
Brīvstāvošs reklāmas Clic stends

Visiem stendiem ir iespēja
izvietot BUKLETKABATU.

- 20% Atlaide spēkā
līdz
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BALTA GLANCĒTA
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Clic profile

Frame made of aluminum 
profile with various types of 

coating, intended for placement 
of small size photographs, 

diplomas, certificates, 
instructions etc. 

Backside is made of plastic. 
2 hooks for hanging are 

included.

Frame made of aluminum 
profile with various types of 

coating, intended for placement 
of medium size images. 

Rear wall made of plastic. 
2 hooks for hanging are 

included.

Frame made of aluminum 
profile with

various types of coatings
For 5mm thick material
(foam board, plastic) 

Can be used without springs.
2 hooks for hanging are 

included.

Frame made of anodized 
aluminum with clamping/snap 
mechanism for frequent and 

quick placement and 
replacement of posters and 

other printed products. 
Protection against fading is 
provided by a special plastic 

with anti-gloss effect.

Frame made of anodized 
aluminum with clamping/snap 
mechanism for frequent and 

quick placement and 
replacement of posters and 

other printed products. 
Protection against fading is 
provided by a special plastic 

with anti-gloss effect.

Baget profile
Baget profile

Nr.1 / S-M size
Baget profile

Nr.5 / XL-XXL size
Baget profile
Nr.7 / M-L size

Clic profile
25mm

Clic profile
32mm

SILVER MATTE

SILVER MATTE

GOLD MATTE

BRONZE MATTE

WHITE GLOSS SILVER MATTE

SILVER MATTE

GOLD MATTE

SILVER MATTE

GOLD MATTE

BRONZE MATTE

On request:

Frame size

Poster size

Visible poster size

x

x

x

Quantity: Size (poster):

Sudrabs matēts

Gold matte

Bronze matte

White gloss

210x297

297x420

594x841

500x700

1000x1400

700x1000420x594

Frame size
Poster size

Visible poster size
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Clic profils

Rāmītis no alumīnija profila ar 
dažāda veida pārklājumu, 
paredzēts neliela izmēra 

fotogrāfiju, diplomu,
sertifikātu, instrukciju utt. 
izvietošanai. Aizmugures 

sieniņa no plastikāta. 
Komplektā 2 āķīši piekāršanai.

Rāmītis no alumīnija profila ar 
dažāda veida pārklājumu, 

paredzēts vidēja izmēra attēlu 
izvietošanai.

Aizmugures sieniņa no 
plastikāta. Komplektā 2 āķīši 

piekāršanai.

Rāmītis no alumīnija profila ar 
dažāda veida pārklājumu, 

paredzēts 5mm bieza materiāla 
(putukartons,

plastikāts) izvietošanai. Var 
izmantot bez atsperēm. 

Komplektā 2 āķīši piekāršanai.

Rāmītis no anodēta alumīnija ar 
saspiedējmehānismu, ātrai un 

ērtai plakātu, afišu un citu 
drukas

produkcijas veidu izvietošanai 
un nomaiņai. Aizsardzību pret 

izbalēšanu nodrošina speciālais 
plastikāts ar

pretatspīduma efektu.

Rāmītis no anodēta alumīnija ar 
saspiedējmehānismu, ātrai un 

ērtai plakātu, afišu un citu 
drukas

produkcijas veidu izvietošanai 
un nomaiņai. Aizsardzību pret 

izbalēšanu nodrošina speciālais 
plastikāts ar

pretatspīduma efektu.

Bagešu profils
Bagešu profils

Nr.1 / S-M izmērs
Bagešu profils

Nr.5 / XL-XXL izmērs
Bagešu profils

Nr.7 / M-L izmērs
Clic profils

25mm
Clic profils

32mm

SUDRABS MATĒTS

SUDRABS MATĒTS

ZELTA MATĒTS

BRONZA MATĒTA

BALTA GLANCĒTA SUDRABS MATĒTS

SUDRABS MATĒTS

ZELTA MATĒTS

SUDRABS MATĒTS

ZELTA MATĒTS

BRONZA MATĒTA

Pēc pasūtījuma:

Ārējais izmērs

Iekšējais (plakāta) izmērs

Iekšējais (rāmja) izmērs

x

x

x

Skaits: Izmērs (plakāta):

Sudrabs matēts

Zelta matēts

Bronza matēta

Balta glancēta

210x297

297x420

594x841

500x700

1000x1400

700x1000420x594

Ārējais izmērs
Iekšējais (plakāta) izmērs
Iekšējais (rāmja) izmērs
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