
TEKSTILRAMMER

Tekstilrammer i høy kvalitet for visuell fremvisning av budskap. Velfungerende 
for stående, veggmontering og hengende fra tak. Inkludert trykk på rynkefri 
strekkbar PVC eller Sublimeringstrykk på tekstilduk. Ønskes det ramme inkludert 
LED belysning anbefaler vi sublimert tekstiltrykk for best mulig resultat. 
På rammer uten LED belysning anbefaler vi strekkbar PVC.

Fordelen med kjøp av komplett ramme er at hver ramme / produksjon får eget 
prosjektnummer som gjør det enklere å re-bestille duker som passer nøyaktig.

Vi leverer også pro�ler etter ønske om du produserer duk og trykk selv her i Norge.
På neste side kan du se et knippe utvalgte pro�ler som er populære. Vi har også
No-Tool løsninger som er svært e�ektiv når man skal sette sammen / opp rammen. 

Pro�lbeskrivelse:

FF34B

Ferdig produserte rammer inkludert trykk

Alle priser er eksklusive mva og frakt. Forbehold om prisendringer eller trykkfeil.

Priseksempel 220x80cm:
Nok 2795,- eks mva

Priseksempelet beskriver ferdig
produkt inkludert sying av 
gummilister klar for montering



Tekstilramme pro�ler rett fra fabrikk i ønsket lengder. De �este pro�lene er 
ekstrudert med tanke på e�ektivt kunne tilapasses den enkelte lokasjon.

No-Tool løsninger er et populært valg som er svært e�ektiv når man skal 
sette sammen / opp rammen e.  

Se noen av de mest populære rammepro�lene under. Send oss gjerne en 
uforpliktende henvendelse på ditt format, oppgi størrelse og gjerne antall.
Av erfaring vet vi at enkelte prosjekter krever spesi�kt høye krav til nøyaktighet
og utnyttelse av pro�lene. Da kan det være greit med for eksempel prøver eller
det å produsere en komplett prøveramme.

Benevelsen med tall representerer dybde på tekstilrammepro�lene i mm.
Under �nner du et lite utdrag av pro�lbreddene vi kan by på.

Send oss din forespørsel:
�rmapost@alfadisplay.no

Priseksempeler fra oss beskriver
ferdige produkter inkludert sying
klar for montering.

TEKSTILRAMMER Ferdig produserte rammer inkludert trykk

FF-80 FF-95 FF-160

FF-17 FF-37FF-34 FF-55

Alle priser er eksklusive mva og frakt. Forbehold om prisendringer eller trykkfeil.



Alle priser er eksklusive mva og frakt. Forbehold om prisendringer eller trykkfeil.

TEKSTILRAMMETRYKK Duker til rammer med og uten LED-LYS

Produksjons format
1050 x 2050mm

Plakatstørrelse
1000 x 2000mm

Denne linjen markerer ytre mål på
hvor bannerene blir kuttet. Sørg
for at bakgrunnsfarger og eller bilder
når denne linjen. Bilder og tekst utenfor 
denne linjen blir skjært bort.

Sikkerhetslinje
940 x 1940mm
Sørg for at tekst og bilder
er innenfor denne linjen

Alle fonter og skrifter i oversendt
dokument må være en del av �len
og eller konvertert til vektor gra�kkk

Filer sendes inn i ønsket størrelse
Skala 1 : 1 - Gjerne via WeTransfer

Filtyper som er ønsket:
.Ai, EPS og eller PDF
Bilder: JPG, PNG, TIFF
Minimum 300DPI i ønsket trykkstørrelse.

Farger i CMYK eller spotfarger (Pantone)
RGB aksepteres ikke.

TEKSTIL DETALJER:
Direct dye sub - Maks bredde 320cm
Printer oppløsning: 2880 DPI
220gr/m  til Duk uten LED LYS
210gr/m  til Duk med LED-Lys
Material: 100% Polyester
Dukprodusent: Georg+Otto Friedich GMBH 


