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Info Rail

Picture Mouse

Uniq Hanger

Display-it

SISTEME  de  AFIȘARE

Lungime 25 cm

Lungime 50 cm

Lungime 1 metru

Lungime 2 metri

Lungime 3 metri

Lungime 1 metru

Lungime 2 metri

Lungime 25 cm

Lungime 50 cm

Lungime 1 metru

Lungime 2 metri

Lungime 3 metri

Afișaj orizontal de 30x21 cm 

Afișaj vertical de 21x30 cm

Afișaj orizontal de 42x30 cm

Afișaj vertical de 30x42 cm

Culoare
alb

Culoare 
aluminiu pe tip

pe tip

pe tip

pe tip

Uniq Hanger este un sistem original de afișare a 
imaginilor și constă dintr-un cuier special care se fixează 
pe perete cu șurubul furnizat și este acoperit cu un capac 
metalic pentru umeraș. Firul (în perlon sau oțel) care va 
susține imaginea trebuie introdus în cuier.

Picture Mouse este un sistem de afișare format dintr-un fir de oțel de 150 cm cu acoperire albă. 
Firul este fixat pe un bloc metalic special care este înșurubat pe perete și apoi acoperit de butonul 
alb.
Sistemul este potrivit pentru afișarea de pliante, fotografii, desene etc. care trebuie fixat pe fir cu 
cleme transparente din plastic (10 cleme furnizate).

Dacă doriți să aplicați Picture Mouse 
direct pe o simeză, este suficient să
cumpărați firul și clemele.

Magneți de utilizat pentru fixare
pliantele furnizate ca opțiune
ca alternativă la clemele din plastic.

Display-it este un mod elegant de afișare a 
fotografiilor.
Se compune din următoarele elemente 
modulare care pot fi adăugate treptat:

• Fir de oțel care se aplică pe pereți cu 
șuruburi speciale
• Afișaje transparente din plexiglas în care 
sunt inserate fotografiile
• Cleme speciale utilizate pentru fixarea 
afișajelor pe firele metalice.

Elementele pot fi furnizate individual sau 
în pachete care includ diferitele elemente 
necesare instalării sistemului pe perete. 
Articolele furnizate individual sunt listate în 
dreapta.

Fir de oțel lung de 4 metri și cu 
diametrul de 1,8. Include și șuruburi 
pentru fixarea acestuia pe perete.

Bloc pentru a fixa Uniq Hanger

Set complet de 4 afișaje orizontale 
30x42 cm

Fir culoare oțel

Fir de oțel acoperit cu alb

10 cleme transparente din plastic

6 magneți albi

6 magneți cu culori asortate

Set complet cu fir perlon de 200 cm
și Micro Grip de 1 mm
Poartă 5 kg

Set complet cu fir de oțel
de 200 cm și Micro Grip de 1 mm
Poartă 10 kg

Cârlig „E-Clip”
pt. a fixa afișajul
la firul metalic.

Cârlig „Clamp Single”
ca alternativă la cârlige
„E-Clip”.

Video demonstrative pe site-ul Rinaldin

(20 buc.)

(10 buc.)

DESCRIERE CODPREȚ Reducere
Cant. %pe pachet

4025
în perlon

4022
în oțel

Pachet 10 buc.

cod 3301
cm 42x30 orizontal

cod 3211
cm 30x21 
orizontal

cod 3212
cm 21x30 

vertical

cod 3302
cm 30x42 

vertical

Grosimea peretelui până la 16 mm

Culoare alba

Grosimea peretelui până la 21 mm

Grosimea peretelui până la 31 mm

Culoarea oțelului

Cârlige albe pentru pereți mobili. Ele pot susține
o greutate maximă de 15 kg. Pachet de 10 bucăți.

Cârlige flexibile pentru pereți mobili. Se adaptează 
grosimii peretelui. Rezista la 3 Kg. Pachet de 10 bucăți.

5 pach.

5 pach.

5 pach.

5 pach.

5 pach.

Info Rail este o simeză simplă pentru afișarea organizată 
a cărților poștale, postere, desene, fotografii etc.
Este echipată cu un mecanism intern de cuplare din 
cauciuc cu dublă prindere. În simeză puteți prinde ferm 
foi de hârtie și carton.
În acest fel, nu mai există pereți deteriorați de știfturi, 
bandă adezivă și altele asemănătoare.
Info Rail a devenit indispensabil în special în sălile de 
clasă și coridoarele școlilor.
Sunt incluși conectorii JS1D și șuruburile cu dibluri.

Storage Clip - Elegant și practic container pentru articole precum markere, 
creioane colorate, ghivece de flori și așa mai departe, etc. de aplicat pe 
simeza Info Rail.
Capacitate maximă de 1 kg. Lungime 12,5 cm, inaltime 12,3 cm.

Simeza Info Rail culoare aluminiu cu 4 etichete Me clips.

Simeza Info Rail culoare aluminiu cu 8 etichete Me clips.

Support clips - Acestea sunt rafturi mici care se potrivesc cu ușurință pe Info 
Rail. Pot fi folosite pentru a prezenta cărți poștale, felicitări, rame mici, poze, 
diverse obiecte.
Lungime 25 cm, lățime 6 cm

Clip Hanger - este un cârlig care poate fi atașat cu ușurință pe simeza Info Rail.
Poate fi folosit pentru agățat obiecte ușoare, brelocuri, căști pentru copii și 
așa mai departe. Clip Hanger are o capacitate maximă de 1 kg.

Pachet 1 buc.

Pachet 1 buc.

Pachet 10 buc.

Me-clips - Sunt etichete de 7x4 și pot fi folosite mai ales pentru a indica titlul 
desenului afișat și numele autorului.
Se atașează ușor de simeză.

www.rinaldin.ro
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