
Brīvstāvošs reklāmas Clic stends

Visiem stendiem ir iespēja
izvietot BUKLETKABATU.

- 20% Atlaide spēkā
līdz

01.10.2017.

BALTA GLANCĒTA

A. Deglava iela 166b, Rīga, Lv1021, Latvija. Tel.: +37167800826, e-mail: support@wmt.lv

On request:

Frame size

Poster size

Visible (poster) size

x

x

x

Quantity: Size (poster):

210x297

297x420

594x841

500x700

1000x1400

700x1000420x594

Frame size
Poster size

Visible (poster) size

A. Deglava iela 166b, Rīga, Lv1021, Latvija. Tel.: +37167800826, e-mail: support@wmt.lv

Clic profils

Rāmītis no alumīnija profila ar 
dažāda veida pārklājumu, 
paredzēts neliela izmēra 

fotogrāfiju, diplomu,
sertifikātu, instrukciju utt. 
izvietošanai. Aizmugures 

sieniņa no plastikāta. 
Komplektā 2 āķīši piekāršanai.

Rāmītis no alumīnija profila ar 
dažāda veida pārklājumu, 

paredzēts vidēja izmēra attēlu 
izvietošanai.

Aizmugures sieniņa no 
plastikāta. Komplektā 2 āķīši 

piekāršanai.

Rāmītis no alumīnija profila ar 
dažāda veida pārklājumu, 

paredzēts 5mm bieza materiāla 
(putukartons,

plastikāts) izvietošanai. Var 
izmantot bez atsperēm. 

Komplektā 2 āķīši piekāršanai.

Rāmītis no anodēta alumīnija ar 
saspiedējmehānismu, ātrai un 

ērtai plakātu, afišu un citu 
drukas

produkcijas veidu izvietošanai 
un nomaiņai. Aizsardzību pret 

izbalēšanu nodrošina speciālais 
plastikāts ar

pretatspīduma efektu.

Rāmītis no anodēta alumīnija ar 
saspiedējmehānismu, ātrai un 

ērtai plakātu, afišu un citu 
drukas

produkcijas veidu izvietošanai 
un nomaiņai. Aizsardzību pret 

izbalēšanu nodrošina speciālais 
plastikāts ar

pretatspīduma efektu.

Bagešu profils
Bagešu profils

Nr.1 / S-M izmērs
Bagešu profils

Nr.5 / XL-XXL izmērs
Bagešu profils

Nr.7 / M-L izmērs
Clic profils

25mm
Clic profils

32mm

SUDRABS MATĒTS

SUDRABS MATĒTS

ZELTA MATĒTS

BRONZA MATĒTA

BALTA GLANCĒTA SUDRABS MATĒTS

SUDRABS MATĒTS

ZELTA MATĒTS

SUDRABS MATĒTS

ZELTA MATĒTS

BRONZA MATĒTA

Pēc pasūtījuma:

Ārējais izmērs

Iekšējais (plakāta) izmērs

Iekšējais (rāmja) izmērs

x

x

x

Skaits: Izmērs (plakāta):

Sudrabs matēts

Zelta matēts

Bronza matēta

Balta glancēta

210x297

297x420

594x841

500x700

1000x1400

700x1000420x594

Ārējais izmērs
Iekšējais (plakāta) izmērs
Iekšējais (rāmja) izmērs

DOUBLE PANEL 16MM LIGHT LED CLIC PANEL LED 20MMMAGNETIC PANEL 12MM

Magnetic Panel – ultrathin magnetic aluminium profile frames with or without 
LED lighting. Magnetic tapes cover all the perimeter of frames and PET panel 
surface, which allows you to securely install the poster. Poster replacement 
Magnetic panel is very easy, nut this requires a rubber suction cup (included).

Thinnest one-sided frame – 12mm, double-sided – 16mm. 

Highqualty SO or 100 mm 
deeplight box,in combinat on with 
32mm cl ck systemframe for quick 
andeasy poster change.For   
indoor applicat on.

LED light boxes are ultra-thin and 
maintain balanced lighting of the 
whole surface with Clic system for 
frequent and quick change of 
picture.

One-sided 23mm and double-
sided 30mm

Panel LED 20mm is tjin LED 
lighting frame (baget). Frame 
is intended for small and 
medium-sized graphic.

One-sided 20mm.

DOUBLE PANEL
16MM

LIGHT LED CLIC
one side

MAGNETIC PANEL
12MM

PANEL LED 20MM
double sided

PANEL LED 20MM
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Pēc pasūtījuma:

Ārējais izmērs

Plakāta izmērs

Redzamais (plakāta) izmērs

x

x

x

Skaits: Izmērs (plakāta):

210x297

297x420

594x841

500x700

1000x1400

700x1000420x594

Ārējais izmērs
Plakāta izmērs

Redzamais (plakāta) izmērs

DOUBLE PANEL 16MM LIGHT LED CLIC PANEL LED 20MMMAGNETIC PANEL 12MM

Magnetic Panel – ļoti plāni magnētiskie rāmji, kas tiek piedāvāti gan ar 
apgaismojumu, gan bez. Pa rāmja perimetru un priekšējā PET panelī ir 
iestrādātas magnētiskas lentes, kas droši nostiprina plakātu rāmja iekšpusē. 
Plakātu nomaiņa Magnetic Panel ir ļoti vienkārša, taču tai nepieciešams speciāls 
vakuuma piesūceknis (pievienots komplektā).

Plānākais vienpusējais rāmis – 12mm, divpusējais – 16mm.

LED gaismas kastes ir 
superplānas, vienlaicīgi 
saglabājot vienmērīgu gaismas 
izkliedi visā virsmā. Clic 
saspiedējmehānisms ļauj ātri un 
ērti nomainīt attēlu. 

Vienpusēja 23mm un divpusēja 
30mm

Panel LED 20 mm ir plāns  LED 
gaismas rāmis (bagešu veidā). 
Rāmis paredzēts mazas vai 
vidēja izmēra informācijas 
izvietošanai.

Vienpusēja 20mm.

DOUBLE PANEL
16MM

LIGHT LED CLIC
one side

MAGNETIC PANEL
12MM

PANEL LED 20MM
double sided

PANEL LED 20MM

Magnetic Panel – ļoti plāni magnētiskie rāmji, kas tiek piedāvāti gan ar 
apgaismojumu, gan bez. Pa rāmja perimetru un priekšējā PET panelī ir 
iestrādātas magnētiskas lentes, kas droši nostiprina plakātu rāmja iekšpusē. 
Plakātu nomaiņa Magnetic Panel ir ļoti vienkārša, taču tai nepieciešams speciāls 
vakuuma piesūceknis (pievienots komplektā).

Plānākais vienpusējais rāmis – 12mm, divpusējais – 16mm.
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