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Quick Magnet

Tillbehör
Broschyrhållare A4 / A5, 20 & 40 cm förlängare.

Enkelt, exklusivt displaysystem
Quick Magnet ger med sin sobra design en exklusiv inramning 
till ditt budskap/varumärke. Samtidigt är den med sin genom-
tänkta konstruktion ett av marknadens mest kompakta och 
lätthanterliga system. Trots sin storlek levereras den i ett mini-
malt emballage för minsta fraktkostnad och volym. Montering 
sker minutsnabbt och helt utan verktyg.

Bildbyte görs på ett ögonblick och bildvåderna kan naturligtvis 
återanvändas. Det smarta systemet är utbyggbart från stan-
dardhöjden på 140 cm och kan lätt ökas till såväl 160 cm som 
180 cm med extra förlängare. 

• Enkelt budskapsbyte

• Dubbelsidig

• Kompakt förpackning

• Snygg inramning 

Levereras i en kompakt 
förpackning med ett 

fraktanpassat format.

Specifikationer

Quick Magnet 38 58

Bredd system 38 cm 58 cm

Höjd system  140 / 160 / 180 cm 140 / 160 / 180 cm

Djup (fot)  26 / 40 cm 26 / 40 cm

Vikt inkl väska  3,5 kg 4,0 kg

Bildyta bredd 38 cm 58 cm

Bildyta höjd 140 / 160 / 180 cm 140 / 160 / 180 cm

Material budskap  Styva paneler med magnet 

Material system   Aluminium, stål

Broschyr-
hållare A4 / A5

finns som
tillbehör

Flera höjder och bredder.

Monteras utan verktyg!
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