DURAFRAME

®

Het informatiekader

NL

DURAFRAME®
POSTER

DURAFRAME®

zelfklevend
voor gladde
oppervlakken

zoals kasten, glazen panelen of deuren

Leesbaar van
beide zijden

DURAFRAME®
NOTE

DURAFRAME®
SECURITY

documenten
direct
beschrijven

Het zelfklevende
informatiekader voor
gebruik binnenshuis

veiligheidskleuren
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07
08
10
11

DURAFRAME®
WALLPAPER
voor
gevoelige
oppervlakken

DURAFRAME®
DURAFRAME® SECURITY
DURAFRAME® POSTER
DURAFRAME® NOTE
DURAFRAME® WALLPAPER

DURAFRAME®
MAGNETIC TOP
DURAFRAME®
MAGNETIC

magnetisch
voor metalen
oppervlakken

DURAFRAME®
MAGNETIC
NOTE

DURAFRAME®
MAGNETIC
SECURITY

documenten
direct
beschrijven

veiligheidskleuren

zoals whiteboarden
of metalen kasten

zonder lijm

herpositioneerbaar
en herbruikbaar

DURAFRAME®
MAGNETIC
PLUS
hogere
capaciteit
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zelfhechting (zonder lijm)
voor glazen oppervlakken
die worden blootgesteld aan direct zonlicht, zoals etalages
Leesbaar van
beide zijden

herpositioneerbaar
en herbruikbaar

DURAFRAME®
SUN

zonder lijm

UV-bestendig en
hittebestendig

DURAFRAME®
POSTER SUN

Het informatiekader
voor etalages bloot
gesteld aan direct zonlicht
12 DURAFRAME® SUN
15 DURAFRAME® POSTER SUN

met
klittenband
voor textiel
oppervlakken

DURAFRAME

®

• Informatie presenteren op een
professionele en kwalitatieve manier
• Snel invoegen en vervangen van
documenten dankzij de magnetische rand
van het kader
• Gemakkelijk te bevestigen aan allerhande
oppervlakken zonder nagels, extra
gereedschap of gaten in de muur

zoals stoffen panelen
en akoestische panelen

herpositioneerbaar
en herbruikbaar

zonder lijm

DURAFRAME®
GRIP

Het magnetisch informatiekader
16
18
19
20
20

DURAFRAME® MAGNETIC
DURAFRAME® MAGNETIC TOP
DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY
DURAFRAME® MAGNETIC NOTE
DURAFRAME® MAGNETIC PLUS

Het informatiekader
voor textiel
oppervlakken
21 DURAFRAME® GRIP

Informatiesystemen
met magnetisch
informatiekader
22 DURAFRAME®
MAGNETIC BOARD
23 DURAVIEW®

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken
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DURAFRAME® / zelfklevend voor gladde oppervlakken

Nice try
Well done
Professioneel documenten presenteren:
DURAFRAME
®

HET INFORMATIEK ADER

duraframe.be

duraframe.nl

DURAFRAME®
Verkrijgbaar
in 8 verschillende
kleuren

Nietreflecterende
folie

DURAFRAME®
is het zelfklevend
informatiekader voor
allerhande documenten.
Dankzij de magnetische
rand is de insert
gemakkelijk te verwisselen
en langs beide zijden
leesbaar.

Magnetische
sluiting
Identieke kleur
van de rand aan
beide zijden
Zelfklevende
transparante
achterzijde

DURAFRAME® blijft goed op zijn plaats zitten op binnenoppervlakken zoals deuren,
kasten, wanden en glazen panelen. Bovendien kan het kader gemakkelijk verwijderd en
herkleefd worden op een gladde, stofvrije ondergrond zoals bijvoorbeeld glas.
De rand heeft dezelfde kleur aan de voor- en achterzijde en het kader kan zowel in
staand als in liggend formaat worden gekleefd. Beschikbaar in 8 verschillende kleuren,
vanaf A6 formaat tot 70 × 100 cm.

❶

Verwijder de beschermfolie.

❷

Bevestig het kader op de gewenste
plaats.

❸

Open het magnetisch kader om
documenten in te voegen.

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken

❹

Klaar! DURAFRAME® kan worden
bevestigd op solide en gladde
oppervlakken, gemakkelijk te
verwijderen van bijvoorbeeld glas
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DURAFRAME® / zelfklevend voor gladde oppervlakken

DURAFRAME®

A4

Het zelfklevend informatiekader voor
notities, bedrijfsinstructies, etikettering,
signalisatie of advertenties.
• Geschikt voor alle effen en gladde onder
gronden, zoals ook glas
• Snel en gemakkelijk vervangen van de insert
dankzij de magnetische rand van het kader
• Kan worden bevestigd op solide en gladde
oppervlakken, gemakkelijk te verwijderen
van bijvoorbeeld glas
• Leesbaar van beide zijden bij bevestiging
op glas
• Zelfde kleur van de rand aan voor- en
achterzijde
• Kan zowel in staand als liggend formaat
worden gebruikt

Formaat
A6

Voor plaatsen
die worden
blootgesteld aan
direct zonlicht raden
wij DURAFRAME® SUN
aan (zie pagina 14).

A4

A3

A5

6

A5

Artikelnr

Kaderkleur

Verpakkingseenheid

4897…

01 ● | 23

1 stuk

4870…

01 ● | 23

2 stuks

4898…

01 ● | 23

1 stuk

4871…

01 ● | 23

2 stuks

4881…

01 ● | 23

4899…

01 ● | 23

| 03 ● | 07 ●

1 stuk

4872…

01 ● | 23

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

2 stuks

4882…

01 ● | 23

| 03 ● | 07 ● | 05 ● | 09 ● | 02 ●

10 stuks

4838…

01 ● | 23

4873…

01 ● | 23

| 03 ● | 07 ● | 05 ●

2 stuks

4883…

01 ● | 23

| 03 ● | 07 ● | 05 ● | 09 ●

6 stuks

10 stuks

1 stuk

A6

DURAFRAME®
SECURITY

Het zelfklevend informatiekader voor veiligheidswaarschuwingen
in fabrieken en kantoren.
• Opvallende kleuren:
groen/wit voor eerste hulp en vluchtwegen,
rood/wit voor brandgevaar,
geel/zwart voor algemene waarschuwingen
• De kleur van de rand voldoet aan de ISO 3864-4 norm voor
veiligheidskleuren
• Zelfde kleur van de rand aan voor- en achterzijde
• Niet-reflecterende folie
Formaat
A4

Artikelnr

Kaderkleur

4944…

130

| 131

Verpakkingseenheid
2 stuks

| 132

A4

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken
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DURAFRAME® / zelfklevend voor gladde oppervlakken

DURAFRAME®
POSTER

Voor gebruik binnenshuis.
Voor posters die worden
blootgesteld aan direct zonlicht raden
wij DURAFRAME® POSTER SUN aan
(zie pagina 15).

Het zelfklevend informatiekader voor het ophangen van posters bin
nenshuis. Dankzij de zelfklevende strip kleeft DURAFRAME® POSTER
stevig aan gladde wanden en glazen oppervlakken.
• Voor gebruik binnenshuis op gladde oppervlakken, zoals wanden,
deuren, kasten en glazen panelen
• Gemakkelijk te bevestigen dankzij de zelfklevende strip op de achterzijde
• Snel en gemakkelijk vervangen van posters dankzij de magnetische rand
• Leesbaar aan beide zijden bij gebruik op glas
• Zelfde kleur van de rand aan voor- en achterzijde
• Naar keuze in staand of liggend formaat te gebruiken
• Niet-reflecterende folie

❶

Remove the protective film at the
top.

8

❷

Attach in the desired position. Then
remove the other protective films.

Formaat
A2
42 × 59,4 cm

Artikelnr

Kaderkleur

Verpakkingseenheid

4995…

01 ● | 23

1 stuk

50 × 70 cm

4996…

01 ● | 23

1 stuk

A1
59,4 × 84,1 cm

4997…

01 ● | 23

1 stuk

70 × 100 cm

4992…

01 ● | 23

1 stuk

❸

Attach the infoframe from top
down.

❹

Lift the infoframe and insert mate
rials. Ready.

Zelfde kleur
van de rand
aan voor- en
achterzijde

Zelfklevende
transparante
achterzijde

Nietreflecterende
folie

Magnetische
sluiting

A2

50 × 70 cm

A1

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken

70 × 100 cm
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DURAFRAME® / zelfklevend voor gladde oppervlakken

DURAFRAME®
NOTE

Het zelfklevende informatiekader om documenten direct te
beschrijven.

Penhouder

• Snel en gemakkelijk vervangen van formulieren dankzij de
magnetische rand
• Om documenten in staand of liggend A4/A5 formaat direct te
beschrijven.
• Houder voor pen met bevestigingsklem
• Zelfklevende achterzijde om te bevestigen aan gladde, effen
oppervlakken
• Capaciteit tot 5 pagina’s
• Leesbaar aan beide zijden bij gebruik op glas
• Zelfde kleur van de rand aan voor- en achterzijde
Formaat

Artikelnr

Kaderkleur

Verpakkingseenheid

A4

4993…

01 ● | 23

1 stuk

A5

4994…

01 ● | 23

1 stuk

Uitgesneden
folie om direct
te kunnen
schrijven

A4

10

A5

Magnetische
sluiting

Zelfklevende,
transparante
achterzijde

DURAFRAME® / zelfklevend voor gevoelige oppervlakken

DURAFRAME®
WALLPAPER
Het verwijderbare informatiekader voor gevoelige opper
vlakken zoals behangpapier, geverfde wanden en hout.
• Snel en gemakkelijk vervangen van formulieren dankzij de
magnetische rand
• Bevestig aan behangpapier, geverfde wanden en hout door
middel van zelfklevende strips (het oppervlak moet voldoende
stevig, vlak, schoon, droog en volledig vetvrij zijn)
• Te verwijderen door de kleefstrips los te trekken. Komt los van
het oppervlak zonder lijmresten achter te laten of het oppervlak
te beschadigen.
• Toepassingsgebieden: voor signalisatie en andere informatie
• Inclusief vervangset met 4 zelfklevende strips
• Naar keuze in staand of liggend formaat te gebruiken
Formaat

Artikelnr

Kaderkleur

Verpakkingseenheid

A4

4843…

01 ● | 23

1 stuk

A3

4844…

01 ● | 23

1 stuk

A4

A3

Ideaal voor informatie op
gevoelige oppervlakken.
Komt los van het oppervlak
zonder lijmresten achter
te laten of het oppervlak te
beschadigen.

❶

Verwijder de beschermfolie.

❷

Bevestig op de gewenste plaats.

❸

Open het kader en voeg een
document in.

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken

❹

Te verwijderen door de kleefstrips
los te trekken. Komt los van het
oppervlak zonder lijmresten
achter te laten of het oppervlak te
beschadigen.
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DURAFRAME® SUN / zelfhechting voor glazen oppervlakken

Amateur
Professional
Professioneel documenten presenteren:
DURAFRAME® SUN
HET INFORMATIEK ADER

duraframe.be

duraframe.nl

DURAFRAME®
SUN

Kleeft
zonder lijm

Het informatiekader voor
glazen oppervlakken
die worden blootgesteld
aan direct zonlicht, zoals
etalage- of autoruiten.

Identieke
kaderkleur
aan beide zijden

Speciale folie:
niet-reflecterend,
hitte-bestendig,
UV-bestendig

Gemakkelijke
kleefvrije
bevestiging
zonder bubbels

Magnetische
sluiting

Kleeft zonder lijm aan de binnenzijde van een raam - specifiek voor effen en gladde
ramen die worden blootgesteld aan direct zonlicht. Dankzij de magnetische rand,
blijven documenten goed op hun plaats zitten en kunnen deze snel en gemakkelijk
worden vervangen.
Naar keuze in staand of liggend formaat te gebruiken. Beschikbaar in 2 verschillende
kleuren en formaten van A4 tot 70 × 100 cm.

❶

Reinig het glasoppervlak en
besproei genereus met water.

❷

Verwijder de beschermfolie.

❸

Bevestig het kader op het vochtige
glazen oppervlak.

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken

❹

Druk aan en veeg overtollig water
en bubbels weg.
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DURAFRAME® SUN / zelfhechting voor glazen oppervlakken

DURAFRAME®
SUN

Super kwalitatief kader voor gebruik op ramen die worden
blootgesteld aan direct zonlicht.
• Bubbelvrije bevestiging door zelfhechting – zonder lijm
• Het materiaal is hittebestendig tot 70°C
• De folie is tot 2 jaar UV-bestendig
• Kan verwijderd worden zonder sporen na te laten, zodat het glas
gemakkelijk te reinigen is.
• Kan steeds opnieuw worden gebruikt
• Snel en gemakkelijk vervangen van documenten dankzij de
magnetische rand
• Leesbaar aan beide zijden
• Zelfde kleur van de rand aan voor- en achterzijde
• Naar keuze in staand of liggend formaat te gebruiken
• Niet-reflecterende folie

A4
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Formaat

Artikelnr

Kaderkleur

Verpakkingseenheid

A4

4841…

01 ● | 23

2 stuks

A3

4842…

01 ● | 23

2 stuks

Voor informatie blootgesteld
aan direct zonlicht.
Voor gebruik binnenshuis
raden wij DURAFRAME® aan
(zie pagina 6).

A3

DURAFRAME®
POSTER SUN
Het informatiekader voor posters
op glazen oppervlakken die worden
blootgesteld aan direct zonlicht,
ideaal voor informatie, advertenties
en aanbiedingen in groot formaat.

Formaat
A2
42 × 59,4 cm

Artikelnr

Kaderkleur

Verpakkingseenheid

5004…

01 ● | 23

1 stuk

50 × 70 cm

5005…

01 ● | 23

1 stuk

A1
59,4 × 84,1 cm

5006…

01 ● | 23

1 stuk

70 × 100 cm

5007…

01 ● | 23

1 stuk

Voor posters die worden
blootgesteld aan direct
zonlicht.
Voor gebruik binnenshuis raden
wij DURAFRAME® POSTER aan
(zie pagina 8).

A2

50 × 70 cm

A1

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken

70 × 100 cm

15

DURAFRAME® MAGNETIC / magnetisch voor metalen oppervlakken

Outdated
Outstanding
Professioneel documenten presenteren:
DURAFRAME® MAGNETIC
HET INFORMATIEK ADER

duraframe.be

duraframe.nl

DURAFRAME®
MAGNETIC
Magnetische
rand rondom

Nietreflecterende
folie

Het magnetisch informatiekader
om documenten te bevestigen
aan metalen oppervlakken in
fabrieken en kantoren, zoals
whiteboarden, lean cubes,
metalen kasten, roostermanden
en machines.

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken

Kaders in
5 mogelijke
kleuren
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DURAFRAME® MAGNETIC / magnetisch voor metalen oppervlakken

DURAFRAME®
MAGNETIC

A6

A5

A4
Het magnetisch informatiekader om documenten te bevestigen aan
metalen oppervlakken in fabrieken en kantoren, zoals whiteboarden, lean
cubes, metalen kasten, roostermanden en machines.
• Snel en gemakkelijk vervangen van informatie dankzij de magnetische rand
• Naar keuze in staand of liggend formaat te gebruiken
• Hecht aan metalen oppervlakken
• Niet-reflecterende folie
• Kan gecombineerd worden met DURAFRAME® MAGNETIC BOARD,
een beschrijfbaar infobord.
Meer informatie vindt u op pagina 22.
• Kan gecombineerd worden met DURAVIEW® informatiesystemen.
Meer informatie vindt u op pagina 23.

Formaat

A3

Artikelnr

Kaderkleur

Verpakkingseenheid

A6

4948…

01 ● | 23

5 stuks

A5

4947…

01 ● | 23

4869…

01 ● | 23

| 03 ● | 07 ● | 09 ●

5 stuks

4988…

01 ● | 23

| 07 ●

1 stuk

4868…

01 ● | 23

| 03 ● | 07 ●

5 stuks

A4
A3

DURAFRAME
MAGNETIC TOP

5 stuks

®

A4

A3

Het magnetisch informatiekader voor het duidelijk structureren van
informatie op metalen oppervlakken.

• Formaten: kan worden gebruikt voor staand A4-liggend A5 documenten of
staand A3-liggend A4 documenten
• Niet-reflecterende folie
• Kan gecombineerd worden met DURAFRAME® MAGNETIC BOARD, een
beschrijfbaar infobord. Meer informatie vindt u op pagina 22.
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geschikt voor

Artikelnr

Kaderkleur

Verpakkingseenheid

210 × 40 mm

Formaat

A4 staand
A5 liggend

4986…

01 ● | 23

5 stuks

297 × 40 mm

A3 staand
A4 liggend

4987…

01 ● | 23

5 stuks

DURAFRAME®
MAGNETIC SECURITY
Magnetische
rand rondom

Nietreflecterende
folie

Het magnetisch informatiekader om informatie te bevestigen aan
metalen oppervlakken in fabrieken en kantoren, zoals white
boarden, lean cubes, metalen kasten, roostermanden en machines.
• Opvallende kleuren:
groen/wit voor eerste hulp en vluchtwegen,
rood/wit voor brandgevaar,
geel/zwart voor algemene waarschuwingen
• De 2-kleurige rand voldoet aan de ISO 3864-4 norm voor
veiligheidskleuren
• Snel en gemakkelijk vervangen van documenten dankzij de
magnetische rand
• Naar keuze in staand of liggend formaat te gebruiken
• Hecht aan metalen oppervlakken
• Niet-reflecterende folie
Formaat
A4

Artikelnr

Kaderkleur

4945…

130

| 131

Kaders in
3 mogelijke
kleuren

Verpakkingseenheid
5 stuks

| 132

A4

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken
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DURAFRAME® MAGNETIC / magnetisch voor metalen oppervlakken

DURAFRAME®
MAGNETIC NOTE

Het magnetisch informatiekader voor notities. Om
informatie te bevestigen aan metalen opperv lakken
zoals whiteboarden, lean cubes, metalen kasten en
productiemachines. Toepassingsmogelijkheden:
verzamelen en documenteren van informatie,
werkprocedures en diensten zoals onderhoud en
veiligheidschecks.
• Snel en gemakkelijk vervangen van documenten
dankzij de magnetische rand
• Schrijf direct op de insert in het kader
• Houdt tot 5 bladzijden van 80g/m²
• Met universele penhouder
Formaat
A4

Artikelnr

Kaderkleur

Verpakkingseenheid

4989…

01 ● | 23

1 stuk

Geschikt voor
documenten
die bestaan uit
meerdere
pagina’s

A4

DURAFRAME
MAGNETIC PLUS
®

Het magnetisch informatiekader met dubbele folie. Om informatie
te bevestigen aan metalen oppervlakken in fabrieken en kantoren,
zoals whiteboarden, lean cubes, metalen kasten, roostermanden
en machines.
• Snel en gemakkelijk vervangen van documenten dankzij de
magnetische rand
• Kreukvrij vervoeren van documenten
• Beschermen van inserts tegen stof en waterspatten
• Achterzijde met magnetische rand rondom voor een gemakkelijke
bevestiging
• Naar keuze in staand of liggend formaat te gebruiken
• Niet-reflecterende folie
Formaat
A4
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Artikelnr

Kaderkleur

Verpakkingseenheid

4985…

01 ● | 23

2 stuks

A4

DURAFRAME® GRIP / met klittenband voor textieloppervlakken

DURAFRAME®
GRIP
Bevestiging
met klittenband
aan textiel
oppervlakken

Nietreflecterende
folie

Het informatiekader
om professioneel
te presenteren op
textieloppervlakken.

Beschikbaar
in 2 verschillende
kleuren

Ideaal voor stoffen panelen, textielmuren, scheidingswanden
en akoestische panelen. Geen beschadiging van uw documenten
door naalden en duimspijkers dankzij de bevestiging met klitten
band. Snel en gemakkelijk vervangen van informatie dankzij de
magnetische rand.
• Te bevestigen aan textieloppervlakken zoals stoffen panelen en
akoestische panelen dankzij de klittenbandstrips op de achterzijde.
• Snel en gemakkelijk vervangen van informatie dankzij de magne
tische rand.
• Voor documenten in staand of liggend formaat
• Niet-reflecterende folie
Formaat
A4

Artikelnr

Kaderkleur

Verpakkingseenheid

4968…

01 ● | 23

1 stuk

❶

Bevestig op het textieloppervlak.

❷

A4

Open het kader en voeg een
document in.

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken
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Informatiesystemen met magnetisch informatiekader

DURAFRAME®
MAGNETIC BOARD

Inclusief
accessoires

Beschrijfbaar magneetbord voor aantrekkelijk en gestructu
reerd presenteren van documenten. Voor gebruik op wanden
op kantoor of thuis.
• Metalen bord met hoogwaardige en duurzame poedercoating
• Beschrijfbaar met specifieke whiteboardstiften
• Met DURAFRAME® MAGNETIC magneetkaders om informatie
gestructureerd te presenteren
• Met afleggoot
• In staand en liggend formaat te gebruiken
Artikelnr.

Kleur

Verpakkingseenheid

450 × 600 × 15 mm

Formaat

5001…

10 ●

1 stuk

600 × 900 × 15 mm

5002…

10 ●

1 stuk

Beschrijfbaar

Met afleggoot

45 × 60 cm
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60 × 90 cm

DURAVIEW®

Informatiesysteem van premium kwaliteit. Gemaakt van
gepoedercoat staal, kan worden verkregen als wandmodu
le, tafelmodule of vloerstandaard.
• Het gebogen design zorgt voor een ergonomische leeshoek
• Kan worden getransformeerd van staand tot liggend
formaat in slechts enkele eenvoudige stappen.
• Ideaal voor een prestigieuze presentatie van informatie in
bedrijfsgebouwen, hotels of restaurants.

Aanpasbare
leeshoek

A4

Aanpasbare
leeshoek

A3

A4
DURAVIEW® WALL
Wandmodule met DURAFRAME® MAGNETIC
Formaat
A4

Afmetingen staand formaat Afmetingen liggend formaat

Artikelnr.

Kleur

Verpakkingseenheid

235 x 320 x 30 mm

4983…

23

1 stuk

320 x 235 x 30 mm

Variabele hoogte

A4

A3
DURAVIEW® STAND
Vloerstandaard met DURAFRAME® MAGNETIC

DURAVIEW® TABLE
Tafelmodule met DURAFRAME® MAGNETIC
Formaat

Afmetingen staand formaat Afmetingen liggend formaat

Artikelnr.

Kleur

Verpakkingseenheid

Afmetingen staand formaat Afmetingen liggend formaat

Artikelnr.

Kleur

Verpakkingseenheid

A4

235 x 335 x 150 mm

320 x 235 x 170 mm

4979…

23

1 stuk

Formaat
A4

300 x 770 – 1300 x 300 mm

320 x 725 – 1245 x 300 mm

4981…

23

1 stuk

A3

325 x 445 x 200 mm

445 x 330 x 215 mm

4980…

23

1 stuk

A3

375 x 820 – 1360 x 375 mm

445 x 765 – 1300 x 375 mm

4982…

23

1 stuk

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken
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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

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

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
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DURAFRAME® Assortimentsoverzicht
→ Zelfklevend

Formaat
A6

A5

DURAFRAME®

Het kader voor alle gebruik

A4

Specifiek voor veiligheidsinstructies

Verpakkingseenheid

4897…

…01 ● | …23

|

1 stuk

4870…

…01 ● | …23

|

2 stuks

4898…

…01 ● | …23

|

1 stuk

4871…

…01 ● | …23

|

2 stuks

4881…

…01 ● | …23

|

10 stuks

4899…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● |

4872…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● | …02 ● |…30

1 stuk
| 2 stuks

4882…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● | …02 ● |

10 stuks

4838…

…01 ● | …23

|

1 stuk

4873…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● | …05 ● |

2 stuks

4883…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● |

6 stuks

A4

4944…

…130

A2

A3

DURAFRAME® SECURITY

Artikelnr. Kaderkleur

| …131

|…132

2 stuks

|

4995…

…01 ● | …23

|

1 stuk

50 × 70 cm 4996…

…01 ● | …23

|

1 stuk

A1

4997…

…01 ● | …23

|

1 stuk

70 × 100 cm 4992…

…01 ● | …23

|

1 stuk

DURAFRAME® NOTE

A4

4993…

…01 ● | …23

|

1 stuk

Open kader om direct te beschrijven

A5

4994…

…01 ● | …23

|

1 stuk

DURAFRAME® WALLPAPER

A4

4843…

…01 ● | …23

|

1 stuk

A3

4844…

…01 ● | …23

|

1 stuk

Formaat

Artikelnr. Kaderkleur

A4

4841…

…01 ● | …23

|

2 stuks

Specifiek voor etalages

A3

4842…

…01 ● | …23

|

2 stuks

A2

5004…

…01 ● | …23

|

1 stuk

DURAFRAME® POSTER SUN

50 × 70 cm 5005…

…01 ● | …23

|

1 stuk

A1

5006…

…01 ● | …23

|

1 stuk

70 × 100 cm 5007…

…01 ● | …23

|

1 stuk

DURAFRAME® POSTER
Voor posters binnenshuis

Voor gevoelige oppervlakken

→ Zelfhechtend
DURAFRAME SUN
®

Specifiek voor etalages

Verpakkingseenheid

→ Magnetisch
Formaat

Artikelnr. Kaderkleur

A6

4948…

…01 ● | …23

|

5 stuks

A5

4947…

…01 ● | …23

|

5 stuks

A4

4869…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● | …09 ● |

5 stuks

A4

4988…

…01 ● | …23

| …07 ● |

1 stuk

A3

4868…

…01 ● | …23

| …03 ● | …07 ● |

5 stuks

DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY

A4

4945…

…130

DURAFRAME® MAGNETIC NOTE

A4

4989…

…01 ● | …23

|

1 stuk

DURAFRAME® MAGNETIC PLUS

A4

4985…

…01 ● | …23

|

2 stuks

DURAFRAME® MAGNETIC

Voor gebruik op metalen oppervlakken

Specifiek voor veiligheidsinstructies
Open kader om direct te beschrijven
The magnetic folding infoframe

DURAFRAME® MAGNETIC TOP
Voor gebruik op metalen oppervlakken

geschikt voor
A4 staand
A5 liggend
A3 staand
A4 liggend

Verpakkingseenheid

| …131

|…132

5 stuks

|

Artikelnr. Kaderkleur

Verpakkingseenheid

4986…

…01 ● | …23

|

5 stuks

4987…

…01 ● | …23

|

5 stuks

→ Klittenbandhechting
DURAFRAME GRIP
®

Voor textielborden en akoestische panelen, met klittenbandstrip

Formaat

Artikelnr. Kaderkleur

A4

4968…

…01 ● | …23

Verpakkingseenheid
|

1 stuk

DURAFRAME® formaten

A6

Buitenafmetingen:
130 × 176 mm

A5

Buitenafmetingen:
176 × 236 mm

A4

Buitenafmetingen:
236 × 323 mm

A3

Buitenafmetingen:
325 × 445 mm

A2

Buitenafmetingen:
465 × 639 mm

50 × 70 cm

Buitenafmetingen:
545 × 745 mm

Breedte rand:
17 mm

Breedte rand:
28 mm

A1

Buitenafmetingen:
639 × 886 mm

70 × 100 cm

Buitenafmetingen:
745 × 1045 mm

DURAFRAME® kaderkleuren

Zwart
RAL 9004

Zilver
RAL 9006

Rood
RAL 3001

Donkerblauw
RAL 5003

Groen
RAL 6032

Wit
RAL 9016

Goud
RAL 1036

Geel/Zwart
RAL 1003/9004

Groen/Wit
RAL 6032/9016

Rood/Wit
RAL 3001/9016

Oranje
RAL 2004

