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Samolepicí 
na hladké povrchy
jako skříně, sklo nebo dveře
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lze psát  
přímo na papír  

v rámečku

bezpečnostní  
barvy

neničí citlivé 
povrchy

čitelný z obou stran

Magnetické 
na kovové 

povrchy
jako magnetické tabule  

nebo kovové skříňky

přenosný,  
lze opakovaně  

použít

neničí 
povrchy

lze psát  
přímo na papír  

v rámečku

větší kapacita

bezpečnostní  
barvy
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3→ Kompletní nabídku našich výrobků najdete na durable.eu

Přilnavé (bez lepidla) 
na skleněné povrchy, 

které jsou vystaveny slunečnímu záření (například výlohy)

Se suchým 
zipem

na textilní 
povrchy

například na látkové 
a  protihlukové paravány

Inforámečky  
na skleněné  
povrchy vystavené  
slunečnímu záření
12 DURAFRAME® SUN
15 DURAFRAME® POSTER SUN

Inforámeček na  
textilní povrchy
21 DURAFRAME® GRIP

Systémy s magnetickými 
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23 DURAVIEW®

Magnetické inforámečky
16 DURAFRAME® MAGNETIC
18 DURAFRAME® MAGNETIC TOP
19 DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY
20 DURAFRAME® MAGNETIC NOTE
20 DURAFRAME® MAGNETIC PLUS

DURAFRAME®

• Profesionální způsob prezentace  informací 
ve vysoké kvalitě

• Přední odklopitelná magnetická strana 
umožňuje rychlou a pohodlnou výměnu 
prezentovaných dokumentů

• Snadná instalace na všechny hladké 
povrchy bez šroubování nebo vrtání do stěn

odolný vůči UV 
záření a teplučitelný z obou stran

přenosný,  
lze opakovaně  

použít
bez lepidla

přenosný,  
lze opakovaně  

použít
bez lepidla



Profesionální způsob prezentace informací:
 DURAFRAME®

INFORÁMEČEK

Pokus

Výborně

duraframe.eu

DURAFRAME® / samolepicí na hladké povrchy



❷ ❸ ❹❶

DURAFRAME®

5→ Kompletní nabídku našich výrobků najdete na durable.eu

8 barevných  
variant

samolepicí zadní 
strana

identická barva 
rámečku po 

obou stranách

magnetické 
zavírání

antireflexní  
fólie

DURAFRAME je 
samolepicí inforámeček 
pro profesionální 
prezentaci dokumentů, 
které můžete rychle 
a jednoduše vyměnit.  
Při umístění rámečku na 
sklo jsou informace čitelné 
z obou stran. 

DURAFRAME® je vhodný pro veškeré hladké vnitřní povrchy, jako jsou dveře, skříně, 
skleněné výplně a stěny. Lze jej z pevného podkladu následně beze stop odstranit.
Barva rámečku je identická na obou stranách. Rámeček může být použit jak horizontálně, 
tak vertikálně. K dispozici jsou různé formáty rámečků v rozsahu od A6 do 70 × 100 cm, 
v 8 barvách.

Odstraňte ochrannou fólii. Umístěte na vybrané místo. Odklopte přední stranu 
inforámečku a dovnitř vložte 
prezentovaný dokument.

Je to snadné! DURAFRAME® 
zůstává pevně na svém místě. 
Může být přemístěn a nezanechá 
zbytky lepidla.



01 ● | 23 

01 ● | 23 

01 ● | 23 

01 ● | 23 

01 ● | 23 

01 ● | 23   | 03 ● | 07 ●

01 ● | 23   | 03 ● | 07 ● | 05 ● | 09 ● | 02 ● | 30 

01 ● | 23   | 03 ● | 07 ● | 05 ● | 09 ● | 02 ●

01 ● | 23 

01 ● | 23   | 03 ● | 07 ● | 05 ●

01 ● | 23   | 03 ● | 07 ● | 05 ● | 09 ●

DURAFRAME®

A4

A5 A6
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Samolepicí inforámeček na oznámení, 
 instrukce, nápisy, pokyny nebo vaši reklamu.
• Na všechny pevné a hladké povrchy včetně 

skla
• Rychlé vložení a jednoduchá výměna 

 prezentovaných dokumentů odklopením 
magnetického rámečku

• Snadná deinstalace z povrchu bez zanechání 
zbytků lepidla 

• Při použití na skle lze číst informace 
v rámečku z obou stran

• Pro formáty na šířku i výšku 

Velikost Produkt č. Barva rámu Balení

A6
4897… 1 ks v balení 

4870… 2 ks v balení

A5

4898… 1 ks v balení 

4871… 2 ks v balení

4881… 10 ks v balení

A4

4899… 1 ks v balení 

4872… 2 ks v balení

4882… 10 ks v balení

A3

4838… 1 ks v balení 

4873… 2 ks v balení

4883… 6 ks v balení

Rámeček je 
určený pro 

použití v interiérech. 
Pro materiály 
vystavené přímému 
slunečnímu záření 
doporučujeme použít 
DURAFRAME® SUN 
(strana 14).

DURAFRAME® / samolepicí na hladké povrchy



130  | 131   | 132 

DURAFRAME®

SECURITY

A4

7→ Kompletní nabídku našich výrobků najdete na durable.eu

Samolepicí dvojbarevný inforámeček pro zobrazení bezpečnostních 
značek a výstražných informací ve výrobních halách i kancelářích.
• Výrazné barvy:  

zelená/bílá: první pomoc, únikové trasy;  
červená/bílá: požární bezpečnost, nebezpečí; 
žlutá/černá: bezpečnost práce, varování nebo nebezpečí

• Rámeček je v souladu s ISO 3864-4 pro bezpečnostní barvy 
• Dobře viditelné barvy na obou stranách rámečku
• Antireflexní fólie

Velikost Produkt č. Barva rámu Balení
A4 4944… 2 ks v balení 



DURAFRAME®

POSTER

❷ ❸ ❹❶

01 ● | 23 

01 ● | 23 

01 ● | 23 

01 ● | 23 
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Odstraňte ochrannou fólii na horní 
hraně.

Nalepte rovně na podklad. Až poté 
odstraňte ostatní ochranné fólie po 
stranách.

Přilepte boční strany rámu 
a nakonec i spodní. 

Odklopte přední stranu rámu 
a vložte plakát. Následně jen 
uhlaďte.

Samolepicí inforámeček určený pro plakáty s indoor reklamou. 
DURAFRAME® POSTER se samolepicím okrajem přilne pevně 
k hladkým stěnám a skleněným povrchům.
• Snadné upevnění pomocí lepicího proužku na zadní straně rámu
• Rychlé vložení a snadná výměna plakátů jednoduchým 

 odklopením přední strany rámečku
• Při instalaci na sklo je čitelný z obou stran
• Identická barva rámu na přední i zadní straně
• Pro formáty na výšku i na šířku 
• Antireflexní fólie

Velikost Produkt č. Barva rámu Balení
A2 

42 × 59,4 cm 4995… 1 ks v balení

50 × 70 cm 4996… 1 ks v balení

A1 
59,4 × 84,1 cm 4997… 1 ks v balení

70 × 100 cm 4992… 1 ks v balení

Rám je určený pro použití 
v interiérech.  

Pro plakáty vystavené přímému 
slunečnímu záření doporučujeme 
použít DURAFRAME® POSTER SUN 
(strana 15).

DURAFRAME® / samolepicí na hladké povrchy



70 × 100 cmA150 × 70 cmA2

9→ Kompletní nabídku našich výrobků najdete na durable.eu

stejná barva 
rámu na obou 

stranách

antireflexní  
fólie 

magnetické 
zavírání 

samolepicí 
a transparentní 

zadní strana



DURAFRAME®

NOTE

01 ● | 23 

01 ● | 23 

A4 A5
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Samolepicí inforámeček s možností vpisování informací. 
• Rychlá a snadná výměna vložených listů pouhým odklopením 

magnetického panelu
• Pro přímé psaní na dokumenty formátu A4/A5 na výšku nebo 

na šířku 
• Integrovaný držák na pero
• Samolepicí zadní strana pro rychlé a jednoduché upevnění na 

veškeré povrchy
• Pojme až 5 listů A4/A5
• Při aplikaci na sklo lze číst z obou stran
• Identické barvy rámečku na obou stranách

Velikost Produkt č. Barva rámu Balení

A4 4993… 1 ks v balení

A5 4994… 1 ks v balení

lze psát  
přímo do  

vložených listů

držák na pero

samolepicí zadní 
strana

magnetické 
zavírání 

DURAFRAME® / samolepicí na hladké povrchy



DURAFRAME®

WALLPAPER

01 ● | 23 

01 ● | 23 

❷ ❸ ❹❶

A3A4

11→ Kompletní nabídku našich výrobků najdete na durable.eu

DURAFRAME® / samolepicí na citlivé povrchy

Odnímatelný inforámeček pro citlivé povrchy, jako je například 
tapeta, dřevo nebo omítka zdí.
• Rychlé vložení a výměna infomateriálu jednoduchým odklopením 

přední magnetické strany
• Snadná instalace pomocí odnímatelných lepicích pásek, např. na 

tapetu, malovanou stěnu nebo dřevo (zvolený povrch musí být 
pevný, plochý, čistý, suchý a odmaštěný)

• Deinstalace je snadná pouhým zatažením za lepicí pásky. Po 
odstranění nezanechává žádné stopy na citlivém povrchu ani ho 
nepoškozuje 

• Vhodný pro vývěsky, jako je například orientační plán budovy 
apod.

• Včetně náhradní sady 4 lepicích pásek
• Pro formáty na výšku i na šířku 

Velikost Produkt č. Barva rámu Balení

A4 4843… 1 ks v balení

A3 4844… 1 ks v balení

Odstraňte ochrannou fólii. Umístěte na podklad do požadované 
pozice. 

Odklopte přední stranu rámečku 
a dovnitř vložte infomateriál.

Deinstalace jen zatažením za lepicí 
pásky. Po odstranění nezanechává 
žádné stopy ani nepoškozuje 
povrch.

Ideální na citlivé 
povrchy. 

Při deinstalaci 
nepoškodí podkladový 
povrch ani nezanechává 
stopy lepení. 



Profesionální způsob prezentace informací:
 DURAFRAME® SUN

INFORÁMEČEK

Amatérský  
pokus

Elegantní  
řešení

duraframe.eu

DURAFRAME® SUN / přilnavý na skleněné povrchy 



DURAFRAME®

SUN

❷ ❸ ❹❶

13→ Kompletní nabídku našich výrobků najdete na durable.eu

bez lepidla

přilne bez  
vzniku bublin 

identická barva 
rámečku po 

obou stranách

magnetické 
zavírání

tepelně odolná  
antireflexní  

UV fólie

Vyčistěte sklo a dostatečně 
navlhčete povrch vodou.

Odstraňte ochrannou fólii. Umístěte rámeček na navlhčený 
skleněný povrch.

Vytlačte veškerou vodu 
a  vzduchové bubliny stěrkou. 

Inforámeček pro skleněné 
povrchy vystavené 
slunečnímu záření. 
Například pro reklamu ve 
výlohách nebo oknech aut.

Rámeček přilne a dobře drží na skleněné ploše, která je vystavena přímému slunečnímu 
záření. Díky výklopnému magnetickému rámečku je prezentovaný materiál stabilně 
umístěn v rámu a může být rychle a jednoduše vyměněn.
Je k dispozici ve dvou barvách a mnoha velikostech od A4 do 70 × 100 cm a lze ho 
 instalovat na výšku nebo na šířku. 



DURAFRAME®

SUN

A4 A3

01 ● | 23 

01 ● | 23 
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Vysoce odolný inforámeček pro použití na skleněných výlohách 
a oknech vystavených přímému slunečnímu záření.
• Při instalaci nezanechává vzduchové bublinky
• Tepelně odolný až do 70 °C
• Odolný plast vůči UV záření se zárukou 2 roky
• Po odstranění nezanechává žádné zbytky lepidla
• Lze opakovaně použít 
• Snadná a rychlá výměna prezentovaného materiálu díky 

magnetickému rámu
• Vložený materiál lze číst z obou stran
• Shodná barva a vzhled rámečku z obou stran
• Pro formáty na výšku i na šířku 
• Antireflexní fólie

Velikost Produkt č. Barva rámu Balení
A4 4841… 2 ks v balení 

A3 4842… 2 ks v balení 

Rámeček je vhodný pro 
infomateriály vystavené 

přímému slunečnímu záření.  
Pro další oblasti v interiéru 

doporučujeme použít 
DURAFRAME® (strana 6).

DURAFRAME® SUN / přilnavý na skleněné povrchy 



DURAFRAME®

POSTER SUN

70 × 100 cmA150 × 70 cmA2

01 ● | 23 

01 ● | 23 

01 ● | 23 

01 ● | 23 

15→ Kompletní nabídku našich výrobků najdete na durable.eu

Samolepicí velkoplošný rám pro 
různé velikosti plakátů, reklam, 
infomateriálů a nabídek umístěných 
na skleněných plochách vystavených 
slunečnímu záření. 

Velikost Produkt č. Barva rámu Balení
A2 

42 × 59,4 cm 5004… 1 ks v balení

50 × 70 cm 5005… 1 ks v balení

A1 
59,4 × 84,1 cm 5006… 1 ks v balení

70 × 100 cm 5007… 1 ks v balení

Pro infomateriály vystavené 
přímému slunečnímu záření.  

Pro další oblasti v interiéru 
doporučujeme použít 

DURAFRAME® POSTER (strana 8).



Profesionální způsob prezentace informací:
 DURAFRAME® MAGNETIC

INFORÁMEČEK

Retro

Moderní

duraframe.eu

DURAFRAME® MAGNETIC / magnetický na kovové povrchy



DURAFRAME®

MAGNETIC

17→ Kompletní nabídku našich výrobků najdete na durable.eu

5 barevných  
variant

magnetické 
okraje 

antireflexní  
fólie

Magnetické informační 
rámečky lze umístit na 
veškeré kovové povrchy 
ve výrobních halách nebo 
kancelářích, jako jsou např. 
pracovní tabule, skříňky, 
výrobní stroje, kovové 
stěny atd.



DURAFRAME®

MAGNETIC

DURAFRAME®

MAGNETIC TOP

01 ● | 23 

01 ● | 23 

01 ● | 23   | 03 ● | 07 ● | 09 ●

01 ● | 23   | 07 ●

01 ● | 23   | 03 ● | 07 ●

01 ● | 23 

01 ● | 23 

A5

A4

A4

A3

A3

A6
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DURAFRAME® MAGNETIC / magnetický na kovové povrchy

Magnetický inforámeček k vystavení infomateriálů na kovových plochách 
ve výrobě a kancelářích. Například na bílé prezentační tabule, kovové 
skříňky, kovové regály a stroje.
• Rychlá a snadná výměna infomateriálů pouhým odklopením magnetického 

rámečku od povrchu
• Pro formáty na šířku i na výšku 
• Přilne na veškeré kovové povrchy
• Antireflexní fólie
• Lze kombinovat s popisovatelnou informační tabulí DURAFRAME® 

 MAGNETIC BOARD viz informace na straně 22
• Lze kombinovat s informačním displejem DURAVIEW® viz informace na 

straně 23

Magnetický inforámeček pro přehledné rozvržení informací na  kovových 
plochách.
• Lze použít pro A4 formát na výšku i na šířku, A5 formát na šířku nebo A3 

formát na výšku
• Antireflexní fólie
• Lze ho kombinovat s popisovatelnou informační tabulí DURAFRAME® 

MAGNETIC BOARD viz informace na straně 22

Velikost Produkt č. Barva rámu Balení
A6 4948… 5 ks v balení

A5 4947… 5 ks v balení

A4
4869… 5 ks v balení

4988… 1 ks v balení

A3 4868… 5 ks v balení

Rozměry Formát Produkt č. Barva rámu Balení

210 × 40 mm A4 na výšku 
A5 na šířku 4986… 5 ks v balení

297 × 40 mm A3 na výšku 
A4 na šířku 4987… 5 ks v balení



130  | 131   | 132 

DURAFRAME®

MAGNETIC SECURITY

A4

19→ Kompletní nabídku našich výrobků najdete na durable.eu

3 barevné  
varianty

magnetické 
okraje 

antireflexní  
fólie

Magnetický inforámeček, ideální pro zobrazení všech typů 
bezpečnostních a výstražných informací. Přilne ke kovovým 
povrchům jako např. bílé tabule, kovové skříně a stroje.
• Výrazné barvy: 

zelená/bílá: první pomoc únikové trasy; 
červená/bílá: požární bezpečnost, různá varování; 
žlutá/černá: pracovní bezpečnost, upozornění na nebezpečí

• Dvoubarevný rámeček je v souladu s normou ISO 3864-4 pro 
barevné bezpečnostní značení

• Rychlá a snadná výměna infomateriálů odklopením  magnetického 
rámečku od kovového povrchu

• Pro formáty na výšku i na šířku 
• Dobře přilne na veškeré kovové plochy
• Antireflexní fólie

Velikost Produkt č. Barva rámu Balení
A4 4945… 5 ks v balení 



DURAFRAME®

MAGNETIC NOTE

DURAFRAME®

MAGNETIC PLUS

01 ● | 23 

01 ● | 23 

A4

A4
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DURAFRAME® MAGNETIC / magnetický na kovové povrchy

Magnetická kapsa pro zobrazení poznámek, dokumentů, 
 pracovních postupů a značení, které lze snadno a rychle měnit.
• Výměna infomateriálů pouhým nadzvednutím předního panelu
• Vložené materiály jsou chráněny před vlivem okolních podmínek, 

jako je prach či vlhkost
• Součástí je magnetická podložka
• Pro formáty na výšku i na šířku
• Antireflexní fólie

Magnetický inforámeček pro přímé vpisování. Lze 
umístit na kovové povrchy, například bílé a černé tabule, 
uzamykatelné skříňky, stroje a výrobní zařízení. Ideální 
řešení pro kontrolu pravidelné údržby strojů nebo 
výrobních prostor, např. pravidelný úklid. Umožňuje také 
zaznamenávat kontrolu pracovního postupu při montáži. 
• Rychlá a snadná výměna dokumentů pouhým nadzvednu-

tím magnetického rámečku 
• Psaní přímo na listy v rámečku
• Může být naplněn až 5 dokumenty s gramáží 80 g/m²
• Univerzální držák na pero

Velikost Produkt č. Barva rámu Balení
A4 4985… 2 ks v balení 

Velikost Produkt č. Barva rámu Balení
A4 4989… 1 ks v balení 

udrží více 
vložených listů 



DURAFRAME®

GRIP

❷❶

01 ● | 23 

A4

21→ Kompletní nabídku našich výrobků najdete na durable.eu

DURAFRAME® GRIP / se suchým zipem na textilní povrchy 

Připevněte k textilnímu povrchu. Nadzvedněte jeden okraj a vyměňte 
prezentovaný dokument. 

2 barevné  
varianty

suchý zip, který 
drží na textilu 

antireflexní  
fólie

Inforámeček na textilní 
povrchy pro profesionální 
prezentaci dokumentů. 

Ideální pro textilní panely, stěny, přepážky a protihlukové 
paravány. Rychlé upevnění prostřednictvím suchého zipu 
na zadní straně rámečku. Vkládání a výměna dokumentů je 
snadná a rychlá. 
• Suchý zip na zadní straně rámečku dobře drží na textilním 

povrchu, jako jsou textilní a akustické paravány
• Výměna infomateriálu odklopením předního panelu 
• Pro formáty na výšku i na šířku 
• Antireflexní fólie

Velikost Produkt č. Barva rámu Balení
A4 4968… 1 ks v balení 



DURAFRAME®

MAGNETIC BOARD

10 ●

10 ●

45 × 60 cm 60 × 90 cm
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Systémy s magnetickými inforámečky

Univerzální magnetická tabule pro atraktivní prezentaci 
a strukturování materiálů nebo psaných poznámek. Pro použití 
na stěny v kancelářích i doma.
• Pevná kovová deska s vysoce odolným práškovým lakováním
• Lze na ni psát standardními popisovači určenými pro bílé tabule
• Součástí jsou DURAFRAME® MAGNETIC pro lepší prezentaci 

tištěných materiálů
• S držákem na psací potřeby a popisovače
• Pro formáty na výšku i na šířku 

s držákem  
na popisovače

včetně 
příslušenství 

na tabuli  
lze psát

Velikost Produkt č. Barva Balení 

450 × 600 × 15 mm 5001… 1 ks

600 × 900 × 15 mm 5002… 1 ks



DURAVIEW®

A4

A4

A4

A3

A3

23→ Kompletní nabídku našich výrobků najdete na durable.eu

Prémiový displej s povrchem z kartáčované oceli, který 
může být použit jako držák na stěnu, na stůl, nebo jako 
podlahový stojan ve formátech A4 nebo A3.
• Prohnutý tvar zajišťuje výbornou čitelnost
• Může být snadno upravený na výšku nebo na šířku 
• Ideální pro kvalitní prezentaci v sídle společností, 

 hotelech nebo restauracích

výborná  
čitelnost

ergonomický  
tvar 

nastavitelná  
výška

23 

23 

Velikost Rozměry na výšku Rozměry na šířku Produkt č. Barva Balení 

A4 235 × 335 × 150 mm 320 × 235 × 170 mm 4979… 1 ks

A3 325 × 445 × 200 mm 445 × 330 × 215 mm 4980… 1 ks

DURAVIEW® TABLE 
Stolní displej s DURAFRAME® MAGNETIC

23 

Velikost Rozměry na výšku Rozměry na šířku Produkt č. Barva Balení 

A4 235 × 320 × 30 mm 320 × 235 × 30 mm 4983… 1 ks

DURAVIEW® WALL 
Umístění na zeď s DURAFRAME® MAGNETIC

23 

23 

Velikost Rozměry na výšku Rozměry na šířku Produkt č. Barva Balení 

A4 300 × 770 – 1300 × 300 mm 320 × 725 – 1245 × 300 mm 4981… 1 ks

A3 375 × 820 – 1360 × 375 mm 445 × 765 – 1300 × 375 mm 4982… 1 ks

DURAVIEW® STAND 
Podlahový displej s DURAFRAME® MAGNETIC



UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@durable-uk.com
durable-uk.com

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@durable.be ·durable.be

IT
DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул. 2-я Магистральная, д. 14Г, стр. 1, офис 214
Т +7 (495) 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com 

US
DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18 / 847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@durableofficeproducts.com
durable-north-america.com

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@durable.de · durable.eu

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@durable.fr · durable.fr

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0) 416 543 543
F +31 (0) 416 543 058
durable@durable.nl · durable.nl

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8 - 630 11 50
info@durable.se
durable.se

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@durable.de · durable.de
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CZ
DURABLE CZ
T +42 (0)770 197 599
durablecz@durable.de
durable.eu



→ 

A6
4897… …01 ● | …23   |
4870… …01 ● | …23   |

A5
4898… …01 ● | …23   |
4871… …01 ● | …23   |
4881… …01 ● | …23   |

A4
4899… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● |
4872… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● | …02 ● |…30  |
4882… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● | …02 ● |

A3
4838… …01 ● | …23   |
4873… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● |
4883… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● |

A4 4944… …130 | …131  |…132  |

A2 4995… …01 ● | …23   |
50 × 70 cm 4996… …01 ● | …23   |
A1 4997… …01 ● | …23   |
70 × 100 cm 4992… …01 ● | …23   |

A4 4993… …01 ● | …23   |
A5 4994… …01 ● | …23   |

A4 4843… …01 ● | …23   |
A3 4844… …01 ● | …23   |

→ 

 
A4 4841… …01 ● | …23   |
A3 4842… …01 ● | …23   |

 

A2 5004… …01 ● | …23   |
50 × 70 cm 5005… …01 ● | …23   |
A1 5006… …01 ● | …23   |
70 × 100 cm 5007… …01 ● | …23   |

→ 

 

A6 4948… …01 ● | …23   |
A5 4947… …01 ● | …23   |
A4 4869… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …09 ● |
A4 4988… …01 ● | …23   | …07 ● |
A3 4868… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● |

 
 

A4 4945… …130 | …131  |…132  |

 
 

A4 4989… …01 ● | …23   |

 
   

A4 4985… …01 ● | …23   |

 
 

4986… …01 ● | …23   |

4987… …01 ● | …23   |

→ 

 
 

A4 4968… …01 ● | …23   |

DURAFRAME® nabídka
Samolepicí

Velikost Produkt č. Barva rámu Balení 

DURAFRAME® 
Samolepicí inforámeček 

1 ks v balení

2 ks v balení

1 ks v balení

2 ks v balení

10 ks v balení 

1 ks v balení

2 ks v balení

10 ks v balení 

1 ks v balení

2 ks v balení

6 ks v balení

DURAFRAME® SECURITY
Rámeček pro bezpečnostní značení a varování 

2 ks v balení

DURAFRAME® POSTER 
Rámeček pro velkoplošnou reklamu 

1 ks v balení 

1 ks v balení 

1 ks v balení 

1 ks v balení 

DURAFRAME® NOTE
Inforámeček pro přímé vpisování 

1 ks v balení

1 ks v balení

DURAFRAME® WALLPAPER
Samolepicí rámeček na citlivé povrchy

1 ks v balení

1 ks v balení

Přilnavé (bez lepidla) 
Velikost Produkt č. Barva rámu Balení 

DURAFRAME® SUN
Inforámeček na skleněné povrchy vystavené slunečnímu záření

2 ks v balení

2 ks v balení

DURAFRAME® POSTER SUN
Velkoformátový rámeček na plakáty umístěné na skleněné ploše 
vystavené slunečnímu záření

1 ks v balení 

1 ks v balení 

1 ks v balení 

1 ks v balení 

Magnetické 
Velikost Produkt č. Barva rámu Balení 

DURAFRAME® MAGNETIC 
Magnetický inforámeček 

5 ks v balení

5 ks v balení

5 ks v balení

1 ks v balení

5 ks v balení

DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY
Magnetický inforámeček pro bezpečnostní a výstražné pokyny

5 ks v balení

DURAFRAME® MAGNETIC NOTE
Magnetický inforámeček pro přímé vpisování

1 ks v balení

DURAFRAME® MAGNETIC PLUS
Inforámeček pro více listů

2 ks v balení

Velikost Produkt č. Barva rámu Balení 

DURAFRAME® MAGNETIC TOP
Mangnetické rámečky pro nadpisy na tabulích

A4 na výšku  
A5 na šířku 5 ks v balení

A3 na výšku  
A4 na šířku 5 ks v balení

Se suchým zipem 
Velikost Produkt č. Barva rámu Balení 

DURAFRAME® GRIP
Inforámeček pro látkové povrchy

A4 1 ks v balení



A4

A3

A2

A1

A5

A6

50 × 70 cm

70 × 100 cm

Černá 
RAL 9004

Bílá 
RAL 9016

Stříbrná 
RAL 9006

Zlatá 
RAL 1036

Červená 
RAL 3001

Žlutá/Černá 
RAL 1003/9004

Tmavě modrá 
RAL 5003

Zelená/Bílá 
RAL 6032/9016

Zelená 
RAL 6032

Oranžová 
RAL 2004

Červená/Bílá 
RAL 3001/9016

vnější rozměry:  
130 × 176 mm

vnější rozměry:  
176 × 236 mm

Šířka rámečku:  
17 mm

Šířka rámečku:  
28 mm

vnější rozměry:  
236 × 323 mm

vnější rozměry:  
325 × 445 mm

vnější rozměry:  
465 × 639 mm

vnější rozměry:  
545 × 745 mm

vnější rozměry:  
639 × 886 mm

vnější rozměry:  
745 × 1045 mm

DURAFRAME® velikosti

DURAFRAME® barvy rámu 


