
MagicframeS-System

S-System, de kracht van eenvoud

Een veelzijdig systeem voor het snel en moeiteloos

presenteren en verwisselen van foto’s, folders en

posters. Het S-System bestaat uit  een kunststof

paneel met een stramien van sleuven waarin 

glasheldere acrylaat houders worden gehaakt. De

panelen kunnen in transparant, frosted of gekleurd

acrylaat worden uitgevoerd, rechthoekig of in een

vrije vorm. De ophanging in etalages kan geschieden

d.m.v. een rail met rolwagens en pendels, waardoor

de panelen draaibaar en verschuifbaar zijn.

Bevestiging aan de wand d.m.v. vaste punten.

W A L L & W I N D O W D I S P L A Y S



MagicframeS-System

S-System Classic of S-System P-line

In het ‘Classic’ systeem past 1 houder in 1 sleuf van

10 mm hoogte in een stramien van 23, 32 of 44 cm

tussenruimte in de hoogte. Alleen voor S-houders.

In het ‘P-line’ systeem passen meerdere houders in

de breedte in 1 sleuf van 6 mm hoog met een tussen-

ruimte van 11 cm. Hierdoor kunnen diverse formaten

door elkaar worden geplaatst. Alleen voor P-houders.

S-System, wandsystemen naar wens

De wandsystemen zijn overal in te plaatsen waar 

u maar wilt, in uw showroom, spreekkamer of 

ontvangstruimte. De bevestiging gebeurt met

afstandbussen, zwevend voor de muur. 
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P-houders of S-houders

Beide houders zijn leverbaar in diverse formaten en

vormen. Foto’s, folders en posters kunnen d.m.v.

deze houders (supersnelle wissellijsten) gemakkelijk

en zonder gereedschap worden gewisseld.  

Nog meer mogelijkheden

Onze computergestuurde frees-machine maakt

iedere onderscheidende vorm naar wens mogelijk.

De panelen kunnen, bij grotere aantallen, in 

meerdere fraaie kleuren worden uitgevoerd.
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