
·  Q-Frame®  Tex

·  Klaprámy (LED)

·  Umělecká plátna

Více informací najdete na www.vlajky.cz

Q-Frame® rámy
Fantazie nezná meze …



Moderní inovativní rámový systém

Q-Frame® Tex

Q-Frame Tex® - stolní varianta

Přednosti:
· individuální velikost 
· bezrámová optika 
· rychlá a jednoduchá výměna textilního
  motivu
· jednostranná i oboustranná prezentace
· možnost vytvoření 3D efektu
· podsvícená i nepodsvícená varianta

Ideální doplněk do obchodů, výloh, 
kanceláří a reprezentačních místností. 
Využití nalezne i jako výstavní 
a informační plocha.

Varianty použití:
· volně stojící
· pověšení na zeď

· zavěšení od stropu
· stolní varianta

Q-Frame Tex nabízí širokou škálu 
uplatnění. Další možnost je také stolní 
varianta, která je vhodná do vitrín, 
výloh, na pulty do obchodů a jiné. 
Rám je posazen na dvě akrylátové 
nožičky.

Q-Frame® Tex 25 Q-Frame® Tex 15 - označení místnosti

Q-Frame®   51 xeT 

Q-Frame® Tex 120 - podsvícený 

Detail uchycení



       Tex 15        Tex 25                     Tex 50              Tex 100, 120Q-Frame® 

Protože neustále vyvíjíme různá zlepšení, vyhrazujeme si právo na drobné technické odchylky a změny.

 Lehký a velmi plochý 
hliníkový rám, který 
je určen hlavně pro 
malé formáty.

Stabilní hliníkový 
rám, který je určen 
pro zavěšení 
na zeď i větších 
formátů.

Oboustranný hliníkový rámový 

a je možné vytvořit i prezentaci 
s 3D efektem.

Tento hliníkový rám nabízí
i možnost podsvícení vašeho 
reklamního potisku.

· eloxovaný hliník 
  stříbrné barvy (jiné 
  barvy na požádání)
· hloubka rámu 15 mm

· eloxovaný 
  hliník stříbrné 
  barvy (jiné barvy
  na požádání)
· hloubka rámu 
  25 mm

· eloxovaný hliník stříbrné barvy
  (jiné barvy na požádání)
· hloubka rámu 50 mm

· elox. hliník stříbrné barvy
  (jiné barvy na požádání)
· včetně otvorů pro montáž
  na zeď 
· hloubka rámu 120 mm 
· hloubka rámu 100 mm 
  (u plochy menší než 1,5 m2)

Prezentace jednostranná jednostranná, oboustranná jednostranná

Materiál 
pro 
konfekci

Multisol® D 240 SE, 240 g/m² -

Multisol® D*, 205 g/m² -

Multisol® L* 115 g/m² -

-

Polycanvas -

- -

- - Lighttex SE, 280 g/m²

Použití
· montáž na zeď · zavěšení od stropu

· volně stojící
· montáž na zeď

Obsah 
dodávky

· 
· set rohových spojů

· · 
  vanými rohovými spoji 
· 
· osvětlení vč. kabelů a el.
  zástrčky
· textilní zadní část

Příslušenství

· 
· háky na zeď

· 
 (doporučujeme
  při větší šíři než
 300 cm)
· set spojů na

· háky na zeď

· 
· set závěsných oček 
· obloukové nohy 500 mm 
· lomené nohy 600 mm 
· boční nohy 850 mm 
· 
  při šíři větší než 300 cm)
· osvětlení (lampy)

· háky na zeď 
· šrouby a hmoždinky

* možná úprava dle třídy B1/DIN 4102

Q-Frame® Tex 50

vítěz kategorie: 

POPAI Zlatá koruna

POP AWARDS

Příslušenství pro Q-Frame® Tex 50

Lomené nohyObloukové nohyBoční nohyQ-Frame® Tex 15

Q-Frame® Tex 50 
- volně stojící

Q-Frame® Tex 50 
- volně stojící s 3D efektem

Osvětlení
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Klaprámy a umělecká plátna

Klaprámy, Klaprámy LED

Umělecká plátna

www.vlajky.cz

· velice oblíbený prostředek k propagaci
· rámy z eloxovaného hliníku ve 
  stříbrné barvě
· výměna motivu se provádí pouhým

· použití v interiéru, na zeď

· rovnoměrně podsvícený reklamní motiv
· životnost LED osvícení až 100 000 hodin
· energeticky úsporné a bez zahřívaní

svatby, z dovolené, …) na umělecké 
plátno.

· libovolný formát v desítkách cm 
  (max. 150 x 180 cm a minimálně 20 x 20)

  umělecké plátno a následně napnuta
  na dřevěný rám nebo je možno použít 
  hliníkový rám Q-Frame®

· materiál na tisk - umělecké plátno
  Canvas

Detail uchycení plátna:

140330

Klaprám LED

Formát
Velikost rámu 

v cm
Reklamní plocha 

v cm
Materiál pro reklamní 

potisk

A0 88 x 122 81,4 x 116,3 · eloxovaný hliník ve stříbrné 
  barvě vč. vyvrtaných otvorů
  (Ø 8 mm) k montáži na zeď 
· použití možno na šířku i výšku 
· 

Lighttex SE, 260 g/m²
Backlitfolie 150, 150 µm

A1 63 x   88 56,8 x   81,6

A2 46 x   63 39,2 x   57,3

 

Klaprám

Formát
Velikost rámu 

v cm
Reklamní plocha 

v cm
Materiál pro reklamní 

potisk

A0 88,4 x 123,0 84,1 x 118,9 · eloxovaný hliník ve stříbrné barvě
· použití možno na šířku i výšku
·

Plakátový papír

A1 63,0 x   88,4 59,4 x   84,1

A2 46,3 x   63,0 42,0 x   59,4

A3 34,2 x   46,5 29,7 x   42,0

Dřevěný rám

Klaprám LED

Klaprám LED Klaprám

Klaprám

Klaprám LED
Výměna motivu

Q-Frame® Tex 15

20 mm
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