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BANIEREN WANDBANIEREN HAAKS

Plat-op-de-muur banier 
In hetzelfde luxe systeem als de haaks-op-
de-muur banieren zijn nu modellen 
leverbaar voor montage plat op de muur, tot 
een doekbreedte van 2000 mm. Een 
eenvoudige en zeer chique manier om 
reclame op uw pand te maken. Ook voor 
deze banieren is verlichting (halogeen) 
leverbaar. 

 Voor de plat-op-de muur banieren is 
een énkelzijdige verlichting leverbaar. De 
bovenste baniersteun is al voorbereid voor 
de montage van dit armatuur. Deze (75 watt) 
halogeen verlichting zorgt ‘s avonds voor 
een sfeervolle aanlichting.

Banier haaks

 lengte  breedte maximale 
 steun doek doeklengte*
BAN 600 800 600 4500
BAN 800 1000 800 2800
BAN 1000 1200 1000 1900
BAN 1200 1400 1200 1400
BAN TOP 175 nvt nvt
Z 34-2 dubbelzijdige verlichting
(*) : dit zijn aanbevolen maximale maten, berekend aan de hand  
van een Duitse Statik berekening.

 Om extra op te vallen in de avond 
kunt u al onze banieren voorzien van 
halogeen verlichting (75 watt per zijde). 
Voor de montage hiervan is standaard al 
een voor ziening gecreëerd op al onze 
banier steunen.

Haaks-op-de-muur banier 
Dit soort banieren zijn opvallend en houden het beeld van een gevel mooi in stand. Onze 
banieren zijn geheel uit RVS gemaakt. Het unieke van onze BAN banieren is dat ze zonder veren 
werken. U spant het doek middels de draadeinden die de kleine buizen met de muursteunen 
verbinden. Niet alleen qua functionaliteit, maar ook qua design een aantrekkelijk alternatief.

 Voor extra stevigheid is voor al onze 
haaks-op-de-muur banieren een tui-
systeem sterk aan te bevelen. Dit wordt 
boven en onder aan de muursteunen 
bevestigd middels een speciaal mee-
geleverd oog. Het geeft de banierhouder 
een “technisch” uiterlijk en kan problemen 
bij storm eventueel voorkomen.  

 De BAN TOP 
voegt een leuke 
dimensie toe 

aan de wereld 
van banieren. 

Bovenin zit de 
“normale” houder, 

onderin een korte 
houder, waaraan de 

banier wordt vastgezet 
met een elastiek. In 

principe alleen maar geschikt 
voor binnentoepassing.

NIEUW!

Banier wand

 lengte  breedte 
 steun doek
BAN 600W 660 600
BAN 800W 860 800
BAN 1000W 1060 1000
BAN 1200W 1260 1200
BAN 1600W 1660 1600
BAN 2000W 2060 2000 
Z 34-1          enkelzijdige verlichting

UNIEK


