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FineLine™ dubbelsidigt Ramsystem
FineLine™ är ett komplett och flexibelt ramsystem. Systemet innefattar lösningar för golv-, vägg-, häng, och bords-
displayer. Ramarna finns i en mängd olika dimensioner och färger – displayerna kan användas med magnetvepor 
eller vepor i tyg – de kan belysas med LED – utrustas med fästen för spårpanel – måttbeställas efter önskemål.

Golv Bord

Vägg Häng

Magnetram 9 mm Magnetram 18 mm Tygram i olika dimensioner
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FineLine™ dubbelsidig Golvdisplay

FineLine™ dubbelsidig Golvdisplay

Golvdisplayen med sin 18 millimeters ram är så diskret och snygg att den passar in i de mest krävande miljöer-
na. Stativet är dubbelsidigt och du byter lätt ut veporna kampanj efter kampanj. Vepan levereras med ett tunt 
magnetband runt baksidan för enkel montering.

Magnetram 18 mm Tryckt logo på fotplattan

Demo- eller broschyrhållare 110 x 180 cm

FineLine™ dubbelsidig Golvdisplay

STORLEK PROFIL VIKT

40x160 cm 18 mm 8 kg

40x180 cm 18 mm 8 kg

55x160 cm 18 mm 9 kg

55x180 cm 18 mm 9 kg

110x180 cm 18 mm 11 kg

Tillgängliga färger
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FineLine™ dubbelsidig Bordsdisplay

FineLine™ dubbelsidig Bordsdisplay

När du beställer FineLine™ bordsdisplay väljer du om du vill ha ramen i silver, svart eller vitt. Båda utföranden 
gör den så diskret och snygg att den passar in i de mest krävande miljöerna. Displayen är dubbelsidig och du 
byter lätt ut veporna då vepan har ett tunt magnetband runt hela baksidan.

Magnetram 9 mm Magnetram 18 mm

Finns med LED belysning A3, A4 eller specialmått

FineLine™ dubbelsidig Bordsdisplay

STORLEK PROFIL VIKT

A4 9 mm 0,7 kg

A3 9 mm 1 kg

A4 LED 18 mm 2 kg

A3 LED 18 mm 3 kg

Tillgängliga färger

    

LED
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FineLine™ Väggdisplay

FineLine™ enkelsidig Väggdisplay

Till FineLine™ väggdisplay finns det två standarbeslag, ett för montering på vägg och ett för att hänga display-
en på en spårpanelsvägg. Du byter lätt ut dina budskap då vepan har ett tunt magnetband runt hela baksidan 
och den nya vepan sitter direkt snyggt fixerad i ramen.

Magnetram 9 mm Magnetram 18 mm

Specialanpassade mått Beslag för spårpanel

FineLine™ enkelsidig Väggdisplay

STORLEK PROFIL VIKT

A4 9 mm 0,6 kg

A3 9 mm 1 kg

50x70 cm 9 mm 2 kg

70x100 cm 18 mm 4 kg

112x168 cm 18 mm 6 kg

Tillgängliga färger
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FineLine™ dubbelsidig Hängdisplay

FineLine™ dubbelsidig Hängdisplay

Ramen monteras enkelt med diskreta clips och hängs upp med vajer i taket. Kan exempelvis hängas dubbelsi-
digt i skyltfönster eller fritt hängande. Med det miljövänliga AdderMedia så får du ett fantastiskt fint material 
som sitter rakt och snyggt i displayen och som inte går att riva sönder.

Magnetram 9 mm Magnetram 18 mm

Exponering i skyltfönster Beslag för vajerhängning

FineLine™ dubbelsidig Hängdisplay

STORLEK PROFIL VIKT

A4 9 mm §

A3 9 mm 1 kg

50x70 cm 18 mm 2 kg

70x100 cm 18 mm 4 kg

112x168 cm 18 mm 6 kg

Tillgängliga färger
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FineLine™ Fabric dubbelsidig Golvdisplay

FineLine™ Fabric dubbelsidig Golvdisplay

FineLine™ Fabric dubbelsidiga golvdisplay passar för stora bildytor, och kan måttbeställas enligt önskemål. 
Bilden tryck på tyg med sublimering och förses därefter med en silikonlist för enkel montering eller byte av 
budskap. Tillgänglig med eller utan LED belysning.

Finns i flera olika format Med eller utan LED 

Dubbelsidig exponering Portabel för mässor & event

Tillgängliga färger

    

LED
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FineLine™ Fabric Vägg- och Hängdisplay

FineLine™ Fabric Vägg- och Hängdisplay

FineLine™ Fabric enkelsidiga väggdisplayer och dubbelsidiga hängdisplayer passar för stora bildytor, och kan 
måttbeställas enligt önskemål. Bilden tryck på tyg med sublimering och förses därefter med en silikonlist för 
enkel montering eller byte av budskap. Tillgänglig med eller utan LED belysning.

Finns i flera olika format Finns med LED belysning

Skräddarsydda lösningar Tyg som del av inredningen

Tillgängliga färger

LED
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Adder AB (Huvudkontor) 
Ranhammarsvägen 18A 
S-168 67 Bromma 
Sweden

Telefon: +46 (0)8 660 22 80 
E-post: sales@adder.se




