VITRINES

A

ls u zelf informatie
makkelijk en snel wilt

kunnen wisselen, maar wel
wil voorkomen dat anderen
dit even makkelijk doen, dan
is een vitrine een uitkomst.
Een degelijk aluminium kast
met een deur (die natuurlijk
afsluitbaar is) biedt plaats
aan iedere denkbare informatie. Of dat nu een plattegrond in een winkelcentrum
is, een fraai overzicht van de
vogels in het natuurgebied of
een plaats voor de mededelingen van de directie.
Zo groot als het scala aan

5Deze vitrine staat prachtig vrij opgesteld tussen staanders en is in een opvallende

kleur gelakt om de wandelaar in dit natuurgebied te lokken. Een mooie en functionele
manier om informatie “on-the-spot” te geven.

mogelijkheden met een
vitrine is, zo groot is ook het
programma dat wij u aanbieden: mooi dun voor binnen
of robuust voor buiten, voor
op de wand of dubbelzijdig
(gemonteerd tussen diverse

4Als u een brede vitrine wilt, maar een

naar boven openslaande deur niet wenselijk
is (bijv. omdat de doorgang waar de vitrine
hangt smal is), kunt u kiezen voor een
vitrine met 2 deuren en een tussenstijl.
Natuurlijk zijn beide deuren voorzien van
een slot.

soorten staanders), met
slagvast kunststof of veilig-

NIEUW!

heidsglas, met of zonder
verlichting, in aluminium
geanodiseerd of in RAL kleur
gepoedercoat.
Als u de vitrine snel wilt

3Deze type 2 vitrine heeft een ranke dikte van

slechts 29 mm en is daarom uitermate geschikt
voor binnen. Het geanodiseerde aluminium past
goed in ieder interieur en is onderhoudsvrij.

hebben, verwijzen wij u graag
naar de matrix hiernaast:
daar ziet u de uit voorraad
leverbare maten.
Alle andere leverbare maten,
speciale kleuren, e.d. hebben
helaas een langere levertijd.
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type

maat (b x h x d)

toepassing

1 / eco 100

550 x 400 x 18

binnen

2 / Tradition

550 x 750 x 29 binnen/buiten

3 / Classic

750 x 1050 x 58

buiten

4 / 1000

1000 x 1350 x 75

buiten

4 / 1000

1350 x 1000 x 75

buiten

N.B.: deze 5 maten zijn uit voorraad leverbaar.

VITRINES
3Op aanvraag kan uw vitrine met
ronde hoeken worden uitgevoerd.
Voor de ruit heeft u de keus uit
slagvast kunststof of
veiligheidsglas. Het slot zit bij al
onze vitrines prachtig geïntegreerd
in de sponning.

Naast de staanders
uit het bewegwijzeringssysteem
kunt u ook kiezen
voor onze nieuwe
ovale staanders.
Tussen déze staanders wordt de vitrine met een kleine
tussenafstand gemonteerd.

6Voor binnen-toepassing zijn schuifdeurvitrines

leverbaar tot een maximale maat van 2300 x 1050 mm.
Altijd geleverd met een slotje zodat niet iedereen de
inhoud kan wisselen. Heel handig in het gebruik.

3In een bepaalde RAL kleur integreren de vitrines prachtig in hun

omgeving. Bij kleur heeft u wel een langere levertijd, doch het is zeker
het wachten waard. Omdat de vitrines in de sponning van rubber zijn
voorzien, kunnen ze probleemloos buiten worden geplaatst.

6Indien u dat wenst, kunnen wij een

interieur in uw vitrine bouwen ten
behoeve van inserts in diverse maten. Het
wisselen van de inserts is dan kinderspel.
Achter de strook waar uw logo op kan
prijken wordt een eventuele verlichting
prachtig weggewerkt.

4Alle vitrines breder dan 1000 mm zijn

voorzien van een naar boven openslaande
deur met 2 gasveren. Handig en veilig in
het gebruik.

