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Gatebukker
Buet M 50x70
Plakatformat: 50x70cm
Dekkplast: 0,8mm PET m/magnet
Plakatfeste: Magnetfront
Materiale: Stål Rørtykkelse: 22mm
To medfølgende PET plastfronter med
magnet beskytter plakaten mot regn
og annet smuss. Meget enkelt å bytte
plakat. Gatebukken er toppet med et
lekkert, buet logofelt.
Produsert i 25mm stålrør.
Rør og logofelt er lakkert i samme
farge. Rustfrie alu-zinkede ryggplater.

Standard M 50x70
Plakatformat: 50x70cm
Dekkplast: 0,8mm PET m/magnet
Plakatfeste: Magnetfront
Materiale: Stål
Rørtykkelse: 22mm
Standard gatebukk uten logotfelt i toppen. Dette er skiltet for deg som ønsker
et enkelt plakateringssystem utenfor
ditt lokale. Plakaten er beskyttet av en
0,8mm tykk PET-front med magnet.
Produsert i 22mm stålrør.
Skiltet er rustbehandlet og pulverlakkert
for å, best mulig, håndtere norske
forhold.
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Poster Swing Gatebukk
Plakatformat: 50x70 / 70x100 / 100x140
Farge: Aluminium-Sølv / Svart / Rød
Dekkplast: 0,5mm PVC
Plakatfeste: Snap Frame 46mm
Materiale: Stål / Aluminium
Denne gatebukken tåler det meste norske værforhold har å by på.
Med 46mm klemprofiler og 0,5mm dekkplast sitter
budskapet som støpt. Lange rørben gir godt fotfeste
og fjærene lar skiltet bøye seg med vinden istedet
for å velte. Gatebukken er både rustbehandlet og
pulverlakkert.

Poster Swing Water Base
Plakatformat: 50x70 / 70x100 / A1
Farge: Aluminium-Sølv / Svart
Dekkplast: 0,5mm PVC
Plakatfeste: Snap Frame 46mm
Materiale: Stål / Aluminium
Denne gatebukken tåler det meste norske
værforhold har å by på. Med 46mm
klemprofiler og 0,5mm dekkplast sitter budskapet
som støpt. Stor og stødig plastikkbeholder som
fylles med vann eller sand gir gatebukken ekstra
stabilitet.
Tips: Husk å tilsette frostvæske i vannet ved
minusgrader, innebygde hjul gjør flyttingen av
gatebukken enkelt.
Forbehold om trykkfeil.
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Gatebukker
Visningsbukker
Plakatformat: A3 / A2
A3 i 3 varianter:
Langbeint / kortbeint / PET Magnetfront
Plakatfeste: Folie / Magnetfront
2 Farger lagerført: Hvit og svart
Den klassiske visningsbukken.
Viser vei for dine besøkende
kunder/deltagere fra veikanten.
Leveres hvit eller svartlakkert klar for
foliering. Eller med dekkplast magnet
front.
Om ønskelig produserer og monterer vi
folie og plakater.

Tips:
Visningsbukken egner seg like godt
som veiviser til meglerobjekter som
veiviser for arrangementer som f.eks
hundeutstilling etc.
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Gotik Wall
Plakatformat: 50x70cm
Dekkplast: 0,8mm PET m/magnet antirefleks
Plakatfeste: Magnetfront
Materiale: Stål Rørtykkelse: 22mm
Lagerført: svart / hvit
To medfølgende PET plastfronter med magnet beskytter
plakaten mot regn og annet smuss. Meget enkelt å bytte
plakat. Gatebukken er toppet med et lekkert, buet logofelt. Produsert i 25mm stålrør.
Løfters enkelt av og på braketten for oppbevaring
innendørs utenfor butikkens åpningstider
Rør og logofelt er lakkert i samme farge. Rustfrie
alu-zinkede ryggplater.

Forbehold om trykkfeil.
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Gatebukker
Gatebukk Krittavle
Format: 57,5 x 87 cm
Materiale: utformet i furu
Den perfekte gatebukken for cafèer,
spisesteder og andre med varierende
menyer og budskap.
La den kreative siden komme fram, ved
bruk av kritt utfører du og tegner menyen
og budskapet mot dine kunder.

Alu-Line
Plakatformat: 50x70 / 70x100
Dekkplast: 0,5mm PVC
Plakatfeste: Snap Frame 32mm
Materiale: Aluminium
Rørtykkelse: 15x30mm firkantrør
Vår letteste gatebukk, uten logotfelt i
toppen. På grunn av sin lette vekt blir denne
gatebukken flittig brukt på kjøpesenter og
andre steder hvor plakateringen foregår
innendørs.
Gatebukkens skjelett er produsert i stilrene
15x30mm firkantrør av aluminium og ruster
derfor ikke.
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Tilbehør

Dekkplast
Få den krystallklare fremvisningen av
kampanjebudskapene igjen med ny
dekkplast.
Dekkplast fås med og uten megnetlister i
henhold til hvilket plakatfeste din
gatebukk og plakatramme har.
Tips:
For lengre levetid for din dekkplast. Bruk
den så skånsomt som mulig, ikke la sollyset
stå unødvendig mye direkte på dekkplasten.

Logotopp Poster Swing 70x100
For gatebukk Poster Swing 70x100
lagerføres logotopp med
dobbeltsidig profilering.
Utformet i 3mm ibond, hvit
aluminiumsplate med skummet
svart kjerne.
Skruer med selvborrende hode
medfølger for montering.
Anbefalt trykkhøyde:
- Høyde 200mm
- Bredde 700mm

Forbehold om trykkfeil.
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Plakatrammer
Plakatrammer 20mm MC
Plakatramme av høy kvalitet med åpne- og
lukkemekanisme på alle fire sider.

Leveres komplett med skruer og plugger for
montering på vegg.
Helt plan bakprofil gjør at man også kan
montere rammene mot vindu med dobbelsidig tape. Lagerført i svart og natureloksert
sølv.
Anbefalt for innendørs bruk. Se vårt sortiment med 25mm bredde og oppover for
utendørs bruk.
A4

A3

A2

50x70

A1

70x100

Plakatrammer 25mm MC
Plakatramme av høy kvalitet med åpne- og
lukkemekanisme på alle fire sider.

Leveres komplett med skruer og plugger for
montering på vegg.
Helt plan bakprofil gjør at man også kan
montere rammene mot vindu med dobbelsidig tape. Lagerført i svart og natureloksert
sølv.
Til bruk inne og ute.
Lagerføres i Natureloksert aluminium og
svart farge.
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Plakatrammer 32mm MC
Plakatramme av høy kvalitet med åpne- og
lukkemekanisme på alle fire sider.
Leveres komplett med skruer og plugger for
montering på vegg.
Helt plan bakprofil gjør at man også kan
montere rammene mot vindu med dobbelsidig tape.
Anbefalt for utendørs bruk.
Lagerføres i Natureloksert aluminium

A4

A3

A2

50x70

A1

70x100

Plakatrammer 46mm MC
Plakatramme av høy kvalitet med åpne- og
lukkemekanisme på alle fire sider.
Leveres komplett med skruer og plugger for
montering på vegg.
Helt plan bakprofil gjør at man også kan
montere rammene mot vindu med dobbelsidig tape.
Anbefalt for ved utendørs bruk.
Lagerføres i Natureloksert aluminium og
svart farge.

70x100
100x140

Forbehold om trykkfeil.
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Wiro Poster Stand
Opphengsystem med rammeløst tosidig displaylommer i acryl.
Stilrent opphengsystem laget i naturlig
silver anodisert aluminium med T-fot
system som gir god stabilitet.
Medfølger 2mm tykk wire med
justerbare pins for acryllommene.
Fås i formatene:
4x A4 Stående
5x A4 Liggende
4x A3 Liggende
2x 50x70 Stående
8x A4 Stående

Poster Stretch
Lettvekt displayramme for dine
plakater. Plakatene monteres i
rammens 4 hjørner ved hjelp av
strekk kroker.
Natureloksert grå aluminiumsfarge.
Leveres singelpakket i egen pose klar
for montering.
Lagerført i formatene:
50x70
70x100
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Display-IT ™

Få en stilfull presentasjon av dine
prospekter med et meget enkelt
akryl-/wiresystem.
For tosidig presentasjon i vinduet eller
annen egnet plass.Unikt, patentert
system der lommene festes med clips
og ikke skruer.
Du kan enkelt og raskt montere/
demontere hver enkelt akryl-lomme
uten verktøy. I tillegg kan du, med en
lett håndbevegelse, flytte og møblere
akryl-lommene i vertikalplanet.
Pakken inneholder:
- 5 stk akryl-lommer A4
- 2 stk wire (4m lengde)
- 2 stk takfester
- 2 stk gulvfester
- 20 stk E-Clip™
- 1 stk monteringsanvisning

Forbehold om trykkfeil.
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Banner
FLEX Banner
FLEX Banner benyttes på samme måte
som en Roll Up, bare her har du full
fleksibilitet i bredde og høyde.
Løsningen er genial enkel og det er lett
å bytte budskap til forskjellige
kampanjer!
Systemet kan også bygges til en
komplett messestand om det er behov
for det.
Behov for annen profilering? Gjør om
din FLEX Banner til vegg eller
takvariant med enkle tileggs
komponenter.
Alle profiler og tileggsutstyr er utformet
i minimalistisk Nordisk design som
fremhever banner-duk på en estetisk
pen måte.
Kjøp til de komponentene du trenger
for å gjøre om fra hver av variantene,
enklere blir det ikke.
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FLEX Wall
FLEX Wall benyttes på samme måte
som opphengslister, bare her har du
full fleksibilitet i bredde og høyde.
Løsningen er genial enkel og det er lett
å bytte budskap til forskjellige
kampanjer!
Behov for annen profilering? Gjør om
din FLEX Wall til Banner eller
takvariant med enkle tileggs
komponenter.

FLEX Ceiling
FLEX Ceiling benyttes på samme måte
som opphengslister, bare her har du
full fleksibilitet i bredde og høyde.
Løsningen er genial enkel og det er lett
å bytte budskap til forskjellige
kampanjer!
Behov for annen profilering? Gjør om
din FLEX Ceiling til Banner eller
veggvariant med enkle tileggs
komponenter.

Forbehold om trykkfeil.
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Banner og Roll Ups

Roll Up Kampanje
Bannerstativ av typen “Roll Up”.
Banneret rulles automatisk inn i
trommelen når bakstangen fjernes.
Enkel og lett konstruksjon med 1-2
fleksible føtter. Klemlist i topp og kraftig
tape på bunnrullen. Ved utskiftning av
budskap må ny tape monteres.
Solid konstruksjon kombinert med et
pent og diskré design gjør dette systemet til en sikker vinner!
Leveres med sort bæreveske.
Lagerført i formatene:
60x200
80x200
85x200
100x200
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Roll Up LUX
Bannerstativ av typen “Roll Up”.
Banneret rulles automatisk inn i
trommelen når bakstangen fjernes.
Dette er kvalitetssystemet for deg som
ønsker enkelt å kunne bytte budskap til
forskjellige anledninger. Stødig og tyngre fot enn andre modeller gjør denne
modellen mer robust.
Solid konstruksjon kombinert med et
pent og diskrè design gjør dette systemet til en sikker vinner!
Denne modellen har i tillegg justerbar
høyde fra 190 cm til hele 230 cm.
Lagerført i formatet:
85x190 / 230

Forbehold om trykkfeil.
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Messeutstyr
Messedisk 1x3
Sammenleggbar messedisk utført i
aluminium. Dekoren festes med
medfølgende magnetlister, inklusive
dekorativ bordplate.
Trykkmål: 124 99 cm

Messedisk 2x2

Sammenleggbar messedisk utført i
aluminium. Dekoren festes med
medfølgende magnetlister, inklusive
dekorativ bordplate.
Trykkmål: 200 90 cm
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Pop Up Vegg 3x3
Rask og effektiv å sette opp!
Sammensatt av sammenleggbar
aluminiumskonstruksjon. Media
monteres ved hjelp av magneter ingen skruer eller verktøy behøves.
Synlig format: 2600x2250x545 mm
Print format: 3410x2250
Inndelt i 3 midtpaneler 2 sidepaneler

Pop Up Vegg 3x4
Rask og effektiv å sette opp!
Sammensatt av sammenleggbar
aluminiumskonstruksjon. Media
monteres ved hjelp av magneter ingen skruer eller verktøy behøves.
Synlig format: 3135x2250x780 mm
Print format: 4100x2250
Inndelt i 4 midtpaneler 2 sidepaneler

*På alle priser oppgitt i nettbutikken kommer print i tillegg.
*Vi har et bredt forhandlernettverk som ferdigstiller våre messeprodukter.

Forbehold om trykkfeil.
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Oppslagstavler
Oppslagstavle innendørs

Kapasitet:

Plakatområde:

Yttermål:

Lås:

4xa4

480x660

558x738

1

6xA4

480x980

558x1058

1

6xA4

710x660

788x738

2

8xA4

940x660

1018x738

2

9xA4

710x980

788x1058

2

12xA4

710x1300

788x1378

2

12xA4

940x980

1018x1058

2

Hvitlakkert ryggplate i galvanisert
stål. Oppslagstavlen kan monteres
både liggende og stående.
Skruer og plugger for montering
medfølger.
Magneter medfølger ikke.

*Alle mål oppgitt i millimeter
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Oppslagstavler
Oppslagstavle Utendørs

Kapasitet:

Plakatområde:

Yttermål:

Lås:

9xA4

660x930

790x1062

1

8xA4

880x620

1000x752

2

12xA4

880x930

1000x1062

2

10xA4

1100x620

1230x752

2

15xA4

1100x930

1230x1062

2

18xA4

1320x930

1450x1062

2

21xA4

1540x930

1670x1062

2

24xA4

1760x930

1773x1062

2

27xA4

1980x930

2110x1062

2

Hvitlakkert ryggplate i galvanisert
stål. kan monteres både liggende og
stående. Sett med skruer og plugger for
montering medfølger.
4mm herdet frontglass gjør disse tavlene
meget slitesterke. Gummipakning gjør
tavlene vanntett.
Alle tavlene f.o.m 15x A4 og oppover
leveres i solid transportkasse i tre. Dette
av sikkerhetsmessige grunner.

*Alle mål oppgitt i millimeter

Forbehold om trykkfeil.
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Info-Stativer
Brosjyrestativ Zik Zak
Lekkert brosjyrestativ i natureloksert
aluminium og klar acryl/plast. Stativet har
tilsammen 6 hyller for A4 prospekter og
brosjyremateriell. Tung stødig sprøytestøpt
fot for god balanse. Leveres ferdig montert
klar til bruk.
Brosjyreformat:
Stående A4 - 21,0x29,7cm
Antall brosjyrelommer:
6 stk
Materiale:
Aluminium / Acryl / Polycarbonat

Sammenleggbare Stativer
Brosjyrestativ Flex Tre
Brosjyrestativ 3+3 hyller i A4, produsert i
aluminium og og tre. Stativet leveres med
solid koffert for trygg oppbevaring.
Brosjyreformat:
Stående A4 - 21,0x29,7cm
Antall brosjyrelommer:
6 stk
Materiale:
Aluminium / Tre

20

Forbehold om trykkfeil.

Tlf: 72 89 1000
www.alfadisplay.no

Info-Stativer

Sammenleggbare Stativer
Brosjyrestativ Acryl 4xA4
Praktisk brosjyrestativ med flexfunksjon
som gjør det sammenleggbart. Leveres med
tilhørende svart bag for sikker
transportering.
Brosjyreformat:
Stående A4 - 21,0x29,7cm
Antall brosjyrelommer:
4 stk
Materiale:
Stål / Acryl

Brosjyrestativ Flex 5xA4
Praktisk brosjyrestativ med flexfunksjon
som gjør det sammenleggbart. Leveres
med tilhørende svart bag for sikker
transportering.
Brosjyreformat:
Stående A4 - 21,0x29,7cm
Antall brosjyrelommer:
5 stk
Materiale:
lakkert Stål

Forbehold om trykkfeil.
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Info-Stativer
Totem Brosjyrestativer

Totem 10xA4
Tosidig brosjyrestativ i eloksert
aluminium. Stilrent og eksklusivt
utseende, for deg som setter pris på
godt design. Akrylhyllene kan enkelt
demonteres under transport.
Brosjyreformat: Stående A4 21,0x29,7cm
Antall brosjyrelommer: 10 stk
Høyde: 182cm
Bredde: 35cm
Materiale: Aluminium / Acryl

Totem 20xA4
Firesidig brosjyrestativ i eloksert aluminium.
Stativet leveres med fire hjul, slik at det enkelt
kan flyttes i lokalet. To av hjulene har
bremser.
Stilrent og eksklusivt utseende, for deg som
setter pris på godt design.
Acrylhyllene kan enkelt demonteres under
transport.
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Brosjyreformat:
Stående A4 - 21,0x29,7cm
Antall brosjyrelommer: 20 stk
Høyde: 190cm
Bredde: 48cm
Materiale: Aluminium / Acryl

Forbehold om trykkfeil.
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Info-Stativer

Brosjyrestativ Acryl
Pent stativ i i acryl, polycarbonat og
børstet aluminium. Svært enkel å montere
med tyngre fotplate for god stabilitet.
Brosjyreformat:
Stående og liggende
A4 / A3
Materiale:
Børstet Aluminium / acryl / Polycarbonat

Brosjyrestativ Classic 2x4A4
Veggmontert brosjyreholder til presentasjon av
hele 8 stk A4-Brosjyrer. Rammen er utført i aluminium og hyllene er formet i 3mm klar
acryl / polycarbonat.
Brosjyreformat:
Stående A4 / liggende A3
Materiale:
Aluminium / acryl / Polycarbonat

Forbehold om trykkfeil.
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Info-Board Stativer
Info Board Curved
Den kurvede fotstangen kan monteres både konveks
og konkav etter eget ønske. En elegant snap frame
ramme med 25mm profil presenterer budskapet
Rammen kan enkelt roteres etter ønske ved hjelp av
vingemutter på baksiden. Slitesterk fotplate i
pulverlakkert stål. (ø340mm) Leveres flatpakket.
Brosjyreformat:
Stående og liggende
A4 / A3
Materiale:
Børstet Aluminium / Stål

Info Board Classic
Enkelt og stilrent infostativ med tung og stødig fot. En elegant
snap frame med 25mm profil presenterer budskapet.
Rammen kan enkelt roteres etter eget ønske ved hjelp av en
vingemutter på baksiden.
Fotplate i 7mm tykk børstet aluminium.
Leveres flatpakket, Svært enkel å montere.
Brosjyreformat:
Stående og liggende
A4 / A3
Materiale:
Børstet Aluminium / Stål
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Info Board Telescopic

Enkelt og stilrent infostativ med tung og stødig fot. En elegant snap frame med 25mm profil presenterer budskapet.
Rammen kan enkelt roteres etter eget ønske ved hjelp av
en vingemutter på baksiden. Fotplate i 7mm tykk børstet
aluminium. Stangen har teleskopfunksjon så høyde kan
justeres.
Leveres flatpakket.
Svært enkel å montere - monteringsanvisning medfølger.
Brosjyreformat:
Stående og liggende
A4 / A3
Materiale:
Børstet Aluminium / Stål

Info Board Double Legs
Profiltykkelse: 32mm
Hjørner: Chrom avrundet
Dekkplast: 0,5mm PVC
Fothøyde: 90,0cm
Enkelt og stilrent infostativ med tung og stødig fot.
En elegant snap frame med 32mm profil presenterer
budskapet. Fotplate i 7mm tykk børstet aluminium.
Leveres flatpakket.
Svært enkel å montere - monteringsanvisning medfølger.

Forbehold om trykkfeil.

25

Nøkkelringer

Nøkkelring K5543
Nøkkelringen K5543 er produsert i svart lær og
dekorert med et pent ACRYL-merke på begge sider.
Det er kun fantasien som begrenser hva som kan
trykkes. Alt fra svart/hvitt til fargesprakende bilder,
chrom, sølv og gull er mulig.
Mål trykk: 42x21 mm
Dette er en garantert en god salgsartikkkel. Vi har
jevnlige produksjoner på denne nøkkelringen. Med få
unntak er produksjonen annenhver uke.
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Logoplates / Domemerker
Eksklusive klistremerker med acryl finish. Ubegrenset farger og uovertruffen levetid. produseres etter samme prinsipp som merkene i
nøkkelring K5543.
Her kan form, farge og alt spesialtilpasses slik at det skal være minst
mulige begrensninger for dine kunder.

Forbehold om trykkfeil.
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Butikkinnredning
Vitrineskap
Høykvalitets aluminiumstruktur med justerbare
6mm glasshyller. Skapene kommer med og uten
bunnskap etter eget ønske.
Enkel å sette sammen, det anbefales å være
2 personer når montering skal gjøres.
Skapene leveres med hjul for enkel flytting
og plassering i kundens lokaler.
Skapene har standardmål.
Kan også produseres etter egne mål.
Materiale:
Børstet Aluminium / Stål / Herdet glass
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Butikkinnredning
Hyllekantlister

Hyllekantlister for merking av produktplassering.
Kommer i to modeller, en med med vinkel for
trådhyller og en med dobbelisdig tape.
Transparent framside for beskyttelse av etiketter.
Høyde: 26 mm Bredde 885mm.
CL26/0.885 25 stk pr eske
AL26/0.885 50 stk pr eske
Materiale:
Plast

CL26/0.885

AL26/0.885

Forbehold om trykkfeil.
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Opphengsystem
Poster Fix
Plakatbredde: etter eget ønske.
Lagerført i 1000mm
Denne opphengslisten er velegnet til
banner og større plakatater. Leveres
med to fleksible hemper for vegg eller
takoppheng. Kan også monteres med
dobbeltsidig tape.
Levers i par, topp og bunnlist.
Spør gjerne om egen ønsket bredde.

Poster hanger
Plakatbredde: etter eget ønske.
Denne opphengslisten er velegnet til
banner og større plakatater. Leveres
Levers i sett med:
2 stk lister (topp og bunn).
2 stk gummilister m/mothaker.
Endestykker og opphengsøyer.
Spør gjerne om egen ønsket bredde.
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Info Rail ™
Det enkle presentasjonssystemet for
informasjon i inngangspartier på
kontoret og andre egnede rom.
Skinnen er utviklet for å henge opp
dokumenter i et system som klemmes
fast i skinnen og sikrer at dokumentene
blir holdt på plass. Passer for budskap
fra 80g papir til 2mm kartong.
Info Rail er enkelt å feste til veggen
med click and connect systemet.
Se egen demo video på våre nettsider

Poster fast

Plakatbredde: etter eget ønske.
Effektiv og stilren plakatlist for oppheng av ark og plakater. Monteres enkelt på jevn overflate med dobbeltsidig tape.
Budskapet føres enkelt inn i listen, for å fjerne budskapet løftes det
horisontalt og dras rett ut med et enkelt lett rykk.

Forbehold om trykkfeil.
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Menyholdere
Menyholdere Tor
Menyholder produsert i klar acryl.
Dobbeltsidig med enkelt bytte av
budskap.
Lagerført i formatene:
A6 / M65 / A5 / A4

Menyholdere Loke
Menyholder produsert i klar acryl. Skrå
frittstående, egner seg for utstilling av
ensidig budskap
Lagerført i formatene:
A6 / A5 / A4

Brosjyreholder Bordrytter
Brosjyreholder utformet i acryl for
bord. Egner seg for resepsjonen og
andre lokasjoner det er naturlig med
informasjon til bruker / kunder
Lagerført i formatene:
A5 / A4
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Forbehold om trykkfeil.

Tlf: 72 89 1000
www.alfadisplay.no

Menyholdere
Visittkortholder

Enkelt og stilrent designet
visitkortholdere. Kommer i stående og
liggende format.
Lagerført i formatene:
Liggende / Stående

Brosjyreholder kombi
Stilrent brosjyreholder. Kan monteres
på vegg og stå på bord.
Lagerført i formatene:
A5 / A4

Forbehold om trykkfeil.
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OPPRETT EN PROFIL I VÅR NETTBUTIKK DU OGSÅ!
Få enkel og raskt oversikt på
- Spesialtilbud
- Volumpriser
- Nyheter

Tlf: 72 89 1000
Fax: 72 84 82 74

salgsavd@alfadisplay.no
www.alfadisplay.no

