
The Omni Framework is an excellent choice for large 
format printers for outdoor display. 
A nagy méretű könnyített alumíniumból gyártott kültéri banner rendszert 
kifejezetten azokra a területekre ajánljuk, ahol a nyomathordozó gyakori cseréje 
szükséges.

Úgyanúgy tökéletes választás épületek falán lévő nagy méretű hirdetési 
felületekhez, mint önálló kül- vagy beltéri keretként.

A különböző méretű gyorsan es egyszerűen installálható alumínium profilok 
segítségével bármilyen egyedi méretű hirdető felület kialakítható, mely valódi és 
újszerű alternatívája a hagyományos óriásplakátnak.

A falhoz rögzített az időjárás viszontagságainak is ellenálló profilokhoz a bannert 
elasztikus pánttal fixáljuk.

Felhasználási területek:

Közelgő kulturális események, speciális ajánlatok, kiárusítások, színházi programok 
tökéletes médiafelülete lehet sporteseményeken, konferenciákon, repülőtereken 
és egyéb közterülteteken.

Céges hirdetőtáblaként, céges logok épületek oldalán való installálására is 
kifejezetten ajánlott.

Az intelligens tervezésnek köszönhetően minden alkatrész tartós és 
újrahasznosítható, a nyomat könnyen cserélhető, egyedi méretekben is 
összeállíthátó és szétszerelve kis helyigénnyel szállítható.

Promotion Box - Bemutató szett

www.omni-frame.com

A műanyag patent egyszerűen becsúsztatható a 
profilba, mely bármikor áthelyezhető akár a keret 
rögzítése után is.
A banner anyagon minden oldalon egymástól 
egyenlő távolságra lévő fűzőlyukak kialakítása 
szükséges.
A banner egyszerűen, gyorsan bármilyen 
segédeszköz használata nélkül összeállítható.
Számos keret és egység csatlakoztatható 
egymáshoz az átütő vizuális élmény elérése 
érdekében.



Alumínium sarok konzol, ezüst metál 
porszórt felülettel.

Helyezze a műanyag patenteket a 
profil hátulján lévő horonyba.

Illessze össze és rögzítse 
csavarral.

Cikkszám Poszter méret

UOMN001010 1000X1000mm

UOMN001015 1000X1500mm

UOMN001515 1500X1500mm

UOMN001520 1500X2000mm

Cikkszám Profile Length

UYPOM01011 PRF.1100mm

UYPOM01016 PRF.1600mm

UYPOM01021 PRF.2100mm

UYPOM01026 PRF.2600mm

UYPOM01031 PRF.3100mm

UYPOM01036 PRF.3600mm

UYPOM01041 PRF.4100mm

UYPOM01046 PRF.4600mm

UYPOM01051 PRF.5100mm

Sarok konzol 
UYPOM02000

Rögzítő elem 
UYPOM04000

Rozsdamentes acél 
kampó elasztikus 

rögzítéssel 
TSH4010S01 Alumínium profil

Elasztikus kötél 
UYPOM07000

Műanyag patent 
UYPOM05000

Műanyag rögzítő bilincs 
TMC4010S00

T- konzol (multiframe-hez)
UYPOM03000

Profil összekötő konzol
UYPOM06000

Cikkszám Description

UYPOM02000 Sarok konzol - Csomagolási egység 
4db

UYPOM03000 T- konzol (multiframe-hez) - Csoma-
golási egység 2db

UYPOM04000 Rögzítő elem – Csomagolási 
egység 4db

UYPOM05000 Műanyag patent - Csomagolási 
egység 20db

UYPOM06000 Profil összekötő konzol - Csomagolá-
si egység 2db

TMC4010S00 Műanyag rögzítő bilincs

TSH4010S01 Rozsdamentes acél kampó 
elasztikus rögzítéssel

UYPOM07000 Elasztikus kötél

UYPOM08000 Elasztikus kötél


