
Hoe vaak heeft u niet behoefte aan tijdelijke informatie? En hoe vaak moet deze informatie niet plaats 
vinden op de meest onmogelijke plaatsen? En hoe vaak is het dan maar voor hele korte tijd en wisselt 

de informatie die u wilt geven ook nog een paar keer? Op deze problematiek spelen wij in met ons  programma 
verplaatsbare standaards. Stuk voor stuk producten die gemakkelijk verplaatsbaar zijn. En bovendien zijn 
een aantal standaards voorzien van  houders, waarin de informatie snel en gemakkelijk te wisselen is.  
Wij presenteren u een breed programma: van een licht standaardje tot een compleet verlichte zuil, van  
een teles copisch verstelbare vloerstandaard tot een tafelstandaard, van een multifunctionele voet tot  
een Z-standaard uit vol kunststof. Allemaal speciaal voor u geselecteerd vanwege het specifieke design. 
Zodat u in élk interieur  op flexibele wijze informatie kunt geven, zonder dat er aan het interieur afbreuk 
wordt gedaan. 
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Hip 
De Hip is 1500 mm hoog en kan geleverd worden 
met een inserthouder uit ons systeem iX of 
systeem P. De voet is in donkergrijs (RAL 7016) 
gelakt, heeft een gewicht van 2,5 kg, en een 
doorsnede van 300 mm. U kunt aangeven of u  
de houder er “liggend” of “staand” op wenst.  
Als optie kan de Hip ook worden geleverd  
met een extra hulpstukje zodat het bord schuin 
naar u toe gaat kijken. Een dubbelzijdige versie is 
ook leverbaar. 

type systeem iX systeem P
HX 50 149 x 210 (A5) —
HX 40 210 x 297 (A4) —
HX 30 297 x 420 (A3) —
HP 50 — 149 x 210 (A5)
HP 40 — 210 x 297 (A4)
HP 30 — 297 x 420 (A3)

Z-standaard 
Een chique standaard 
uit helder, gepolijst 
kunststof van 8 mm dik. 
Hierop zit een kliklijst óf 
een inserthouder uit ons 
systeem P. De standaard 
heeft een hoogte van 
800 mm.

Wing 
Deze standaard is helemaal uit mat acrylaat. 
Op de standaard zit een A4 houder van  
ons systeem Q. De standaard staat mooi 
stabiel door de voetplaat van 245 x 240 mm. 
De hoogte is 990 mm.

type kliklijst systeem P
ZZ 30 210 x 297 (A4) —
ZZ 40 — 210 x 297 (A4)

type insertmaat
WING 990PQTR 210 x 297 (A4)

Swift 
Het unieke van deze standaard is dat hij verstelbaar is in hoogte (van 625  
tot 1100 mm). Het voetje is uit staal (in zilver kleur gelakt) en heeft een 
diameter van 230 mm. Deze standaard wordt geleverd met een inserthouder 
van ons systeem Q. De insert houders kunnen zowel “liggend” als “staand” 
worden gebruikt. 

type insertmaat
PQSW A4 210 x 297 (A4)
PQSW A5 149 x 210 (A5)

Boy 
Een geheel stalen standaard in trendy 
zwart gepoedercoat. Het mooie van  
deze standaard is dat er meerdere insert-
houders aan één standaard kunnen 
worden bevestigd, op willekeurige hoogte 
en in iedere richting. Door de kunststof 
houder licht te buigen kunt u deze langs de 
stang laten schuiven. De standaard heeft 
een hoogte van 1200 mm en een ronde 
voet van 195 mm. Standaard geleverd met 
één inserthouder. Het gewicht is 1.7 kg. 

type insertmaat
BOY 40 210 x 297 (A4)
BOY 50 149 x 210 (A5)
BOY 60 105 x 149 (A6)
LB A4 extra houder A4
LB A5 extra houder A5
LB A6 extra houder A6

NIEUW!
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Stop 
Een grote standaard voor de grotere 
mededelingen. Het design is chique 
vanwege de zorgvuldig gekozen materialen.   
De houder wordt bovenin dicht gehouden 
met een magneet, waardoor het wisselen 
van de insert eenvoudig is. De totale hoogte 
is afhankelijk van het type dat u kiest (de 
hoogte van de inserthouder plus 1000 mm).

Pressto 
Met deze voet creëren we 1001 standaards 
voor u. Met bijv. een glazen, glass-look of 
helder kunststof plaat óf met een plaat-
materiaal dat elders in uw interieur 
terugkomt. Alles met een dikte tussen  
1 en 25 mm is geschikt voor deze voet. 
Normaliter wordt de aluminium Pressto  
voet met open zijkanten geleverd; als optie 
zijn zwarte afdekkappen leverbaar. 
NB: de codes hieronder betreffen alleen de voet;  
de plaat dient u apart te bestellen. 

Mypressto 
De Mypressto is de nieuwste versie van  
de Pressto, met het grote voordeel dat u  
in de voet een insert kunt doen (achter een 
beschermvel). Dat betekent gemakkelijk 
wisselen van de communicatie, dus een 
grotere effectiviteit. Deze voet wordt 
standaard met zwarte eindkappen geleverd, 
zodat de insert goed op zijn plaats blijft.  
NB: de codes hieronder betreffen alleen de voet;  
de plaat dient u apart te bestellen.

type insertmaat
STIF A3 297 x 420 (A3)
STIF 700500 500 x 700
STIF 1000700 700 x 1000 

type lengte afwerking
PT 235 235 mm aluminium
PT 300 300 mm aluminium
PT 400 400 mm aluminium
PT 500 500 mm aluminium
PTAK SZ set van 4 zwarte kappen
PT 100SZ* 100 mm zwart
PT 200SZ* 200 mm zwart
* standaard geleverd met kappen

type insertmaat   afwerking
MYPT A4 297 x 210 (A4) aluminium
MYPT 400 400 x 210 aluminium
MYPT 500 500 x 210 aluminium

Onverlichte zuil 
Een chique binnenzuil, helemaal uit 
geanodiseerd aluminium én met een stalen 
voet die gelakt is in aluminium kleur. Op 
deze zuil kan aan 2 zijden een tekst worden 
aangebracht in iedere gewenste kleur.

Uniek 
Een licht gecurvde, dubbelzijdige zuil van 
formaat. De voet, uit massief zwart kunst-
stof, geeft de zuil een eigentijds uiterlijk. 
Het displaygedeelte uit geanodiseerd 
aluminium staat stevig op deze voet. Ook 
leverbaar voor permanente belettering, dus 
zonder beschermvel (zoals afgebeeld). 

type insertmaat totale hoogte
PU 400 420 x 594 (A2) 1600
PU 500 594 x 840 (A1) 1800
PU 800 840 x 1188 (A0) 2000

type maat
ZKOV 50 500 x 1500

Kust 
Deze standaard heeft door zijn kleur en 
door zijn vorm een eigentijdse uitstraling. 
De gebogen, ovale stang van 51 x 25 mm 
geeft hem een robuust uiterlijk. Hij heeft, 
door de zware (2.7 kg) voet van maar liefst 
358 mm rond, een hoge stabiliteit. De insert-
houder kan alleen maar “staand” worden 
gemonteerd. De totale hoogte is 1200 mm.

type insertmaat
KU 40 210 x 297 (A4)
KU 50 297 x 420 (A3)

Truf met prikbord 
De Truf is 1800 mm hoog en kan geleverd 
worden met een prikbord van stof of kurk. 
De voet is grijs gepoedercoat, heeft  
een gewicht van ruim 6 kilogram en een 
doorsnede van 500 mm. Het bord kan 
eenvoudig worden verwijderd.

 Verlichte zuil Opti 
Deze compleet verlichte zuil biedt heel veel 
voor een zeer redelijke prijs: optimale 
verlichting, gemakkelijk wisselen van de 
inserts en een mooie strakke vorm geving. 
De zuil is geheel uit aluminium, met  
een grijs gepoedercoate voet. Door  
de zijkanten open te klappen wisselt u  
de inserts eenvoudig. Natuurlijk kan een 
deel van de zuil afgeplakt worden, zodat u 
een deels-verlichte zuil heeft. 

type insertformaat
ZKV 60 594 x 1680 (2 x A1)  
ZKV 100 700 x 2000 (2 x 700x1000)

type maat paneel  afwerking
FL 45 450 x 600 whiteboard emaille
FS 45 450 x 600 whiteboard gelakt
FT 45 450 x 600 prikbord stof
FK 45 450 x 600 prikbord kurk

NIEUW!
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Tafelstandaard 
Een heldere standaard, waarop een aluminium 
inserthouder uit ons systeem iX gemonteerd 
zit. Van een klein naambordje op de balie tot 
een grote prijzenkaart in A3 formaat.  

Pixquick 
De Pixquick is een licht-geronde  
standaard uit hoogglanzend kunststof.  
De insert zit achter een deurtje dat geopend 
kan worden door licht op de scharniertjes 
te drukken. Heel eenvoudig dus, althans 
voor wie weet hoe het moet. Deze 
standaard kan zowel liggend als staand 
worden gebruikt. 

Clear  
Deze acrylaat standaard onderscheidt zich 
door zijn gebogen vorm. Uw insert zit opge-
borgen tussen twee platen, die strak tegen 
elkaar zitten middels magneten. De standaard 
kan zowel liggend als staand worden gebruikt.

Pirouette  
Een roterende 3-zijdige standaard met 
allure. Geheel uit glanzend kunststof en met 
een zwarte voet. De inserthouder wordt 
geopend door licht op de scharniertjes te 
drukken. Het verwisselen van de inserts 
gaat dus heel gemakkelijk.

Pylon 
Een dubbelzijdige standaard uit glanzend 
kunststof, met een voet uit geanodiseerd 
aluminium. De inserthouder wordt geopend 
door licht op de scharniertjes te drukken. 
Het verwisselen van de inserts gaat dus 
heel gemakkelijk, mits u weet hoe het werkt.

Swing 
Een eenvoudige, maar zeker ook fraaie 
informatiestandaard. De acrylaathouder, 
waartussen uw insert wordt gestoken, zit 
stevig geklemd in het geanodiseerd 
aluminium voetje. Omdat er veren in het 
voetje zitten, blijft de klemming goed, ook bij 
veelvuldig gebruik. Op aanvraag wordt het 
voetje ook los geleverd t.b.v. een eigen plaat 
of houder (max 4 mm dik).    

Snapin 
Een schitterende houder-klem voor ieder 
(bedrukt) materiaal van 4 mm dik. Het is een 
geanodiseerd aluminium profiel. De houder 
kan op willekeurige plaatsen aan uw eigen 
materiaal worden geklemd. Wilt u met 
inserts werken, dan zijn houders leverbaar.

Snaprex  
De geborsteld RVS voet, in combinatie met 
de acrylaat inserthouder, geeft deze 
standaard een chique uiterlijk. De insert 
wordt in de houder gestoken, waarna u  
de houder in de RVS voet steekt.  
De standaard staat licht achterover, dus 
stabiel. De standaard kan zowel horizontaal 
als verticaal worden gebruikt. 

type insertmaat
TS 10   90 x 60
TS 20 210 x 297 (A4)
TS 30 297 x 420 (A3)

type insertmaat
PQ A6COMPL 149 x 105 (A6) 
PQ A5 149 x 210 (A5)
PQ A4 210 x 297 (A4) 

type insertmaat
CLE A6 105 x 149 (A6)
CLE A5 149 x 210 (A5)
CLA A4 210 x 297 (A4)

type insertmaat
PQPIR 3A6L 105 x 210 
PQPIR 3A4 210 x 297 (A4)

type insertmaat
PQPY A6L 105 x 210 
PQPY A4 210 x 297 (A4) 

type omschrijving
SNI A7 klem 74 mm
SNI A6 klem 105 mm 
SNI A5 klem 148 mm
SNI A4 klem 210 mm
SNI A3 klem 297 mm
SNI 500 klem 500 mm
SNRT A5 inserthouder 149 x 210 (A5)
SNRT A4 inserthouder 297 x 210 (A4)
SNRT A3 inserthouder 297 x 420 (A3)

type insertmaat
KL SW05  105 x 149 (A6 staand)
KL SW06 149 x 105 (A6 liggend)
KL SW10  149 x 210 (A5 staand)
KL SW11 210 x 149 (A5 liggend)
KL SW20 210 x 297 (A4 staand)
KL SW21  297 x 210 (A4 liggend)

type insertmaat
SNR A7   75 x 105 (A7) 
SNR A6  105 x 149 (A6)
SNR A5  149 x 210 (A5)
SNR A4 210 x 297 (A4)
SNR A3 297 x 420 (A3)

NIEUW!


