KLIKLIJSTEN EN KLIKLIJSTPRODUCTEN

J

aren geleden vond er
een doorbraak plaats op

het gebied van posterlijsten:
de kliklijst.
Een doordacht principe,
waarbij u de 4 lijstdelen
heel makkelijk open klikt en
een nieuwe poster of insert
achter het anti-reflex
beschermvel plaatst.
Zo maakt u, letterlijk in een

Wandkliklijst4

De kliklijsten worden met
prachtig strak gezaagde
verstekhoeken geleverd.
Afgebeeld is een
wandmodel, dat eenvoudig
vast gezet wordt door de
4 gaten die in het bodemprofiel zijn aangebracht.

handomdraai, uw informatie
of reclame up-to-date.
Standaard zijn de kliklijsten
in aluminium geanodiseerd
leverbaar, maar op aanvraag
(en met langere levertijd)
ook in RAL kleuren. En voor
optimaal gemak zijn bijna

type

profiel

KL 20 25 mm softline profiel
KL 30 25 mm softline profiel
KL 40 25 mm softline profiel

alle uit voorraad leverbare

KL 50 32 mm softline profiel

maten gebaseerd op DIN

KL 70 32 mm softline profiel

maten (van A4 tot A0).
Maar als u een speciale maat
wenst, dan behoort dat ook
tot de mogelijkheden.

KL 60 32 mm softline profiel
KL 80 32 mm softline profiel

insertformaat
210 x 297 (A4)

297 x 420 (A3)

420 x 594 (A2)
500 x 700

594 x 840 (A1)

700 x 1000

840 x 1188 (A0)

De posterlijsten, in het posterformaat 594 x 840
(A1) en 700 x 1000 mm, zijn ook leverbaar in een
speciaal SLOT profiel. Dit profiel is veel minder
makkelijk te openen, tenzij u in het bezit bent
van de speciale sleutel. Een goed idee voor plaatsen waar u “vandalisme” verwacht.

Inmiddels zijn er talloze
producten bijgekomen, die
allemaal gebaseerd zijn op
dit vernuftige wisselprincipe.
Zelfs kunnen wij u nu een
(van binnenuit) verlichte
kliklijst leveren van maar
35 mm dik.
Aan u de keus dus!

Hangkliklijst3

Indien u een model wenst
om op te hangen, enkel- of
dubbelzijdig, dan hebben we
hiervoor een aantal
mogelijkheden, ook qua
ophangmateriaal (van heel
eenvoudig tot chique rvs
ophangbusjes).

Leverbaar in alle bovengenoemde maten
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Panorama lichtdisplay4

Door zijn curve-vormige voorzijde, heeft de panorama lichtdisplay
een hedendaagse look. En de uitvoering in geanodiseerd
aluminium geeft sowieso al een mooie uitstraling.
Aan de 2 zijden zitten de klikprofielen, die het beschermvel en
de poster vast houden, mooi geïntegreerd. De ingebouwde
verlichting zorgt voor een prachtig gelijkmatige verlichting van de
poster. Dus uitermate geschikt voor backlights, duratrans, maar
ook gewone posters.
type

PL30

insertmaat

297 x 420 (A3)

PL40

420 x 594 (A2)

PL60

594 x 840 (A1)

PL50
PL70

500 x 700

700 x 1000

Door het openklappen van het
linker- of rechterprofiel wisselt
u de poster in een
handomdraai.

Verlichte kliklijst3

De verlichte kliklijst is een sterk staaltje van techniek. Ondanks
de dikte van slechts 35 mm heeft u een opmerkelijk gelijkmatige
verlichting. En zelfs een eenvoudige papieren poster krijgt
hierdoor al een super mooie uitstraling.
De montage gaat net zo gemakkelijk als bij de onverlichte versie.
En een (dubbelzijdig) hangmodel behoort ook tot de mogelijkheden.
type

VK30

VK40
VK50

VK60

VK100

insertmaat

210 x 297 (A4)

297 x 420 (A3)

420 x 594 (A2)

594 x 840 (A1)
700 x 1000
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Postersnap3

Indien u een kliklijst ‘teveel’ vindt, kunt u kiezen voor
een eenvoudige postersnap. Deze wordt over de
boven- en onderzijde van uw poster geklikt en houdt
uw poster zo prachtig strak. De bovenste postersnap
wordt voorzien van handige ophangoogjes, zodat het
ophangen in een handomdraai gaat.
Leverbaar in diverse maten

Verplaatsbaar bord4

Dit 2-zijdige, inklapbare bord is uit geanodiseerd aluminium. Het mooie van
de top-scharnieren is dat ze geschikt zijn om snel een topkaart in te klemmen
en even makkelijk weer te verwijderen. Omdat het bord geen lange poten
heeft, is het ook erg geschikt voor binnentoepassing.
type

insertmaat

SK60

594 x 840 (A1)

SK50
SK70

500 x 700

700 x 1000

Z-standaard 6

Een chique standaard uit helder, gepolijst
kunststof van 8 mm dik, waarop een
kliklijst wordt bevestigd. De standaard
heeft een hoogte van 800 mm.

Krijtbord3

Dit 2-zijdige krijtbord is in nostalgisch
groen (RAL6012) gepoedercoat. Het is
makkelijk in te klappen en dus makkelijk
te vervoeren. In het bord zitten 2 zwarte,
kunststof krijtplaten. Het is ook mogelijk
om tijdelijk een poster in het bord te
plaatsen (een beschermvel wordt
meegeleverd). Als optie is een half-ronde
topkaart, zoals afgebeeld, leverbaar.
type

ZZ 30

insertmaat

214 X 297 (A4)

type

SK150

maat paneel
700 x 1000

gewicht
16 kg
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Verlichte posterzuil3

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. Aan beide zijden is 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.
type

ZK V10

postermaat
500 x 700

Standaard ‘Rond’4

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 poster of insert schuin naar u toe kijkt.
De kliklijst wordt permanent op de standaard bevestigd.
type

RK40

RK30

Standaard ‘Hip’4

De Hip is 1500 mm hoog en wordt standaard geleverd
met een kliklijst aan één zijde (op aanvraag leverbaar
met een kliklijst aan twee zijden). De voet is
aluminium-kleurig gepoedercoat, heeft een gewicht
van 2,5 kilogram en een doorsnede van 300 mm. De
kliklijst kan er “liggend” of “staand” op worden
bevestigd én kan eenvoudig worden verwijderd.
type

HK 40
HK 30

HK 20

HK 10

postermaat

210 x 297 (A4)

297 x 420 (A3)

420 x 594 (A2)
594 x 840 (A1)

postermaat

210 x 297 (A4)

297 x 420 (A3)

Tafelstandaard 6

2 handige tafelstandaards completeren
het kliklijst assortiment. Ideaal voor
prijslijsten, productpresentaties, tijdelijke
mededelingen en ga zo maar door. De
heldere, gepolijste standaard geeft het
geheel een eigentijdse look. In twee
handige DIN maten leverbaar.
type

TK 40
TK 30

postermaat

210 x 297 (A4)

297 x 420 (A3)

