
VERPLAATSBARE STANDAARDS

Hoe vaak heeft u niet 
behoefte aan tijdelijke 

informatie? En hoe vaak 
moet deze informatie niet 
plaats vinden op de meest 
onmogelijke plaatsen. En hoe 
vaak is het dan maar voor 
hele korte tijd en wisselt de 
informatie die u wilt geven 
ook nog een paar keer?

Op deze problematiek spelen 
wij voor u in met ons 
programma verplaatsbare 
standaards. 
Stuk voor stuk producten die 
makkelijk verplaatsbaar zijn. 
En bovendien zijn een aantal 
standaards voorzien van 
houders, waarin de 
informatie snel en makkelijk 
te wisselen is.

Wij presenteren u een 
breed programma: van een 
licht standaardje in trendy, 
gegalvaniseerd staal tot 
een chique aluminium 
geanodiseerde zuil, van een 
eenvoudige prijzenstandaard 
tot een Z-standaard voor op 
de vloer.

Standaard Rond4
Deze lichte standaard is uit 
gegalvaniseerd staal en is  800 mm 
hoog (de diameter van de voet is 
270 mm). Het leuke van deze standaard 
is dat de houder, waar uw insert in 
gaat,schuin naar u toe kijkt. De 
inserthouder wordt permanent op de 
staander bevestigd.
Deze standaard is leverbaar met een 
houder Plato of System iX. 

Standaard Hip3
De Hip is 1500 mm hoog en kan geleverd 
worden met een inserthouder System iX 
of Plato. De voet is in donkergrijs gelakt , 
heeft een gewicht van 2,5 kg, en een 
doorsnede van 300 mm. De inserthouder 
kan er ‘liggend’ of ‘staand’ op worden 
gemonteerd. 

Tafelstandaard4
Een heldere standaard, waarop een aluminium 
inserthouder uit systeem Plato gemonteerd 
zit. Van een klein naambordje op de balie tot 
een grote prijzenkaart in A3 formaat.  

type System iX Plato

RX 50 149 X 210 (A5)  —

RX 40 210 X 297 (A4)  —

RX 30 297 X 420 (A3) —

RP 50 — 149 X 210 (A5)

RP 40 — 210 X 297 (A4)

RP 30 — 297 X 420 (A3)

type System iX Plato

HX 50 149 X 210 (A5)  —

HX 40 210 X 297 (A4)  —

HX 30 297 X 420 (A3) —

HP 50 — 210 X 149 (A5)

HP 40 — 297 X 210 (A4)

HP 30 — 420 X 297 (A3)

System iX

type insertmaat

TS 10 90  x 60

TS 20 210 x 297 (A4)

TS 30 297 x 420 (A3)

Plato

Plato System iX
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Standaard Sjiek4
Een multi-functionele standaard met allure. 
Prachtig voor alle plaatsen waar wand- of 
hangborden niet kunnen of mogen. Deze 
standaard is leverbaar in 2 breedtematen (224 
en 311 mm) en heeft standaard een hoogte 
van 1500 mm. De voet heeft een diameter van 
400 mm en een gewicht van 4 kg. Natuurlijk 
geschikt voor een insert met een beschermvel 
ervoor (er kan een kleine strip bevestigd 
worden, net onder de insert, tegen het 
zakken) maar ook voor permanente teksten.  

Verlichte posterzuil4
Een pracht van een verlichte binnenzuil, 
helemaal uit geanodiseerd aluminium 
(met een stalen voet die gelakt is in 
aluminium kleur) én met een hoogte van 
1600 mm. In het bovenste deel is aan 
beide zijden plaats voor een poster. Het 
wisselen van de posters gaat erg 
makkelijk door het openklappen van de 
kliklijsten aan de lange zijden van de zuil. 

Onverlichte zuil3
Een chique binnenzuil, helemaal uit 
geanodiseerd aluminium en met een 
stalen voet die gelakt is in aluminium 
kleur. Op deze zuil kan aan 2 zijden een 
tekst worden aangebracht in iedere 
gewenste kleur.

Z-standaard 6
Een chique standaard uit helder, gepolijst 
kunststof van 8 mm dik, waarop een 
kliklijst of inserthouder Plato wordt 
bevestigd. De standaard heeft een hoogte 
van 800 mm.

type postermaat

ZKV 10 500 X 700

type FORMAAT

ZKOV 50 500 X 1500

type breedtemaat

SJ200 224

SJ300 311

kliklijst

type kliklijst Plato

ZZ 30 210 X 297 (A4)  —

ZZ 40 — 210 X 297 (A4)

NIEUW!

Plato


