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Opis produktu – STAS papergrip – listwa do zawieszania kartek
Product
description
for STAS
papergrip
Dzięki unikatowej
konstrukcji
listwę STAS
papergrip możemy użyć na dwa sposoby. Kartki papieru,
małe plakaty,
zdjecia
krawedzią
do środkatolistwy
– sprężynująca
STAS
papergrip
is możemy
one rail łatwo
that wsunąć
has two
uses. Thanks
a strip,
paper andtaśma
small
zablokujecan
ją przed
wypadnięciem,
pozwalając
jednocześnie
łatwo
wyjąć prace
poprzez
posters
be easily
locked into
the rail
and can be
removed
again
with lekkie
a single
pociagnięcie do dołu.
motion.
Secondly,
similar
objects
be placed
in the special
edge on top
Górna krawędź
listwy cards
posiadaand
specjalny
rowek,
dziękican
któremu
można postawić
w nim sztywniejsze
prace:
of
the kartki,
rail. zdjęcia, pocztówki...
Zastosowanie
Zastosowanie
STAS papergrip umożliwia zawieszenie zarówno cienkich, jak i grubszych kartek. Można ją również
Application
zastosować do powieszania lekkich czasopism (do 3,5 mm grubości) lub innych przedmiotów o
STAS
papergrip
is suitable
podobnej
maksymalnej
grubości.for both thick and thin paper and can even hold light
Listwa jest zaprojektowana
jakoand
jednoczęściowy
łatwo zamontować
do dowolnej
magazines
up to 3.5 mm
laminated moduł,
paper.który
The bardzo
rail practically
has a one-piece
ściany. Poszczególne moduły można łączyc ze sobą, co pozwala zaprojektować dowolna długość
design
and
can
be
mounted
in
different
ways.
Multiple
rails
can
be
connected
to
systemu papergrip.
create a hanging system that spans an entire wall.
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Montaż
Mounting

click!
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Features
Charakterystyka
Dimensions:
45 mm
high głębokość
x 13 mm deep
Wymiary: 45mm wysokość
x 13mm
Długość:
50,
100
cm
Lengths:
50, 100, 150 or 200 cm
Kolory: biały połysk( standard), biały tekstura, czarny tekstura, szary tekstura.
Colour:
standard
in white,
white, textured
black ortaśma
textured
alu
Montaż: klipsy montażowe
(3 szt./mb
listwy),textured
taśma magnetyczna
lub dwustronna
klejąca.
other colours on request
Mounting:
rail clips (3 per metre), magnetic tape or double-sided tape
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