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Light Pocket - LED

Light Pocket kan monteres i vinduet, samt på væggen i butikken.

De findes i størrelserne A4, A3, A2, 500 x 700 og 
700 x 1000mm. Samt den nye med 2 stk. A3 ”side by side”.

Ophængning sker med en næsten usynlig, 
tynd wire som går fra gulv til loft. Dette giver 
et let og elegant udseende i vinduet.

Salgsopstillingen udskiftes uden brug af værk-
tøj. Der er magnet lukning på begge sider af 
rammen, hvilket gør det hurtigt og let at skifte 
salgsopstillinger.

LED lysramme
LED lysramme – print på stof.
Elegant måde at vise et budskab på, som samtidig  
skaber noget dybde i forretningen.

Kan ophænges på væg, dobbeltsidet nedhængt fra loft 
eller som fritstående stander.

Light Pocket er en forholdsvis ny måde at gøre salgsopstillinger mere synlige.
Der bliver mere opmærksomhed omkring forretningen, og det giver en større stop-effekt for forbipasserende.
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Fritstående stander
Fritstående stander med Light Pocket og hylder. 
Stander kan flyttes rundt i butikken, som man ønsker og er en hjælper til at skabe opmærksomhed, når kunden 
kommer ind i forretningen. Kan også stilles ved døren, når man går hjem.

Opbygges efter ønske. 

Nyhed
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Wire Display

En let og elegant løsning for at udnytte vægpladsen. Man kan sammensætte wiresystemet efter behov. 
Så det kan tilpasses butikken.

Hylde monteret på væg. 
Med eller uden LED
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E-motion

Dobbeltsidet display med motor, der forøger  
udstillingsarealet til det dobbelte.

Displayet drejer emnerne med indstillet tidsinterval. 
Designet er med til at tiltrække opmærksomhed og 
fange kundernes interesse.
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LED-Snaprammer
– med eller uden LED

A4 Portrait

En smart løsning hvis man har facadeplads, eller man vil have en pæn løsning til butikken. Budskab kan udskiftes 
uden brug af værktøj. Nedenstående er standardformater som normalt er på lager. De produceres til uden- og 
indendørs brug samt specialmål efter kundens ønske.

A3 Portrait 500x700mm Portrait 700x1000mm PortraitA2 Portrait

A3 Landscape 500x700mm Landscape 700x1000mm LandscapeA2 Landscape

Portrait  (Højformat)

Landscape  (Tværformat)
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Fritstående displays og standere

Fritstående displays består af rammer i aluminium. Disse monteres med wirer eller rods, således at der kan 
isættes lommer, hylder, snaprammer, skærme eller e-motions. Kun fantasien sætter grænser.

Fritstående standere
Med vore fritstående standere kan I hurtigt lave en flot og flexibel udstilling - som let kan udvides.

3 x dobbelt A4 lommer
Bredde: 759 mm

KF12P

4 x dobbelt A4 lommer
Bredde: 759 mm

KF15P

6 x dobbelt A4 lommer
Bredde: 1000 mm

KF16P

3 x trippel A4 lommer
Bredde: 1000 mm

KF18P

4 x trippelt A4 lommer
Bredde: 1000 mm

KF19P

3 eller 4 x A4 lommer
KF50P :: KF51P

1 x A4 lomme + 3 x A4 dispensere
1,5 meter høj

KF55DP

1 x A4 lomme + 3 x A4 dispensere
2 meter høj

KF55DP

6 x A4 lommer
KIPA-6A4 

6 x A4 „Hook-on“ 
KIPA-H6A4 

A4 Portrait, brochure-
stander - 5xA4

1217-1-A

A4 Landscape brochure-
stander - 7xA4

1217-3-A

A3 Landscape, brochure-
stander - 5xA3

1217-2-A

A3 Portrait, brochure-
stander - 3xA3

1217-4-A

Foldbare brochure standere
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Udendørs skiltestandere

Stabile skiltestandere og fortovsskilte til udendørs brug
Monteret med snaprammer for hurtig og let udskiftning af budskaber - uden brug af værktøj

A-skilte

Findes i størrelserne:
500x700 mm, A1 & 700x1000 mm

WindMaster

Findes i størrelserne:
500x700 mm, A1 & 700x1000 mm

StormMaster

Findes i størrelserne:
500x700 mm, A1 & 700x1000 mm

BetonMaster

Findes i størrelserne:
500x700 mm, A1 & 700x1000 mm
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Udhængsskabe

Vi tilbyder et stort udvalg af udhængsskabe - tilpasset netop dit behov. 

Skabene kan leveres i mål og farve efter ønske - som tilbehør kan de leveres med lys og med z-skinner til 
ophængning af acryllommer til salgsopstillinger.

Vi leverer udhængsskabe, der matcher din butiksindretning. Skabene er regntætte (fremstillet af vejrbestandige 
aluminiumskonstruktioner) og kan leveres i en dybde på 52,5 eller 100 mm. Det er desuden muligt at få monteret 
LED-belysning i skabene.
Skabene kan leveres til vægophæng eller som fritstående



10

Indholdsfortegnelse

Light Pocket - LED & LED Lysramme................................................................................................. s.2

Fritstående stander........................................................................................................................... s.3

Wire Display..................................................................................................................................... s.4

E-motion.......................................................................................................................................... s.5

LED-Snaprammer............................................................................................................................. s.6

Fristående displays og standere........................................................................................................ s.7

Udendørs skiltestandere................................................................................................................... s.8

Udhængsskabe................................................................................................................................ s.9



Kontakt os for yderligere information

SYSTEM STANDEX A/S
Herluf Trolles Vej 140 · DK-5220 Odense SØ
Tel. +45 66 15 66 15 · Fax. +45 66 15 55 48
info@system-standex.dk · www.system-standex.dk


