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Szinte lehetetlen nem észrevenni az út mentén 
sorakozó Street Bannereket.

Nagy távolságról is jól láthatóak.

Az információk jól olvashatóak.

Mindkét oldalon eltérő nyomattal is rendelhetőek.

A grafika egyszerűen, gyorsan és ezáltal  
rendkívül kedvező áron cserélhető.

Nemesacélból és alumíniumból készül  
a szerkezet, mely időjárásálló,  rozsdamentes  
és könnyen kezelhető.

Statikailag ellenőrzött termék.

Falra és oszlopra is kihelyezhető.

Előnyök:

Rendezvények, fesztiválok

Szezonális hirdetések

Kiállítások

Cégreklámok

Kiemelt, helyi események

Felhasználási lehetőségek:

Street Banner



Street Banner

A forgalmas utak mentén elhelyezett Street Bannerek nemcsak díszítő elemek, hanem hatékony reklámeszközök is.  
Bármely típusú lámpaoszlopra vagy rúdra felhelyezhető kül– és beltéren egyaránt. Sőt, még a falra is felszerelhető.  
A reklámmotívum cseréjéhez a tartót nem kell eltávolítani az oszlopról, a nyomat egyszerűen le– és felhúzható.
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Rendszer

1. Tartós, rozsdamentes  
tartó (öntött alumínium)  
szemescsavarral

2. Alumínium merevítő rúd 
zárókupakkal (Ø 25 mm)

3. Speciális rögzítő elem 
(öntött alumínium), 
műanyag kábelkötöző

4. Nemesacél rögzítőpánt 
Ø 60-250 mm oszlophoz

5. Imbuszkulcs

Nyomat alapanyaga

Multiflag®

klasszikus zászlóanyag

Varioflag® A
strukturált szerkezetű zászlóanyag

Előnyök:
A nyomtatáshoz felhasznált vízbázisú diszperziós tintának köszönhetően a nyomat 
mindkét oldalon tökéletesen látható.
A professzionális utókezelésnek köszönhetően a színek élénkek, szinte ragyognak.
A színek UV-állósága kiváló.
A felhasznált alapanyagok károsanyag mentesek, Öko-Tex® Standard 100 képesí-
téssel rendelkeznek.

Kétoldalas PVC:
Mindkét oldalon eltérő nyomatok megjelenítésére fejlesztették ki.
A köztes fényzáró réteg megakadályozza, hogy a nyomat átlátsszon.

Variációk

Alul és felül 
merevítő rúd

Felül merevítő rúd, 
alul akasztó Fali konzol

Az anyag teljesen kifeszül.
Előnye: A nyomat teljes 
felülete állandóan látható.

A reklámnyomat mérete:

Multiflag®, Varioflag® A
max. 70 x 250 cm
max. 50x 300 cm

Kétoldalas PVC
max. 60 x 200 cm

Az anyag alsó része kilobog.
Előnye: A mozgás magára 
vonzza a tekinteteket.

A reklámnyomat mérete:

Multiflag®, Varioflag® A
max. 70x 300 cm

Az anyag teljesen kifeszül.
Előnye: A nyomat teljes 
felülete állandóan látható.

A reklámnyomat mérete:

Multiflag®, Varioflag® A
max. 70 x 250 cm
max. 50x 300 cm

Kétoldalas PVC
max. 60 x 200 cm

Variációk oszlopon való rögzítéshez
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Alul és felül  
merevítő rúd

Felül merevítő rúd,  
alul speciális rögzítő 

Falra szerelhető 
változat


