JSME TVŮRCI

ÚSPĚCHU

REGÁLY REALIZACE PRODEJEN

VAŠEHO

Stavebnicové regály jsou univerzálním moderním
řešením Vašich prodejen. Jedná se o ekonomicky
výhodné samonosné regály vhodné do jakýchkoliv
prostor. Jejich všestranné použití spočívá v možnosti
vestavění i umístění do prostoru. Možnost prosvětlení
zadní části či použití zrcadel pro zvětšení prostoru.
Snadné rozšíření polic vyrobených ze skla či lamina.
Široký výběr barev veškerých komponent přispůsobí
regály image Vaší firmy a doplnění polepů či tisku v
kombinaci se světly vytvoří z Vaší prodejny místo,
kam se budou zákazníci rádi vracet.
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REGÁLOVÉ SYSTÉMY

Exkluzivní samonosné regály vhodné do jakýchkoliv prostor Vašich prodejen. Samozřejmostí
je široký výběr podpůrných prvků a doplňků stojanu. Systém navíc umožňuje snadnou
modifikaci zad z atraktviních materiálů s možností podsvícení a potisku či aplikace firemního
brandu.

RACKSYSTEMS

Exclusive self-supporting rack suitable for any place in your shop. It is possible to choose
from wide range of aditional elements and accesories to the stands. Furthermore, the
system allows easy modification of the back made of atractive materials with the option of
backlight, print or your company brand.

ZÁDA STOJANU
(Back board)

RÁM STOJANU
(STAND FRAME)

Samonosný rám stojanu se
standardní perforací pro uchycení
podpůrných komponent např.
systémy polic, háků, sití či konzol.
Barevné řešení ze vzorníku RAL.
Self supporting frame with standard
perforation for attaching various
additional components, i. e. shelf,
hook or net systems.

Výměnné pozadí stojanu s možností podsvícení
nebo aplikace firemního brandu. Pozadí
je řešené barevným plexisklem s difuzním
rozkladem světla pro lepší světelné vlastnosti
podsvícení. Pozadí je možno řešit i ze zrcadlové
plochy či kovu.
Replaceable back of the stand with the possibility
of back-light or application of your company brand.
The back is made of perspex with diffusional
division of light for better quality of back-light.

ÚCHYT ZAD

(BACK ANCHOR )

PODESTA

(BASE OF THE STAND)
Podesta stojanu z lamina slouží zároveň jako
police k umístění zboží.

The base serves also as a shelf for displaying your
products.

REKTIFIKAČNÍ ŠROUBY
(adjustment screws)

STANDARDNÍ ROZMĚRY jednoho stojanu
(STANDARD DIMENSIONS of one stand)

1 030 x 2 000 mm
1 180 x 2 000 mm
na zakázku (custom)

ÚKÁZKA REALIZACE REGÁLŮ S POUŽITÍM PODVĚTLENÍ A ZRCADEL.
(Illustration of placement of the frames with usage of back-light and system)

