KVĚTIN

Street Banner
Přemýšlíte, jak oslovit zákazníky
přímo na ulicích či podél silnic?
Street Banner je přesně to,
co potřebujete.

Street bannery jsou velmi oblíbené pro svoji

VÝSTAVA

účinnost a jednoduchou montáž.
Díky své přitažlivosti uloví pohledy vašich klientů.
Můžete na ně umístit jak jednostrannou,
tak oboustrannou reklamu.
Lze je umístit na sloupy veřejného osvětlení,
elektrického vedení či přímo přimontovat na zeď.
Street Banner je složen z ramen a potištěného
banneru.
Můžete je využít k dočasné, sezónní či celoroční
prezentaci své kampaně.
Možnosti využití:
· eventy				

· sezónní reklamy

· veletrhy

· výstavy

· turistické upoutávky		

· společenské,

· navigace			

kulturní a sportovní

· firemní propagace

akce

					
		

Presentr
Nechcete už čekat na vítr a toužíte
mít vlající vlajku?
Řešením je Presentr.
Presentr je vhodný doplněk do vlajek, které jsou
umístěny na stožárech bez ramene.
Používá se tam, kde nejsou optimální větrné
podmínky, vlajky visí svěšené a neplní svoji
reklamní funkci.

Street Banner
Nahoře a dole rameno

Street Banner je další účinný nástroj, s pomocí kterého můžete odprezentovat
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firmu, váš výrobek či připravovanou akci.
Výměna reklamního motivu na Street Banneru je rychlá a jednoduchá. Vybrat
si můžete ze 3 typů uchycení (2 ramena - nahoře a dole, 1 rameno nahoře a dole
očko či montáž přímo na stěnu).
Jednou namontované držáky mohou dlouhodobě zůstat připevněné a tím jsou
vždy připravené pro reklamní kampaně.

Systém
1 držák z hliníkového odlitku na ra1

meno se šroubem a s očkem

2

2 hliníkové rameno o průměru
25 mm x 2,5 mm se záslepkou
3 upevnění na zeď s očkem a provléknutý vázacím páskem

Nahoře rameno, dole kovové očko

4 nerezový okroužek pro připevnění
na stožáry o průměru 60-250 mm

3

4

5
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5 imbusový klíč

Připevnění
rameno nahoře a dole

rameno nahoře, dole očko

montáž na zeď

vypnutá reklam. plocha

vlající reklam. plocha

vypnutá reklam. plocha

přednost: vlajka je díky

přednost: díky třepetání

přednost: vlajka je díky

ramenům stále v napnu-

ve větru vzbudí pozornost

ramenům stále v napnu-

tém stavu

tém stavu

doporučený materiál/

doporučený materiál/

doporučený materiál/

velikost reklamní plochy

velikost reklamní plochy

velikost reklamní plochy

· Multiflag®, Varioflag® A

· Multiflag®, Varioflag® A

· Multiflag®, Varioflag® A

max. 70 x 250 cm

max. 70 x 300 cm

max. 50 x 300 cm

max. 50 x 300 cm

· PVC banner

· PVC banner

max. 60 x 200 cm

Montáž na stěnu

max. 70 x 250 cm

max. 60 x 200 cm
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Možné připevnění na sloupy el. vedení či sloupy veřej. osvětlení

jednoramenný

dvouramenný

tříramenný

Presentr
Presentr vám zajistí náhradu ramene
u stožáru, který jej nemá.
Presentr je dodáván pro vlajky na výšku
o šíři do 120 a 150 cm.
Je vyroben z hliníkových trubek a skládá
se ze dvou částí, které se zasunutím do
sebe spojí. Na stožárové straně je presentr
ve spodní části doplněn okroužkem, který
zajišťuje snadné vedení a stabilitu.
Vlajka musí mít speciální konfekci.

Presentr doporučujeme používat
do maximální síly větru 7
dle Beaufotovi stupnice.
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