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 4 Fäster statiskt på glasrutor. Lätt att 

sätta upp utan att det blir bubblor.

 4 Till upplysningar och reklam på t.ex. 
butiksfönster och bilrutor. 

 4 Snabbt att sätta in och byta ut 
budskapet tack vare den öppningsbara 
magnetramen.

 4 Kan användas om och om igen.

 4 Värmetålig upp till 70°C, UV-stabil i upp 
till 2 år.

 4 Vid användning på glas kan 
informationen läsas från båda sidor.

 4 För användning i stående eller liggande 
format.

Den statiska inforamen
DURAFRAME® SUN 
Den statiska inforamen på glasrutor 
Inforamen som fäster statiskt, till upplysningar och 
reklam på t.ex. butiksfönster och bilrutor som utsätts för 
solljus.

Art.nr Mått Färg Innehåll     Förp.
145158 A4 svart 2 1 pk.
145159 A4 silver 2 1 pk.
145160 A3 svart 2 1 pk.
145161 A3 silver 2 1 pk.

DURAFRAME® POSTER SUN
Den statiska inforamen till affischer
Inforamen som fäster statisk för affischer t.ex. 
informationsmaterial, reklam och erbjudanden i 
butiksfönster som utsätts för direkt solljus.

Art.nr Mått Färg Innehåll     Förp.
145154 50 x 70 cm svart 1 1 pk.
145155 50 x 70 cm silver 1 1 pk.
164881 70 x 100 cm svart 1 1 pk.
164882 70 x 100 cm silver 1 1 pk.

Det professionella sättet att skylta:
DURAFRAME®

INFORAMEN



 4 Snabbt att sätta in och byta ut budskapet tack vare den öppningsbara 
magnetramen .

 4 Visar information på ett proffsigt och stilfullt sätt.

 4 Användningsområden: visa och presentera information som t.ex. skyltar, 
kampanjerbjudande, reklam, öppettider.

 4 Lätt att sätta upp på fasta och släta ytor; kan tas bort från glas.

 4 Vid användning på glas kan informationen läsas från båda sidor.

 4 För användning i stående eller liggande format.

Den självhäftande inforamen
DURAFRAME® 
Den självhäftande inforamen
Den självhäftande inforamen för meddelanden 
instruktioner, skyltning, anvisningar och reklam.

Art.nr Mått Färg Innehåll     Förp.
851089 A5 svart 2 1 pk.
105841 A5 silver 2 1 pk.
851090 A4 svart 2 1 pk.
105842 A4 silver 2 1 pk.
851091 A3 svart 2  1 pk.
105843 A3 silver 2 1 pk.

 4 Kan användas på metallytor som t.ex. 
whiteboardtavlor, skåp och maskiner på 
produktionsanläggningar och på kontoret.

 4 Visar information på ett proffsigt och stilfullt 
sätt. 

 4 Snabbt att sätta in och byta ut budskapet 
genom att helt enkelt ta bort magnetramen 
från ytan den sitter på.

 4 För användning i stående eller liggande 
format.

Den magnetiska inforamen
DURAFRAME® MAGNETIC 
Den magnetiska inforamen
Den magnetiska inforamen DURAFRAME® 
MAGNETIC är den perfekta lösningen för information 
och upplysningar på metallunderlag.

Art.nr. Mått Färg Innehåll     Förp.
138754 A4 svart 5 1 pk.


