednostronny lub dwustronny.

Elementy dodatkowe stelaży, w ofercie:
płyty z wydrukami UV
nadstawka na logo (20-25 cm wysokości)
+ dodatkowa poprzeczka
ź
podświetlenie plansz
ź
projektowanie graczne plansz
ź
transport
ź
montaż / demontaż wystawy
ź
oprawa plansz z wydrukami w ramki
naścienne (po zakończonej ekspozycji)
ź
ź

Składowe stelaża w wersji INDOOR: A:
ź
2 szt. - słupek aluminiowy anodowany
w kolorze srebrnym o dł. 200 cm (8-kątny)
z tuleją montażową
ź
2 szt. - poprzeczka aluminiowa z zamkami
(określa szerokość planszy)
ź
2 szt. - podstawa metalowa do wnętrz
(przykręcana do słupka)

Najpopularniejsze rozmiary wydruków
stosowane w stelażach INDOOR A:
70×100 cm, 100×70 cm, 100×100 cm, 100×120
cm, 120×100 cm, 100×140 cm, 120×120 cm,
100×150 cm, 100×175 cm.

Kompatybilność z systemem OUTDOOR: TAK

Wykonujemy również wymiary niestandardowe.

Słupek
8-kątny, 2000 mm długości
4-kątny - na specjalne zamówienie

CECHY:
System wystawienniczy przeznaczony
do prezentacji wydruków na sztywnych płytach
(np. pvc, hips, dibond) we wnętrzach (w galerii,
muzeum, hali, biurze, każdy mmiejscu
osłoniętym od silnego wiatru).

Stelaż ekspozycyjny
wystawienniczy
INDOOR A

dolna
Poprzeczka
x długość
20x45 mm

Podstawa metalowa
 350 mm
grubość #6-10 mm

Metalopastyka Marian Ostrowski
Biuro i produkcja: Błonie, ul. Produkcyjna 1, 55-330 Miękinia
tel. 71 794 59 32 (34), faks 71 349 23 65, biuro@metaloplastyka.eu

Więcej informacji na
www.metaloplastyka.eu
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Uwagi techniczne:
ź
Standardowe szerokości poprzeczek: 70 cm,
100 cm, 120 cm, 140 cm, inne szerokości na
zapytanie
ź
Istnieje możliwość wymiany poprzeczek
na inną szerokość w każdym stelażu
ź
Dolna poprzeczka jest regulowana (góra - dół)
- co umożliwia zmianę wysokości wydruków
bez zmiany poprzeczek
ź
Konstrukcje aluminiowe anodowane
są lekkie, trwałe, łatwe w montażu/demontażu
i obsłudze, mobilne
ź
Istnieje możliwość zmiany podstawy
na betonową imitującą kamień i zastosowania
stelaży jako OUTDOOR (!)
ź
Słupek 8-kątny zapewnia możliwość łączenia
stelaży co 45 stopni i budowy form
przestrzennych

Przykładowe rozmiary plansz z wydrukiem dla stelaży OUTDOOR A:

Wykonujemy również wymiary niestandardowe
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Łączenie stelaży INDOOR:
a) co 45 stopni
b) co 90 stopni
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* co 135 stopni
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