
CORE dual

De CORE dual is een dubbelzijdig rolsysteem. Het is een
bannersysteem van duurzame kwaliteit. Uw boodschap heeft
de dubbele impact, maar u betaalt daarvoor niet de dubbele prijs !

Een banner in de CORE dual is eenvoudig verwisselbaar:
open het deksel en schuif de knoppen aan beide zijkanten
naar binnen, vervang de banner en sluit het deksel weer.
U kunt zo heel simpel uw boodschap vervangen,
zonder dat u van bannersysteem hoeft te wisselen !

De CORE dual heeft aan de onderkant in hoogte verstelbare voeten.
Zo kunt u het systeem ook op een ongelijke vloer perfect recht zetten.
De verchroomde eindkappen geven het systeem een luxe uiterlijk.

CORE dual wordt geleverd in een gevoerde tas .
Het systeem is verkrijgbaar in twee maatvoeringen:
850 mm en 1000 mm.

Dubbele uitstraling



Montage instructies:

Stap 1:
Plak de strip met
roodgele tape aan de
boven en onderzijde
aan de achterkant
van de banner.

Stap 2:
Schuif de rail over de
strip aan de
bovenkant van de
banner ( zie foto ).
Eventueel de rail met
tape vastzetten.

Stap 3:
Schuif de oranje
knoppen aan beide
zijkanten naar
binnen. Klap het
deksel open
en haal het
rolmechanisme er
voorzichtig uit.

Stap 4:
Schuif het
rolmechanisme
over de strip aan de
onderkant van de
banner Plaats het
mechanisme terug in
de basis met de
inkeping naar boven.

Stap 5:
Sluit het deksel.
verwijder daarna
de sluitpin . Houd
de banner vast en
laat deze rustig het
systeem in glijden .
belangrijke tips :
bewaar de
bijgeleverde sluitpin.
Deze is nodig om
het te kunnen
vergrendelen.

Bannermaat:
1 x 1000 x 2400

Zichtmaat:
1 x 1000 x 2170 mm

Bannermaat:
1 x 850 x 2400 mm

Zichtmaat:
1 x 850 x 2170 mm

Maten :



Simpel & Betrouwbaar

CORE spin

De CORE spin is een enkelzijdig rolsysteem.
Dit bannersysteem is op zijn taak berekend.
Simpel, robuust en daardoor erg betrouwbaar.

De CORE spin heeft 2 draaibare voeten. Deze zorgen voor extra
stabiliteit. Het systeem wordt geleverd in een gevoerde
tas voor optimale bescherming, ook tijdens transport.

De CORE spin is standaard verkrijgbaar in twee maatvoeringen:
850 mm en 1000 mm. Op aanvraag zijn er nog andere maten
verkrijgbaar. Er is ook een verstelbare staander verkrijgbaar,
waardoor u uw banner op elke gewenste hoogte kunt stellen.



Montage instructies:

Maten :

Stap 1:
Plak de strip met
roodgele tape aan de
boven en onderzijde
aan de achterkant
van de banner.

Stap 2:
Schuif de rail over de
strip aan de
bovenkant van de
banner ( zie foto ).
Eventueel de rail met
tape vastzetten.

Stap 3:
Plak de banner met
het beeld naar voren
op het voor geplakte
tape. Klap het deksel
open en en haal het
rolmechanisme er
voorzichtig uit.

Stap 4:
Schuif het
rolmechanisme
over de strip aan de
onderkant van de
banner Plaats het
mechanisme terug in
de basis met de
inkeping naar boven.

Stap 5:
Sluit het deksel.
verwijder daarna
de sluitpin. Houd
de banner vast en
laat deze rustig het
systeem in glijden .
Belangrijke tips :
bewaar de
bijgeleverde sluitpin.
Deze is nodig om
het te kunnen
vergrendelen.

Bannermaat:
1 x 600 x 1850 mm

Zichtmaat:
1 x 600 x 1850 mm

Bannermaat:
2 x 1200 x 2400 mm

Zichtmaat:
2 x 1200 x 2150 mm

Alleen op aanvr. Alleen op aanvr.

Bannermaat:
1 x 850 x 2400 mm

Zichtmaat:
1 x 850 x 2000 mm

Bannermaat:
1 x 1000 x 2400

Zichtmaat:
1 x 1000 x 2000



Hoge kwaliteit
CORE !ip

De CORE !ip is eenvoudig verwisselbaar: open het deksel schuif
de knoppen aan beide zijkanten naar binnen, vervang de banner
en sluit het deksel weer. U kunt zo heel simpel uw boodschap
vervangen, zonder dat u van bannersysteem hoeft te wisselen !

De cassette heeft aan de onderkant in hoogte verstelbare voeten.
Zo kunt u het systeem ook op een ongelijke vloer perfect recht zetten.
De verchroomde eindkappen geven het systeem een luxe uiterlijk.

CORE !ip wordt geleverd in een gevoerde tas voor optimale
bescherming, ook tijdens transport. Het systeem is op vooraad ver-
krijgbaar in een maatvoeringen : 850 mm.



Montage instructies:

Maten :

Stap 2:
Schuif de rail over de
strip aan de
bovenkant van de
banner ( zie foto ).
Eventueel de rail met
tape vastzetten.

Stap 3:
Schuif de blauwe
knoppen aan beide
zijkanten naar
binnen. Klap het
deksel open
en haal het
rolmechanisme er
voorzichtig uit.

Stap 4:
Schuif het
rolmechanisme
over de strip aan de
onderkant van de
banner Plaats het
mechanisme terug in
de basis met de
inkeping naar boven.

Stap 5:
Sluit het deksel.
verwijder daarna
de sluitpin . Houd
de banner vast en
laat deze rustig het
systeem in glijden .
Belangrijke tips :
bewaar de
bijgeleverde sluitpin.
Deze is nodig om
het te kunnen
vergrendelen.

Stap 1:
Plak de strip met
roodgele tape aan de
boven en onderzijde
aan de achterkant
van de banner.

Bannermaat:
1 x 850 x 2400 mm

Zichtmaat:
1 x 850 x 2150 mm

Bannermaat:
2 x 1500 x 2400 mm

Zichtmaat:
2 x 1500 x 2150 mm

Alleen op aanvr.

Bannermaat:
1 x 1000 x 2400

Zichtmaat:
1 x 1000 x 2150 mm

Bannermaat:
2 x 1200 x 2400 mm

Zichtmaat:
2 x 1200 x 2150 mm

Alleen op aanvr.



Compact & slank

CORE snap

De CORE snap is een enkelzijdig rolsysteem. Het is een compact,
modern bannersysteem van duurzame kwaliteit. Een banner in de
CORE snap is eenvoudig verwisselbaar : open het deksel, vervang de
banner en sluit het deksel weer. U kunt zo heel simpel uw boodschap
vervangen, zonder dat u van bannersysteem hoeft te wisselen !

De voorkant van de CORE snap heeft geen uitstekende delen, Het
systeem heeft een stabilisatievoet aan de achterzijde, die ervoor zorgt
dat de banner stevig staat.

CORE snap wordt geleverd in een gevoerde tas voor optimale be-
scherming. Het systeem is verkrijgbaar in twee maatvoeringen :
850 mm en 1000 mm .



Maten :

Montage instructies:

Stap 2:
Schuif de rail over de
strip aan de
bovenkant van de
banner ( zie foto ).
Eventueel de rail met
tape vastzetten.

Stap 3:
Schroef de
zijdeksels eraf.
Klap het deksel
open en en haal het
rolmechanisme er
voorzichtig uit.

Stap 4:
Schuif het
rolmechanisme
over de strip aan de
onderkant van de
banner Plaats het
mechanisme terug in
de basis met de
inkeping naar boven.

Stap 5:
Schroef het deksel
daarna dicht.
verwijder de sluitpin.
Houd de banner vast
en laat deze rustig
het systeem in
glijden.
Belangrijke tips :
bewaar de
bijgeleverde sluitpin.
Deze is nodig om
het te kunnen
vergrendelen.

Stap 1:
Plak de strip met
roodgele tape aan de
boven en onderzijde
aan de achterkant
van de banner.

Bannermaat:
1 x 1000 x 2400

Zichtmaat:
1 x 1000 x 2150 mm

Bannermaat:
1 x 600 x 2050 mm

Zichtmaat:
1 x 600 x 1800 mm

Alleen op aanvr.

Bannermaat:
1 x 850 x 2400 mm

Zichtmaat:
1 x 850 x 2150 mm



CORE lite

De CORE lite is een gemakkelijk, lichtgewicht spansysteem.
Dit bannersysteem bestaat uit een simpele voet en staander die
zorgen dat uw boodschap maximaal tot uiting komt. Dat terwijl het
systeem waaraan uw banner is bevestigd, praktische ontzichtbaar is.

Een banner in de CORE lite is eenvoudig verwisselbaar :
u kunt zo heel simpel uw boodschap vervangen,

U kunt een grote, bijna naadloze presentatiewand maken door
simpelweg meerdere CORE lite banners met elkaar te verbinden.
Eventueel kunt u de verbindingen versterken door
magneettape aan de zijkanten te bevestigen.

CORE lite wordt geleverd in een gevoerde tas voor optimale bescher-
ming, ook tijdens transport. Het systeem is verkrijgbaar in twee maat-
voering : 850 mm en 1000 mm.

Kwaliteit & Simpel



Maten :

Montage instructies:

Stap 2:
Schuif de rail over de
strip aan de
bovenkant van de
banner ( Zie foto ).
Eventueel de rail met
de tape vastezetten.

Stap 3:
Schuif de rail over de
strip aan de onder-
kant van de banner
( Zie foto ).
Eventueel de rail
weer met tape vast-
zetten.

Stap 1:
Plak de strip met
roodgele tape aan de
boven en onderzijde,
aan de achterkant
van de banner.

Bannermaat:
1 x 600 x 1800 mm

Zichtmaat:
1 x 600 x 1800 mm

Bannermaat:

1 x 1200 x2150 mm

Zichtmaat:
1 x 1200 x 2150 mm

Alleen op aanvr. Alleen op aanvr.

Bannermaat:
1 x 850 x 2150 mm

Zichtmaat:
1 x 850 x 2150 mm

Bannermaat:
1 x 1000 x 2150 mm

Zichtmaat:
1 x 1000 x 2150 mm



CORE valu

De CORE Valu is uw beste optie
als u kiest voor de beste kwalitiet tegen een lage prijs.

De kosten van de CORE Valu zijn laag gehouden
door economisch gebruik van de componenten. Een perfecte
manier om e"cient uw boodschap over te brengen !

De CORE Valu heeft een of twee uitklapbare voeten, die zorgen
voor stabiliteit. Het systeem is gemakkelijk op te zetten
door een simpele haak bovenaan de staander(s).

CORE Valu wordt geleverd in een gevoerde tas voor optimale
bescherming,is verkrijgbaar in de meest e"ciente maten :
800 en 1000 mm. Uit voorraad zijn ook grotere maten :
1200 en 1500 mm leverbaar.

Kwaliteit & Budget



Maten :

Montage instructies:

Stap 2:
Plak met het
dubbelzijdige tape,
de onderkant van
de banner vast aan
de #ap die uit het
systeem komt.

Stap 3:
Houd de banner vast,
trek daarna sluitpin
uit het systeem.

Stap 4:
Houd de banner
vast en laat deze
rustig het systeem in
glijden.

Stap 1:
Open het pro$el en
schuif de rail over de
bovenkant van de
banner ( Zie foto ).
Sluit het weer door
de rail naar beneden
te druken.

Bannermaat:
1 x 800 x 2200 mm

Zichtmaat:
1 x 800 x 1980 mm

Bannermaat:
1 x 1500 x 2200 mm

Zichtmaat:
1 x 1500 x 1980 mm

Bannermaat:
1 x 1000 x 2200

Zichtmaat:
1 x 1000 x 1980 mm

Bannermaat:
1 x 1200 x 2200 mm

Zichtmaat:
1 x 1200 x 1980 mm


