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M 20

n dit deel van de catalogus bieden wij een aantal producten aan die wij specifiek hebben ontwikkeld en
geselecteerd voor de makelaar en aanverwante bedrijfstakken. Ook in deze branche is de concurrentie
harder dan ooit. Een ontwikkeling die vraagt om een afgewogen strategie op het gebied van presentatie en
communicatie, in het kantoor of in de woonwinkel. Maar ook in en rond de panden die te koop of te huur
staan natuurlijk. Wij bieden u een breed programma: van de bekende tuinborden tot informatiekasten,
van raampresentatiesystemen tot brochurestandaards. Onze tuinborden staan, vanwege de kwaliteit en de
functionaliteit, al jaren bekend als de rolls-royces onder de tuinborden. Voor de bekende presentaties in
de etalages bieden wij inmiddels meerdere systemen aan. Zodat er altijd iets moois voor u bij zit. Want daar
gaat het ons uiteindelijk om.

De M20 is net zo mooi als de ‘liggende’
versie M10 en heeft een aluminium of stalen
paneel van 500 x 700 mm. Ook deze versie
wordt standaard geleverd met een
zwart gepoedercoat frame en een witte
plaat. Speciale kleuren behoren ook tot de
mogelijkheden. De bovenzijde van het frame
is uit aluminium; zeker als u voor een
aluminium paneel kiest, is het bord (aan de
bovenzijde) relatief licht, hetgeen de
windbestendigheid ten goede komt.
type

omschrijving

MA M20

met wit aluminium paneel

MS M20

met wit stalen paneel

MB M20

met grijzig stalen paneel*

* dit paneel dient geheel met folie afgeplakt te worden

Ook voor andere toepassingen
dan ‘te koop’ zijn onze borden uitermate
geschikt. Het formaat van de panelen
(500 x 700 mm) biedt voldoende ruimte,
voor grotere teksten.

Op verschillende manieren kunt u
duidelijk maken dat het pand ‘verkocht’ is;
bijv. met een magneetstrook, die u
gemakkelijk tegen het stalen (!) paneel
‘bevestigt’. Vraagt u ook naar de andere
mogelijkheden van ‘verkocht’.

M 10

Een tuinbord met allure. Het stalen of
aluminium paneel van 700 x 500 mm ligt
veilig opgeborgen tussen het dubbele
frame. Dit voorkomt beschadigingen en
geeft tevens de mogelijkheid om de panelen
in zijn geheel af te plakken, zonder dat
de randen op den duur beschadigen.
Het bord bestaat uit 2 delen, zodat het
gemakkelijk in een personenauto vervoerd
kan worden. Het bovendeel is aluminium,
het onderste deel is staal. De “step” aan
het onderste deel maakt dat u het bord
gemakkelijk de grond in stampt.
type

omschrijving

MA M10

met wit aluminium paneel

MS M10

met wit stalen paneel

MB M10

met grijzig stalen paneel*

* dit paneel dient geheel met folie afgeplakt te worden
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Vitrine

Wallmate

Een vitrine of informatiekast is een
functionele en opvallende manier van
presenteren. Gemonteerd op de buitengevel
of tussen palen biedt het de mogelijkheid
om klanten en voorbijgangers 24 uur per
dag te laten zien wat er te koop of te huur
staat. De vitrines kunnen worden voorzien
van diverse soorten presentatiesystemen.
type

maat

insertmaat

703007

400 x 550 x 30

A3

505000

550 x 400 x 29

A3

505001

550 x 750 x 29

A2

Een chique en functioneel brochurerek voor
aan de muur. Door het design past dit rek in
moderne en klassieke interieurs. De drie
mat kunststof planken van 650 x 310 mm
zitten in een fraai gevormd frame van
ovale profielen en kunnen op willekeurige
hoogten worden bevestigd. De profielen zijn
aan elkaar verbonden met sierlijke,
glimmende hoekstukken. Als optie kunt u
een set voetjes bestellen, die u bovenop het
rek plaatst ten behoeve van een topkaart
(van max. 4 mm dik).

506351

750 x 750 x 58

6 x A4

type

omschrijving

506352

750 x 1050 x 58

A1

SOWM 960

brochurerek

507353

1000 x 1350 x 75

A0

SOCF 1515ARSET

set van 2 topkaarthouders

507401

1350 x 1000 x 75

A0

Presentatie Deluxe

Een robuust presentatiesysteem met mooi
RVS montagemateriaal. Geheel naar uw
wens samen te stellen. Bij wijzigingen haalt
u de inserts gemakkelijk uit de enveloppen.
Montage is mogelijk tussen plafond en vloer
óf op de wand. U kiest voor RVS draden
(1.5 of 2 mm dik) of voor RVS stangen
(6 mm). De enveloppen zijn standaard in A4
en A3 leverbaar.
N.B.: op blz. 78 treft u meer informatie over dit systeem
én over onze andere presentatiesystemen aan.

NIEUW!

Rack

Presentatie Linfor

T-tray

Een folderstandaard die net iets meer heeft:
een mooie vormgeving en een goede
stabiliteit. Zo wordt uw brochure nog
mooier. Helemaal uit UV bestendig poly
carbonaat. Geschikt voor brochures in het
formaat A4 ( 210 x 297 mm).
type

omschrijving

TTRAY

folderstandaard

Een eenvoudig, en daardoor zeer betaal
baar presentatiesysteem. Met de
connectors spant u de RVS draden; de
Linfor houders (zie ook blz. 13) worden
vervolgens met kleine grijze connectors op
deze spandraden vast geklikt. Het unieke
van dit presentatiesyteem is dat u kunt
kiezen uit maar liefst 6 lijstmaten (van A8 tot
A3) én 5 kleuren, waaronder transparant.
N.B.: op blz. 78 treft u meer presentatiesystemen aan.

Palo

Maar liefst 8 brochures A4 vinden een plek
op deze verplaatsbare standaard. De vier
mat kunststof planken kunnen op een wille
keurige plaats aan de 1730 mm lange stang
worden bevestigd. Ook kan de hoek,
waaronder ze aan de stang vast zitten,
worden aangepast. Het opstaande gedeelte
van de plankjes is maar liefst 30 mm.
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type

omschrijving

SOPA 8A4

folderstandaard

Deze verrijdbare standaard van 1870 mm
hoog biedt plaats aan 9 brochures A4.
De basis wordt gevormd door fraai
gevormde ovalen stangen met opvallende
hoekstukken. De drie mat kunststof planken
kunnen onder verschillende hoeken en
op willekeurige hoogten worden bevestigd
in het frame. Het opstaand gedeelte van
de plankjes is maar liefst 30 mm.

type

omschrijving

YSW 2060ARSET

set van 2 montagenokjes

AFILIX 05

rvs draad, 5 meter

LFCON 20

set van 20 montagenokjes

LINFOR 8..

houder tbv insert 60 x 75 mm (A8)

LINFOR 7..

houder tbv insert 75 x 105 (A7)

LINFOR 6..

houder tbv insert 105 x 149 (A6)

LINFOR 5..

houder tbv insert 149 x 210 (A5)

LINFOR 4..

houder tbv insert 210 x 297 (A4)

LINFOR 3..

houder tbv insert 297 x 420 (A3)

(..) : u vult na de code TR in voor transparant, BL voor blauw,
RS voor rood, YE voor geel en GR voor groen

Solid Zip

Een budget-vriendelijke brochurestandaard
voor 4 stuks A4 brochures. De folderbakjes
worden gemakkelijk bevestigd aan het geano
diseerd aluminium paneel van bijna 1600 mm
hoog. Dit paneel wordt licht achterover getrok
ken door de kabel aan de achterzijde. De vorm
van de bakjes zorgt ervoor dat de brochures
niet voorover gaan hangen. De voet, uit grijs
gelakt MDF, is 250 x 330 mm.

type

omschrijving

SORA 9A4

folderstandaard

Menu

Een eenvoudig, maar zeer functioneel
presentatiesysteem voor aan de wand.
Uw klant bladert gemakkelijk door uw tien
presentaties heen. De vijf witte houders zijn
dubbelzijdig te vullen met A4 inserts.
Het wisselen gaat heel gemakkelijk via de
bovenzijde. Dit systeem van 330 mm hoog
en 255 mm breed wordt inclusief montage
materiaal geleverd.

type

omschrijving

type

omschrijving

SOZ 165AL

brochurestandaard

ZMEN 5A4WE

blader-presentatie
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