tai
lm
s- r
om
an
ia.
ro
w.r
e
ww

CATALOG ACCESORII RETAIL

Calitate în fiecare
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Stimaţi Clienţi!

Avem plăcerea de a vă prezenta catalogul nostru de produse 2018.
Reprezentăm un mare producător de mase plastice din UE,
lider de piaţă, cu experienţă de 22 de ani în domeniu.
Clienţii se pot aştepta de la noi la produse de înaltă calitate şi design
inovator, o mare atenţie la detalii şi preţuri competitive.
Vă invit să răsfoiţi catalogul nostru de produse şi să ne contactaţi
pentru orice detalii.

Horatius Savuli
comercial.retailms@gmail.com
+0746826755
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Coşuri pentru cumpărături

Coș cu roți 55 L
Descrierea produsului:
· Capacitate: 55 l
· Greutatea coșului: 1,85 kg
· Durabilitate: până la 150 kg
· Calitate ridicată și estetică
a produsului
Disponibilă în culori: roșu, albastru, galben, verde,
negru (culori standard
într-o ofertă continuă.) Sunt
disponibile și culori nonstandard, producția individuală
poate fi produsă în fiecare
culoare din paleta de culori
RAL.
2 mânere, standard în culoarea neagră, cu posibilitatea
de a produce mânere în orice culoare.
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capacitate

55 litri

Materiale standard
Profile din aluminiu conform PN EN 755-9
Copolimer de polipropilenă, antistatic, omologat pentru contactul cu
alimentele, cu o bună rezistență la impact și rigiditate

Cantitate pe palet: 44 bucăți pentru paleți
de până la 1,8 m înălțime
Perioada de garanție: 12 luni
(garanția nu acoperă daune mecanice)
Dimensiuni
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Coşuri pentru cumpărături

Coş cumpărături
pe roţi 38l
· calitate ridicată şi design

atractiv
· volum de 38 l
· greutate cos 1,98 kg
· culori disponibile: roşu,
albastru, galben, verde (sau
la comandă în orice culoare a
paletarului)

· cu mânere de culoare neagră

(disponibile şi în alte culori)
· capacitate de încărcare ≤ 150
kg
· cantitate / palet: 60 buc la 1.8 m
înălţime;
· 70 buc la 2.0 m înălţime;
· 80 buc la 2.2 m înălţime

capacitate
Cod produs

10-3-0000

Cod EAN

5901721670181

Număr certificat de înregistrare

Nr 002040998-0001
Înregistrat în 14/05/2012

Garanţie

12 luni (garanţia nu acoperă
distrugerile mecanice)

Produs în

4

Polonia

38 litri

Materiale standard
Profile din aluminiu conform PN EN 755-9 standard

Polipropilena, anti-static, permite contactul cu produsele alimentare, rigide
şi cu rezistenţă mare la impact

pojemność

Dimensiuni

D = 350 mm; d1 = 178 mm
S = 475 mm; s1 = 358 mm
H = 920 mm; h1 = 550 mm; h2 = 420 mm
H
D

d1

h1

h2

s1
S
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Coşuri pentru cumpărături

Coş cumpărături
22l
· Calitate ridicată şi design

atractiv
· Capacitate 22 l
· Greutate coş 0,67 kg
· Spaţiu pentru plasare logo
· Disponibil în următoarele
culori: roşu, albastru, galben,
verde (optional toate culorile
paletarului RAL )

· dotat cu 2 mânere negre

(disponibile şi în alte culori)
· capacitate până la 30 kg
· cantitate / palet: 300 buc / palet
de 1,80 m înălţime

capacitate
Cod produs

10-2-0000

Cod EAN

5901721670075

Garanţie

12 luni (garanţia nu acoperă
distrugerile mecanice)

Produs în

Polonia
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22 litri

Coşul de 22 l este foarte cunoscut şi testat pe piaţa UE.
Disponibil cu 1 sau 2 mânere. Disponibil în toate culorile standard.
Coşul poate servi drept
suprafaţă publicitară
prin serigrafie sau
metoda IML

Materiale standard
Polipropilenă, cu proprietăţi antistatice,
permite contactul cu alimentele,
rezistenţă mare la impact.
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Coşuri pentru cumpărături

Coş cumpărături
20l
· Anul acesta include în oferta

noastră două noi coşuri de 20 şi
28 litri capacitate
· Coşurile au acelaşi design
modern precum cel al coşurilor
de 38 l cu rotile.

· Coşul poate servi drept

suprafaţă publicitarp prin
inscripţionare serigrafică sau
metoda IML

capacitate

20 litri
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Coşuri pentru cumpărături

Coş cumpărături
28l
Cosurile sunt disponibile
în culori standard însă oferim
posibilitatea de a le personaliza
în orice culoare a paletarului.

· Calitatea înaltă şi estetica noului
design al coşurilor a captat încă
de la început atenţia clienţilor
noştri.

capacitate

28 litri

Materiale standard
Copolimer de polipropilenă, antistatic,
Permite contactul cu alimentele,
rezistenţă mare la impact.
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7630

Coşuri pentru cumpărături

Suport pe rotile
pentru coşuri de cumpărături
· cărucior pentru manipularea

coşurilor pentru cumpărături,
util în zona ghişeelor

· material: oţel galvanizat, este

dotat cu rotile având diametrul
de 75 mm

Cărucior pentru
2 coşuri

5450

· cărucior prevăzut

cu spaţii
pentru amplasarea a două
coşuri pentru cumpărături
· material: oţel galvanizat, este
dotat cu rotile având diametrul
de 75 mm

7630

Suport pe rotile
pentru coşuri de cumpărături 20-22 lt
· Cărucior fără mâner pentru

manipularea coşurilor pentru
cumpărături, util în zona
ghişeelor

Material: oţel nichelat, este
dotat cu rotile având
diametrul de 50 mm
10

Util pentru coşuri
de 20 şi 22 lt

5450

Sisteme suspendate pentru raion legume-fructe
TABLICZKA WARZYWA–OWOCE

TABLICZKA WARZYWA–OWOCE

SET CASETA RAION LEGUME-FRUCTE
· setul include: caseta şi plăcuţe cu cifre
· dimensiuni: 250 mm înălţime, 225 mm lăţime
· culoare negru (disponibil şi în alte culori)

PLACUTE PENTRU SUSŢINEREA CIFRELOR
· setul conţine 6 plăcuţe
· fonturi albe pe fundal negru
ART. NR:

ART. NR:

CARLIGE TIP “C” PENTRU SISTEME
SUSPENDATE
· dimensiuni: 40mm x 15mm x 1,5mm (lungime x lăţime x
diametru)
· culoare: oţel

CARLIGE TIP “S” PENTRU SISTEME
SUSPENDATE
· • dimensiuni: 40mm x 17mm x 1,5mm (lungime x lăţime x
diametru)
· culoare: oţel
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Profile pret

Universale cu bandă dublu adezivă
· cu bandă adezivă
· se pot fixa pe o multitudine de suprafeţe
· cu front transparent anti-praf
· culori: transparent, alb şi culori standard
· disponibile la comanda în orice culoare din
paletar
· material: plastic dur de înaltă calitate

Latime [mm]

12

Cantitate / cutie

DBR 18

250 buc

DBR 26

250 buc

DBR 30

225 buc

DBR 35

225 buc

DBR 39

200 buc

DBR 52

160 buc

DBR 60

120 buc

DBR 73

120 buc

Profile pret

Universale cu bandă dublu adezivă
ADAPTOR TIP C
Adaptorul tip C pe care se ataseaza profilul DBR
Nume
Adaptor C

Lăţime etichetă
39 mm

Cantitate / cutie
60 buc

PROFIL DBR + DBH
Profil comun DBR + DBH
Nume
DBR+DBH

Lăţime etichetă
39 mm

Cantitate / cutie
80 buc

PROFIL HE
Profil cu fixare adezivă pe suprafaţa orizontală
Pentru suprafeţe fără cant
Nume
HE

Lăţime etichetă
39 mm

Cantitate / cutie
120 buc

PROFIL NO
Înclinaţie de 25°
Culoare: transparent sau alb
Aplicabile pe rafturi: Storebest, Linde, Adams, Decor-Metall şi
rafturi de lemn, pal s.a.
Nume
Lăţime etichetă
Cantitate / cutie
NO
39 mm
-
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Profile pret

Universale cu bandă dublu adezivă
DB
· pentru introducerea unui poster
· este posibilă conectarea cu profilul DX cu banda adezivă
Nume
DB

Înălţime
18 mm

Cantitate / cutie
300 buc

DX
· pentru introducerea unui poster
· este posibilă conectarea cu profilul DB cu banda adezivă
Nume
DX

14

Înălţime
18 mm

Cantitate / cutie
250 buc

Profile pret

Profile mecanice
LS
· pentru rafturi: Tego, Storebest, Linde, Adams, Decor-Metall
· au posibilitatea fixării în două unghiuri faţă de verticală
Nume
LS
LS
LS

Lăţime etichetă
30 mm
39 mm
52 mm

Cantitate / cutie
80 buc
70 buc
60 buc

TE
· aplicabile pe rafturi: Tegometall
· disponibile pentru 3 lăţimi de etichete
Nume
TE
TE
TE

Lăţime etichetă
30 mm
39 mm
52 mm

Cantitate / cutie
120 buc
100 buc
80 buc

TE+DBR
· profile potrivite pentru rafturi TEGO
· profil comun TE+DBR, design uniform, fără bandă adezivă
Nume
TE + DBR

Lăţime etichetă
39 mm

Cantitate / cutie
50 buc

ME = MOEKS
· cu fixare mecanică pe rafturile TEGOMETALL
· cu balama elastică
Nume
ME = MOEKS

Lăţime etichetă
39 mm

Cantitate / cutie
65 buc
15

Profile pret

Profile mecanice
UT
· pentru rafturi ”Ucge” şi “Arneg”
· pentru etichete cu lăţime de 39 mm,
· disponibile în culorile alb şi transparent
Nume
UT

Lăţime etichetă
39 mm

Cantitate / cutie
70 buc

Profil mecanic PEK
· se fixează mecanic într-o fanta prevăzută în spatele raftului
· are sarcina de a susţine divizorul de raft
· poate fi înlocuit cu profilul snap-on PEK
Nume
Profil mechanic PEK

Înălţime
-

Cantitate / cutie
140 buc

DBX
· pentru introducerea unui poster
· profil comun DB + DX
Nume
DBX

Înălţime
-

Cantitate / cutie
-

HSAC
· profil pentru rafturi Hermes Metall
· dispune de balama elastică pentru accesul mai uşor la marfa
de pe raftul inferior

Nume
HSAC
16

Lăţime etichetă
39 mm

Cantitate / cutie
120 buc

Profile pret
Profile pret mecanice
Profile

Profile mecanice

IP
· pentru rafturi Hermes
•· disponibil
pentru rafturi
Hermes
pentru
cant de 19 mm sau 32 mm latime
IP
•

disponibil pentru cant de 19 mm sau 32 mm latime

Nume
IP
Nume
IP

Lăţime etichetă
39 mm
Latime eticheta

Cantitate / cutie
150 buc
Cantitate / cutie

39 mm

150 buc

CC
· pentru rafturi frigorifice cu grilaj din sârmă
•· disponibile
pentru rafturi
frigorifice
cu grilaj
din sarma
pentru
lăţime
etichetă
de 39 mm
•
disponibile pentru latime eticheta de 39 mm
cant
17mm
mm
•· lungime
lungime
cantspate
spate 17
•
cu orificii si clipsuri de fixare,
clipsuri de fixare,
•· cu orificii
culoare şi
transparent
· culoare transparent
CC

Nume

Nume
CC
CC

Latime eticheta

Lăţime etichetă
39 mm
39 mm

Cantitate / cutie

Cantitate / cutie
-

CCL

CCL
•
•
•
•
•

pentru rafturi frigorifice cu grilaj din sarma
disponibile pentru latime eticheta de 39 mm
lungime
cant spate
35 mmcu grilaj din sârmă
pentru
rafturi
frigorifice
cu orificii si clipsuri de fixare
disponibile
pentru lăţime etichetă de 39 mm
culoare transparent

·
·
· lungime cant spate 35 mm
Latime eticheta
·Nume
cu orificii şi clipsuri de fixare
CCL
39 mm
· culoare transparent

Nume
CCL

Lăţime etichetă
39 mm

Cantitate / cutie
-

Cantitate / cutie
-
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Profile pret
Profile pret

Profile pentru rafturi din lemn sau sticlă

Profile pentru rafturi din lemn sau sticla

GLS

GLS

Profil pentru rafturi vitrate sau din lemn cu grosime de 5-10 mm

· Profil pentru rafturi vitrate sau din lemn cu grosime de 5-10
mm

Nume
NumeGLS

Lăţime etichetă
Latime eticheta
39 mm

GLS

Cantitate / cutie
60 buc Cantitate / cutie

39 mm

60 buc

ADAPTOR TIP C
Adaptorul tip C pe care se ataseaza profilul DBR

ADAPTOR TIP C

· Adaptorul tip C pe care se ataseaza profilul DBR
NumeNume

ADAPTOR TIP C

ADAPTOR TIP C

18
16

Inaltime
Înălţime

-

-

Cantitate
Cantitate
/ cutie/ cutie
60 buc
60 buc

Profile pret

Profile preţ cu fixare pe grilaj din sârmă
KE
· profile pentru grilaj sârmă şi coşuri tip “Wanzl-Siegel”
· disponibile pentru 3 lăţimi
Nume
KE
KE
KE

Lăţime etichetă
30 mm
39 mm
52 mm

Cantitate / cutie
100 buc
70 buc
50 buc

DRA
· pentru rafturi şi coşuri cu structură din sârmî
· disponibile în culorile alb sau transparent
· disponibile ţi debitate la diverse dimensiuni, cu orificii pentru
cârlige aplicate pe rafturi cu orificii

Nume
DRA
DRA
DRA
DRA

Lăţime etichetă
10 mm
30 mm
39 mm
62 mm

Cantitate / cutie
200 buc
130 buc
120 buc
100 buc

DBH
· este utilizat pentru ataşarea de alte profile cu ajutorul benzii

adezive
· disponibile şi cu orificii pentru ataşare de structura din sârmă
cu ajutorul bridelor de fixare
Nume
DBH
DBH

Lăţime etichetă
30 mm
39 mm

Cantitate / cutie
150 buc
120 buc

PC-KOSZ
· profile disponibile pentru coşuri şi rafturi cu structura din
sârmă “Wanzl-Siegel”

Nume
PC-KOSZ

Lăţime etichetă
39 mm

Cantitate / cutie
85 buc
19

Profile pret

Profile pentru mercantizare marfă la raft
L-RAIL
· recomandate pentru împiedicarea alunecării mărfurilor de pe
rafturi

· sunt disponibile cu sau fără bandă adezivă sau cu bandă
magnetică

Nume
L-RAIL
L-RAIL

Lăţime profil
30 mm
30 mm

Cantitate / cutie
100 buc cu bandă
200 buc fără bandă

PROFIL ADEZIV PEK
· dispune de suprafaţă adezivă transparentă
· suprafaţă mare de contact
· recomandat pentru zone cu produse grele sau traffic ridicat
Nume
PROFIL ADEZIV PEK
PROFIL ADEZIV PEK

Lăţime profil
30 mm
30 mm

Cantitate / cutie
100 buc cu bandă
200 buc fără bandă

PROFIL ADEZIV T-RAIL 10
· se ataşează de raft cu ajutorul unei benzi adezive transparente
· scopul profilului este de susţinere a divizorului de raft
Nume
T-RAIL 10

Lăţime profil
10 mm

Cantitate / cutie
400 buc

PROFIL MECANIC PEK
· se fixează mecanic într-o fanta din spatele raftului
· fixează divizorul de raft
· poate fi înlocuit cu profilul adeziv PEK
Nume
PROFIL MECANIC PEK
20

Lăţime profil
-

Cantitate / cutie
140 buc

Profile pret

Profile pentru mercantizare marfă la raft
COLŢAR
· este disponibil în 3 dimensiuni
Nume
COLŢAR
COLŢAR
COLŢAR

Dimensiuni
10 x 40 mm
30 x 30 mm
40 x 55 mm

Cantitate / cutie
200 buc
90 buc
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Profile pret

Profile DRA pentru cârlige
DRA 30
· profil pentru cârlig T destinat rafturilor perforate
· pentru cârlig cu diametrul de 5 mm
· disponibil pentru orificii de diverse diametre
Nume
DRA 30
DRA 30
DRA 30
DRA 30

Lăţime
35 mm
46 mm
50 mm
55 mm

Diametru orificiu
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm

DRA 52
· profil pentru cârlig T destinat rafturilor perforate
· pentru cârlig cu diametrul de 5 mm
· disponibil pentru orificii de diverse diametre
Nume
DRA 52
DRA 52
DRA 52
DRA 52
DRA 52
DRA 52
DRA 52

22

Lăţime
50 mm
52 mm
65 mm
70 mm
75 mm
90 mm
105 mm

Diametru orificiu
7 mm
7 mm sau 11 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
11 mm

Profile pret

Profile DRA pentru cârlige
DRA 39
· port etichetă pentru cârlig T
· diametru sârmă 5 mm
· lungimi disponibile între 45 şi 110 mm
· buzunar transparent răsfrânt în faţă
Nume

Lăţime

Diametru orificiu

DRA 39

45 mm

7 mm sau 10,2 mm

DRA 39

50 mm

7 mm sau 10,2 mm

DRA 39

52 mm

7 mm

DRA 39

55 mm

7 mm sau 10,2 mm

DRA 39

60 mm

5 mm, 7 mm sau 10,2 mm

DRA 39

65 mm

5 mm, 7 mm sau 10,2 mm

DRA 39

70 mm

7 mm sau 10,2 mm

DRA 39

75 mm

5 mm, 7 mm sau 10,2 mm

DRA 39

80 mm

7 mm sau 10,2 mm

DRA 39

85 mm

7 mm sau 10,2 mm

DRA 39

90 mm

7 mm sau 10,2 mm

DRA 39

95 mm

7 mm sau 10,2 mm

DRA 39

100 mm

7 mm sau 10,2 mm

DRA 39

105 mm

7 mm sau 10,2 mm

DRA 39

110 mm

7 mm sau 10,2 mm
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Rame pentru afişaj

Rame plastic şi accesorii pentru rame
RAME PLASTIC
· Material: plastic ABS incasabil, printul se introduce prin latura
scurtă.

Dimensiuni
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Dimensiune print
594 x 841 mm
420 x 594 mm
297 x 420 mm
210 x 297 mm
148 x 210 mm
105 x 148 mm

Cantitate / cutie
100 pcs
100 pcs
170 pcs
200 pcs
320 pcs
400 pcs

FOLIE PROTECTIE ANTIREFLECTIV TIP “U”
CU GROSIME DE 0,3 MM
· buzunar de protecţie care faciliteaza introducerea printului în
ramă

· protejează printul de praf; cu vizibilitate pe ambele feţe
· dimensiuni disponibile: A2, A3, A4, A5, A6
TALPĂ FIXARE RAME ABS
· pentru fixarea vertical a ramelor
· culoare: transparent
· material: policarbonat
· 1 set = 2 buc
TALPĂ ÎNCLINATĂ FIXARE RAME
· pentru fixarea înclinată la 15° a ramelor
· culoare: transparent
· material: policarbonat
· 1 set = 2 buc
24

Rame pentru afişaj

Rame plastic şi accesorii pentru rame
CÂRLIG DE SUSPENDARE FIX
· pentru suspendarea ramelor ABS
· culoare: transparent
· material: policarbonat
· 1 set = 2 buc (cârlig stânga+dreapta)

CÂRLIG DE SUSPENDARE ROTITOR
· pentru suspendarea ramelor ABS
· culoare: transparent
· material: policarbonat
· 1 set = 2 buc

ACCESORIU SUSPENDARE CU INEL
· pentru rame cu inel de suspendare paralel
· culoare: transparent
· material: policarbonat
· 1 set = 2 buc

ACCESORIU SUSPENDARE CU INEL ROTITOR
· pentru rame cu inel de suspendare rotitor
· culoare: transparent
· material: policarbonat
· 1 set = 2 buc
25

Rame pentru afişaj

Rame plastic şi accesorii pentru rame
ACCESORIU INTERCONECTARE RAME
· pentru interconectarea paralela a ramelor
· culoare: transparent
· material: policarbonat
· 1 set = 1 buc

ACCESORIU CU CLEMA ARTICULATA
· pentru fixarea pe suporturi cu grosime maxima de 20mm
· culoare: transparent
· material: policarbonat

ACCESORIU CU CLEMĂ UNIVERSALĂ
· clemă universală
· disponibil cu support fixare de rame sau casete preţ
· culoare: transparent
· material: policarbonat

ACCESORIU MAGNETIC PARALEL
· fixează rama paralel pe suprafaţa

26

Rame pentru afişaj

Rame plastic şi accesorii pentru rame
ACCESORIU MAGNETIC PERPENDICULAR
· fixează rama perpendicular pe suprafaţa

CLEMĂ UNIVERSALĂ CU PIESA “T”
· pentru ţevi şi alte suprafeţe
· deschidere clema până la 29,88 mm
· include piesa “T” pentru rame
· culoare: transparent

27

Rame pentru afişaj

Stand de afisaj
-set-

Setul include: talpă rectangulară metalică cu sistem
de prindere, picior telescopic din
aluminiu şi piesa T pentru rame.

diametru ø 9 mm

UCHWYT
T DK
ART. NR: 8549

diametru ø 12 mm

TALPĂ RECTANGULARĂ
Culori disponibile: negru sau gri.

28

PICIOR TELESCOPIC
· produs din aluminiu anodizat
· lungimi disponibile: 300-600mm
· 800-1450 mm

CLEŞTE PORT RAME TIP “T”
· pentru fixarea ramelor ABS pe un suport
· material: PC
· culoare: transparent

PIESA “T”
· pentru fixarea ramelor pe toja cu Ø 9 mm
· material: ABS
· disponibile în culori diverse

29

Rame şi stoppere aluminiu

Rame
din aluminiu
Ramele din aluminiu (tip deschis - introdus - Închis)
sunt apreciate în special în situaţii de înlocuire rapidă
şi uşoara a materialelor publicitare.
Sunt bine cunoscute pentru rezistenţă,
robusteţe şi aspect estetic
Au aplicată o folie antireflectivă care protejează
printul de radiaţia solară.

30

A1

594 x 841 mm

6801(B)

A2

420 x 594 mm

7132

A3

297 x 420 mm

7130

A4

210 x 297 mm

7133

Design:
· Profil aluminiu anodizat de 32 mm
· Folie din PVC antireflectiv de 0.4 mm
(protejează printul de radiaţiile solare)
· Contraramă din plastic
· Dispun de piese pentru montarea pe perete

Dimensiuni

Dimensiune cadru

A1

594 x 841 mm

A2

420 x 594 mm

A3

297 x 420 mm

A4

210 x 297 mm

Rame
şi stoppere
aluminiu

Stopper aluminiu A1, B1

Aplicaţii:
Expunere printuri la dimensiunea:
· A1 594 x 841 mm
· B1 707 x 1000 mm
Pentru aplicatii de interior sau exterior

Design:
· Profil aluminiu anodizat de 32
mm
· Contraramă rezistentă la
condiţiile atmosferice
· Folie din PVC antireflective de
0.4 mm
(protejează printul de radiaţiile
solare)
· Dispune de piese de colţ
rotunjite şi cromate
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Markere şi cerneluri

Set markere

1

6 x 10 mm

SET
DEmm
42MARKERE
15
x 20

15 x 20 mm

6 x 10 mm

Marker no.
31
2
25 x 55 mm
3
44
15 x 35 mm

Mărime
35 mm
6 x15
10 x
mm
15 x 20 mm
15 x 35 mm
55 mm
25 25
x 55xmm

Culori disponibile:
Setul de markere nu include cerneala.

CERNELURI
Pe bază de alcool, rezistente la apă,
volum: 1 l.
Culori disponibile:

32

Markere şi cerneluri

Markere tip creion
EDDING 330 MARKER
· marker permanent cu vârf rotunjit
de 1.5-3.0 mm sau cu vârf teşit de
1,5 mm

· uscare rapidă, nu pătează, cerneală
rezistentă la UV şi apă
· fără toluen sau xylen
· util pentru orice suprafaţă

· reîncărcabil

EDDING 390 MARKER

· cu vârf teşit
· lăţime vârf: 4-12 mm
· cerneală permanentă
· fără miros
· reîncărcabil
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Divizoare raft
Divizoarele de raft au rolul de a
organiza mărfurile pe raft prin
perimetrizare; permit evidenţierea
unei mărci în cadrul categoriei.

Divizor

120/485
Divizor

60/485

· culoare: transparent
· material: polycarbonat
· înălţime: 60 mm
· dimensiuni: 60/285-485
· permit ajustarea lungimii prin
rupere la 25 mm
· dispune de opritor
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· culoare: transparent
· material: polycarbonat
· înălţime: 120 mm
· dimensiuni 120/285-485
· permit ajustarea prin rupere la 25 mm
· dispune de opritor

Divizoarele de 60/485 si 120/485
sunt disponibile fără limitator

Divizoare raft

Divizor

120/650

· culoare: transparent
· material: polycarbonat
· înălţime: 120 mm
· lungime: 567 mm
· 50 buc / cutie

Divizor

120/850

· culoare: transparent
· material: polycarbonat
· înălţime: 120 mm
· lungime: 768 mm
· 50 buc / cutie

WWW.KONPLAST.COM.PL
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Buzunare PVC de protecţie
şi suporţi meniu plexiglas
BUZUNAR PROTECŢIE CU BANDĂ ADEZIVĂ
· Dispune de 2 benzi adezive de 19 mm lăţime
a r t. nr
: 6520
· Alcătuite dinA1PVC antireflectiv de 0.3 mm
grosime
ar t. nr: 6466
· Dimensiuni:A2A0-A7
A0
a r t. nr : 8225
A3

A4

TAŚMA
KONAĆ Z TAŚMĄ
CZNĄ

A5

A3

a r t. nr : 3427
a r t. nr : 3400
ar t. nr: 3429/8420
a r t. nr : 3755
a r t. nr : 3431
a r t. nr : 3405/5190

A4

a r t. nr : 4659/6710

A1
A2

a r t. nr : 4572/6514
BUZUNAR PROTECŢIE CU ORIFICII
METALICE
A5

A6

a r t. nr : 4577/6834

a r t. nr : 4575
· Dispune de 2 A7
orificii metalice pentru suspendare,
A1
a r t. nra:r5227/7409
CROSS
t. nr : 3412
· Alcătuite
din
PVC
antireflectiv
de
0.3
mm
grosime
A2
a r t.
4867
A4
a rnr
t.:nr
: 8510
· Dimensiuni:
A0-A7
A3
a r t.a nr
5200/7134
A5
r t.: nr
: 7512/7331
A6

A4

a r t.
a rnr
t. :4926/3228
nr : 7973/7332

A5

a r t. nr : 4863

A6

a r t. nr : 5288/8088

CROSS 2

a r t. nr : 4861

CROSS 1PROTECŢIE TIP “U”
a r t. nr : 3633
BUZUNAR
PENTRU RAME ABS
A1
a r t. nr : 6520
· Protejează printul
de praf
A2
ar t. nr: 6466
· Alcătuit dinA3
PVC antireflectiv de 0.3 mm
grosime
a r t. nr : 3427
A4
a
r
t.
: 8055
· DimensiuniA4
disponibile: A2, A3, A4, ar
A5,
A6nr
t. nr:
3429/8420
A5
A5

a r t. nr : 8054
a r t. nr : 3431

BUZUNAR PROTECŢIE CU 3 COMPARTIMENTE
r t. nrgrosime
: 5227/7409
· Alcătuit din A1
PVC antireflectiv de 0.3 amm
CROSS
a r t. nr : 3407
a r t. nr : 4867
· Disponibil înA2orice
dimensiune
A5
a r t. nr : 7416
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A3
A6
A4
2
A5

a r t. nr : 5200/7134
a r t. nr : 5002
a r t. nr :4926/3228
ar t. nr: 6617
a r t. nr : 4863

A6

a r t. nr : 5288/8088

CROSS 2

a r t. nr : 4861

CROSS 1

a r t. nr : 3633
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Buzunare PVC de protecţie
şi suporţi meniu plexiglas
SUPORT MENIU TIP “L”
· Executat din plexiglas transparent de 2 mm grosime,
· Dimensiuni disponibile: A3, A4, A5, A6, A7,
· Înclinat la 75° faţă de orizontală,
· Disponibil la comandă în orice dimensiune.

SUPORT MENIU TIP “T”

A4

· Executat din plexiglas transparent de 2 mm grosime,
· Dimensiuni disponibile: A3, A4, A5, A6, A7,
· Disponibil în format landscape sau orizontal,
60 x 40cm
a r t. nr : 7308
a r t. nr : 3369
·
Disponibil la comandă în orice dimensiune.
a r t. nr : 5124

A5

a r t. nr : 3453

A6

a r t. nr : 5127

A7

a r t. nr : 6943

A8

ar t. nr: 8470

A3

SUPORT MENIU TIP “BERKEL”

A5

· Executat din plexiglas transparent de 2 mm grosime,
· Dimensiuni disponibile: A3, A4, A5, A6, A7,
· Disponibil în format landscape sau orizontal,
a r t. nr : 7560
· Disponibil la comandă în orice dimensiune.
a r t. nr : 6940

A6

a r t. nr : 7880

A7

a r t. nr : 8389

A4

SUPORT TIP ‘V”

: 3369

60 x 40cm

a r t. nr : 7308

· Executat din plexiglas transparent de 2 mm grosime,
· Disponibil în format landscape sau orizontal,
· Disponibil la comandă în orice dimensiune.

: 5124
: 3453
: 5127
: 6943

: 8470
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Buzunare PVC de protecţie
CROSS

a r t. nr : 3407

A5
CROSS
A6
2 A5

a r t. nr : 7416
a rr t.
t. nr
nr :: 5002
3407
a
a r t.
t. nr:
nr : 6617
7416
ar

A6

a r t. nr : 5002

ar t. nr: 6617
BUZUNAR2 PROTECŢIE CU ORIFICIU
METALIC
A1

· disponibil cuA21 orificiu metalic
A3A5
· grosime folie
0.2 mm
A6 A6, A7
· dimensiuni:A4
A5,

a r t. nr : 6520
ar t. nr: 6466
a r ar
t. nr
: 3427
t. nr:
8483
ar t. nr:
3429/8420
ar t.
nr: 8480

A5A5

t. nr:
8483
a rar
t. nr
: 3431

A6

ar t. nr: 8480

BUZUNAR PROTECŢIE
A1A4

ar: t.
nr: 8479
a r t. nr
5227/7409

A6

a r t. nr : 5288/8088

· buzunar cu A2
unA5orificiu
t. nr
: 4987
a r at.rnr
: 4867
A4
ar
t.
nr:
A6 A5, A6
a r: t.
nr : 8479
3637
a r t. nr
5200/7134
· dimensiuni:A3
A4,
A5
a
r
t.
nr
:
4987
a r:4926/3228
t. nr : 5172
A4A7
a r t. nr
· material: folie
PVC antireflectivă
A6
a r t. nr : 3637
A5
a r t. nr : 4863
· format vertical,
printul se inserează prin
partea superioară
A7
a r t. nr : 5172
CROSS 2

a r t. nr : 4861

CROSS 1

a r t. nr : 3633

BUZUNAR CU ORIFICII REZISTENT LA APĂ
· buzunar protective prevăzut cu orificii
· rezistent la A4
expunerea la apă şi factoriia rde
mediu
t. nr : 8055
· dimensiuni:A5A4, A5
a r t. nr : 8054

Putem personaliza orice tip
de buzunar de protecţie
în funcţie de cerinţele clienţilor.
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Sisteme suspendate 610 mm

· profil click din aluminiu destinat
suspendării posterelor

· dispune de dopuri la capete
şi agăţători

· pentru poster cu dimensiunea A1
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Casete preţ
SET CASETĂ PREŢ
· Setul include: caseta preţ prevăzută cu conectori pe spate şi

fereastră transparentă culisantă în faţă, tijă cu adaptor pentru
accesorii, talpă CLICK din plastic cu formă trapezoidala, set
digiti din PVC.

CASETĂ PREŢ
· Casetă preţ prevăzută cu fereastră transparentă culisantă.
· Dispune de 6 digiti din PVC şi spaţiu pentru etichetă,
· Material: Polycarbonat şi ABS,
· Disponibile în culori standard.
SET DIGITI
· Cuprinde 6 benzi din PVC, preîndoite la dimensiunea digitului
· Culori: font negru pe fundal alb.

STAND PENTRU CASETE PRET
Standul include:
· braţ (tija) mobil,
· alungire tija: 100 sau 200 mm,
· talpă plastic transparentă trapezoidală,
· fiecare element poate fi comandat separat
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Casete preţ
CLIPS PENTRU CASETĂ PREŢ
· Deschidere maximă 30 mm,
· Culoare transparent,
· Material: polycarbonat.

CLEMĂ CLiCK CU ARTICULAŢIE
PENTRU CASETĂ PREŢ
· Pentru fixare pe cutii, coşuri şi cartoane,
· Deschidere max 20 mm,
· Culoare transparent,
· Material: polycarbonat.
ACCESORIU CLiCK CU 2 ACE DE ÎNFIGERE
Utilizat pentru fixarea casetelor-preţ direct pe produs.
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Alte accesorii
SUPORT ETICHETĂ CU TALPĂ RECTANGULARĂ
Suport etichetă alcătuit din plexiglas transparent.
Este disponibil în 2 variante:
Varianta mare cuprinde:
Varianta mică cuprinde:
· 1 buc. port etichetă 50 mm;
· 1 buc. port etichetă 27 mm;
· 1 buc. tijă transparentă 100 mm; · 1 buc. tija transparentă 50 mm;
· 1 buc. articulaţie Clear Grip alba; · 1 buc. articulaţie Clear Grip
albă;
· 1 buc. talpă transparentă cu
articulatie 74 x 39 mm.
· 1 buc. talpă transparentă cu
articulaţie 74 x 39 mm.

SUPORT ETICHETE CU CLEMĂ 65 MM
Suport etichetă-preţ alcătuit din plexiglas transparent.
Cuprinde:
· 1 buc. clemă mare Clear-Grip (65 mm),
· 1 buc. tijă 50 mm;
· 1 buc. port etichetă 50 mm;
· 2 buc. articulaţii Clear- Grip de culoare albă.

SUPORT ETICHETĂ DBR39 PENTRU CÂRLIGE
· Material: PCV,
· Culori: toate culorile standard,
· Lungime: 70 mm, lăţime etichetă 39 mm,
· Dispune de orificiu tip EURO de 30 mm.

WOOBVLER ADEZIV
· Material: PVC transparent antireflecţie de 0.5 mm grosime,
· Dimensiuni disponibile: 11/7 x 150 mm sau 12/7 x 200 mm,
· Include 2 benzi adezive.
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Alte accesorii
PORT ETICHETĂ CU BUZUNAR 26 X 42 MM
· Utilizate prin clipsare pe cârlige,
· Dimensiuni; 26 x 42 mm,
· Material: polypropilenă.

PORT ETICHETĂ CU BUZUNAR 26 X 26 MM
· Utilizate prin clipsare pe cârlige,
· Dimensiuni; 26 x 26 mm,
· Material: polypropilenă.

SUPORT AFIŞAJ PREŢ
· Cu aplicabilitate în zona de grădinărit, pentru afişarea
preţurilor la plante, flori etc,
· Dimensiune afişaj: 100 x 85 mm,
· Lungime picior: 300 mm,
· Material: polypropilena,
· Culoare galbenă
· Preţurile se aplică cu ajutorul markerelor.

BUCLE DE SUSPENDARE
· Utilizate pentru fixarea profilurilor DBH de structuri din sârmă,
precum şi a buzunarelor PVC prevăzute cu orificii,
· Lungimi disponibile: 50 mm sau 100 mm.
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Alte accesorii
BANDĂ CU SPUMĂ ADEZIVĂ
· Bandă dublu-adezivă din spumă poliouretanică albă,
· Grosime spumă: 1 mm
· Lungime rolă: 50 m
· Lăţimi disponibile: 9 mm, 12 mm, 19 mm.

BANDĂ DUBLU-ADEZIVĂ
· Bandă adezivă pe ambele feţe
· Transparentă
· Lăţimi disponibile: 9 mm, 12 mm, 19 mm
· Lungime rolă: 50 m

BANDĂ MAGNETICĂ
· Lăţimi disponibile: 10 mm; 12,7 mm; 19 mm; 25,4 mm,
· Grosime bandă: 1,5 mm,
· Utile pentru ataşarea pe suprafeţe metalice,
· Foarte rezistentă la umiditate şi schimbări de temperatură

SEPARATOR PENTRU CĂRŢI POŞTALE
Eficient pentru standurile de expunere a cărţilor poştale.
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Alte accesorii
LANŢ ÎMPLETIT
· Sârmă de oţel zincat,
· Grosime 2 mm, dimensiuni exterioare ochi 8 x 18 mm,
· Rolă de 110 meters,
· Utilizat pentru suspendarea printurilor.
BENZI DE EXPUNERE
Realizate din polipropilenă, utilizate pentru expunerea
produselor uşoare.

TIJE CU CÂRLIGE LA CAPETE
Lungimi disponibile:
· 150 mm
· 300 mm
· 500 mm

BANDĂ CU CLEMĂ
Lungimi disponibile:
· 127 mm
· 230 mm
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Culori standard

RAL 1018

RAL 1021

PANTONE 286

RAL 2008

RAL 3000

RAL 7035

RAL 9010

RAL 6029

KOLORY NIESTANDARDOWE

RAL 1018

RAL 2008

RAL 1021

PANTONE 286

RAL 7035

RAL 3000

RAL 9010

RAL 6029

Culori personalizate
KOLORY NIESTANDARDOWE
RAL 1016

RAL 6018

RAL 1016

RAL 6009

RAL 2002

RAL 7004

RAL 6018

RAL 7004
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RAL 2002

RAL 7042

RAL 6009

RAL 7042

RAL 2004

RAL 6005

RAL 2004

RAL 7045

RAL 6005

RAL 7045

RAL 4010

RAL 5012

RAL 3020

RAL 5005

RAL 3020

RAL 4010

RAL 7015

RAL 5012

RAL 7015

RAL 8028

RAL 5005

RAL 8028

RAL 6024

RAL 5010

RAL 6024

RAL 9005

RAL 5010

RAL 9005

Dimensiuni

FORMAT A
A0

841 x 1189 mm

A1

594 x 841 mm

A2

420 x 594 mm

A3

297 x 420 mm

A4

210 x 297 mm

A5

148 x 210 mm

A6

105 x 148 mm

A7

74 x 105 mm

A8

52 x 74 mm

A1

A0

A2

FORMAT B
B0

1000 x 1414 mm

B1

707 x 1000 mm

B2

500 x 707 mm

B3

353 x 500 mm

B4

250 x 353 mm

B5

176 x 250 mm

B6

125 x 176 mm

B7

88 x 125 mm

A3
A4

A5
A6

A7

B1

B0
B2

B3
B4

B5
B6

B7
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