
Omni Frame este ideal pentru printuri de exterior de mari 
dimensiuni. 
Omni Frame este un sistem de a� șare outdoor de mare format, fabricat din aluminiu cu 
greutate ușoară, ideal pentru folosirea cu bannere din PVC cu capse.

Sistemul Omni Frame este folosit pentru zone de promovare de mari dimensiuni, în care se fac 
schimbări în mod frecvent. Ideal pentru amplasarea pe fețele clădirilor și a spațiilor de retail, este 
potrivit de asemenea, pentru corturi de mari dimensiuni și evenimente de masă.

Omni Frame se pretează pentru bannere plate, de dimensiuni mari, montate direct pe 
clădiri. Lungimea variabilă a pro� lelor de aluminiu oferă posibilitatea de a fabrica sisteme la 
dimensiunea dorită. Aceste sisteme de a� șare se asamblează repede și ușor, reprezentând 
o alternativă reală la panourile tradiționale. Aceste rame pentru exterior sunt durabile, ele 
ancorându-se bine de perete, iar bannerul se prinde cu ajutorul corzilor elastice. Omni Frame 
reprezintă forme de display perfecte pentru evenimente plani� cate, oferte speciale de vânzări, 
teatre, centre cu spații verzi, locuri de desfacere cu amănuntul, săli de sport, amenajări sportive, 
conferințe, aeroporturi sau alte spații publice.

Omni Frame au un design ingenios și toate componente sale sunt robuste, durabile și 
reutilizabile. Bannerul se poate schimba ușor. Sunt disponibile și dimensiuni atipice, iar 
componentele se livrează neasamblate.

Cutie de prezentare

www.omni-frame.com

Introduceți butonii în pro� l, aceștia putând �  
înlocuiți oricând, chiar și după montare. Bannerele 
au nevoie de întăritură pe margini, în care se vor 
prinde capsele. Bannerul poate să � e prins de 
către o singură persoană, fără a avea nevoie de 
instrumente ajutătoare. Se pot conecta mai multe 
rame pentru a obține un impact vizual mai mare. 



Conector colț din aluminiu acoperit prin 
injecție cu pulbere metalică argintie

Inserați butonii în canalul pro� lului
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Inserați și fxați cu șurubelnița 
/ inbus      

Articol Dimensiune poster

UOMN001010 1000X1000mm

UOMN001015 1000X1500mm

UOMN001515 1500X1500mm

UOMN001520 1500X2000mm

Articol Lungime pro� l

UYPOM01011 PRF.1100mm

UYPOM01016 PRF.1600mm

UYPOM01021 PRF.2100mm

UYPOM01026 PRF.2600mm

UYPOM01031 PRF.3100mm

UYPOM01036 PRF.3600mm

UYPOM01041 PRF.4100mm

UYPOM01046 PRF.4600mm

UYPOM01051 PRF.5100mm

Conector colț - Set de 4 buc
UYPOM02000

Agățătoare de perete
Set de 4 buc
UYPOM04000

Coardă elastică de culoare 
neagră cu cârlig din oțel 

inoxidabil
TSH4010S01

Pro� le Aluminiu – Sunt 
diponibile la diferite lungimi

Coardă elastică
UYPOM07000

Butoni de plastic – 
Set de 20 buc

UYPOM05000
Carabinieră pentru banner

TMC4010S00

Conector T – Set de 2 buc
UYPOM03000

Conector prelungire 
pro� le – Set de 2 buc

UYPOM06000

Articol Descriere

UYPOM02000 Conector colț (set de 4 buc)

UYPOM03000 Conector T (set de 2 buc)

UYPOM04000 Agățătoare de perete (set de 4 buc)

UYPOM05000 Butoni de plastic (set de 20 buc)

UYPOM06000 Conectori pro� l (set de 2 buc)

TMC4010S00 Carabinieră plastic

TSH4010S01 Black Bungee Cord with Stainless Steel 
Hook (Packed by 40 pcs)

UYPOM07000 Coardă elastic cu cârlig

UYPOM08000 Coardă elastică


