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IMAGINI DESCRIERE COD

EXPOZIȚIA DE MOSTRE
€ Reducere

Cant. %

Umerase transparente din plastic pentru a ține 
mostrele de colț.
Umerașele pot fi aplicate manual pe panou 
fără a fi nevoie de unelte.

100 bucăți

100 bucăți

mari

mici

Bara metalica pentru agățarea panourilor. Se folosește în 
mod normal pentru a agăța dulapuri de perete în bucătărie.

Dibluri de 8 mm ø pt. fixarea panourilor între ele, lungime 40 mm.    60 bucăți

1 barra
da 3 metri

Șuruburi de 40 mm pt. fixarea barei de perete.

Șuruburi pentru fixarea barei metalice pe spatele panourilor.

100 bucăți

100 bucăți

Dibluri din plastic pentru șuruburile ilustrate mai sus 100 bucăți

per barra

Velcro. Dacă este așezat pe o suprafață pufoasă, se va lipi de ea.
Foarte practic pentru suspendarea mostrelor de profile. Culoare alba. Lățime 2 cm. Lungime 25 metri.

Suport cu velcro. Este o bandă autoadezivă din țesătură pufoasă pentru a fi utilizată ca suport pentru 
velcro. Culoare alba. Lățime 2 cm. Lungime 25 metri.

Colțuri din velcro autoadezive pentru 
suspendarea mostrelor de profile. 
Culoare neagră.

Video pe site-ul Rinaldin

Mostre de colț 

Puteți comanda mostre de colț chiar 
și fără a comanda profilul.
Deci, puteți evalua satisfacția 
clienților dvs. înainte de a plasa 
comanda.
Prețul probelor de colț este de 
0,50 €.
Pentru a le comanda, indicați codul 
profilului precedat de un „C”
(exemplu C932ARG).

Cu toate acestea, este mai 
convenabil să comandați mostrele 
complete indicate în dreapta:

Mostre ale tuturor celorlalte profile
(cu excepția mostrelor descrise mai sus)

Set de mostre complet cu toate profilele
plus mostre de slip și distanțiere

Expozant pentru mostre de passepartout.
Constă dintr-un panou echipat cu 20 de benzi orizontale în care sunt introduse până la 20 
de mostre.
Dacă mostrele care urmează să fie expuse sunt mai multe de 20, pot fi așezați unul lângă 
altul 2 sau mai mulți expozanți. Panoul poate fi agățat pe perete cu un cui normal.

Expozant de masă. Cel mai potrivit pentru cei care doresc să aibă mostre la îndemână.
Constând dintr-o bază pătrată (20 cm lateral) și un suport vertical care se rotește pe bază 
prin intermediul unui știft. Pot fi expuse până la 40 de mostre. Pentru a roti expozantul, 
trebuie doar să folosiți două degete la baza panoului.

Lungime laterală 33 mm
Lățime 10 mm

Lungime laterală mm 63
Lățime 23 mm 

Video pe site-ul
Rinaldin

Expoziție de mostre Cod

Cod

Cod

Preț

PrețMostre

1 rând  de    
găuri
Lăț . cm 23
Înălț. cm 140

3 rânduri 
de găuri
Lăț.  cm 69
Înălț. cm 140

Sistemul constă dintr-o serie de panouri cu rânduri de găuri 
în care sunt introduse umerașele corespunzătoare.
Panourile sunt de culoare cireș. Gros. 18 mm. Înălțime 140 
cm.
Pot fi fixate unul lângă altul cu dibluri din lemn pentru a forma 
vizual un singur panou.
Pentru a agăța panourile de perete, se folosește o bară 
metalică specială (cod 307) care este utilizată în mod normal 
în bucătărie pentru a agăța dulapurile de perete. Pe perete 
se aplică o bară metalică. O altă bară este aplicată panoului.

cod
1401

cod
1403

Avantajele sistemului

• Mostrele sunt întotdeauna perfect aliniate.
• Distanța dintre o mostră și următoarea este reglabilă.
• Puteți schimba rapid aspectul.
• Afișarea ordonată a mostrelor conferă un
aspect elegant și profesional la magazin.

cod 599

cod 599L

Pachet 100

Pachet 500

Pachet   60

Pachet 240

Mostre de profile brute 

Mostre de profile pentru passepartout 

Mostre de profile din aluminiu

Mostre de profile în formă de L

Mostre de slip și distanțiere

Expozant de masă
Poate fi util pe  tejghea pentru a fi utilizat 
direct de clienți.
Expozantul este format din 4 laturi.
Se rotește și se sprijină pe o bază fixă.
Înălțime 73 cm.
Pot fi agățate aproximativ 70 de mostre.
Sunt incluse 100 de umerașe mici și 100 
mari.

      Serie de mostre

circa 1000
mostre

circa 50
mostre

circa 35
mostre

circa 100
mostre

circa 15
mostre

circa 100
mostre

circa 1300
mostre

www.rinaldin.ro

Expozant pentru mostre de passepartout

Lungime cm 20 - Poate conține aproximativ 120 de mostre

Lungime cm 30 - Poate conține aproximativ 180 de mostre

Lungime cm 40 - Poate conține aproximativ 240 de mostre
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