
W odróżnieniu od standardowych potykaczy 
wodoodporne WindSing „Seal” posiadają:

które są grubsze, co daje wyższa odporność 
na niekorzystne działania atmosferyczne, w tym 
promieniowanie UV. Dodatkowo przykręcane są one 
do ramy, aby zapobiec zsuwaniu się ich w dół.

• Ramę dwustronną wzmocnioną ścianką tylną 
z tworzywa sztucznego

• Antyrefleksyjne folie ochronne, 

• Zoptymalizowany system uszczelek - jeszcze 
bardziej wzmocniona funkcja wodoszczelna

• Wielokrotnego użytku; powierzchnie 
samoprzylepne znajdujące się wewnątrz ramy, 
dzięki którym plakaty pozostają na swoim miejscu 

• Ruchoma podstawa, która może być wypełniona
za pomocą piasku lub wody. 
Mobilność produktu sprawia, że bez problemu można 
go ulokowaćw dowolnym miejscu. 

• Technologia sprężynowa zapewnia stabilność 
konstrukcji, nawet podczas burzowej pogody 

• Rama OWZ wyposażona jest w anodowe 44mm 
profile o estetycznym wyglądzie w kolorze srebrnym 
lub czarnym.

• Gwarancja 5 lat: obejmuje cały stojak
 - nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych

Następna strona - więcej informacji

Dodatkowo nasze produkty cechuje:

Dlaczego nośniki reklamy i informacji 
są jednym z najważniejszych 
elementów marketingu?
Wyróżnianie się spośród tłumu 
daje gwarancję sukcesu 
i możliwość pokazania siebie z jak najlepszej strony.

Chcesz przyciągnąć uwagę klientów?
Pomożemy Ci w tym! 

Zewnętrzny system prezentacji reklamy
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Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Państwa pytania

Potykacz WindSign „Seal”

 10.0305.5

Potykacz LED Windsign „Seal Lite”

Naszą ofertę poszerzyliśmy o wersję nowej 
generacji. „Seal Lite” w odróżnieniu od 
swoich poprzedników wyposażony jest 
w czarną ramę z szkłem akrylowym. 

W połączeniu z oświetleniem LED, materiał 
reklamowy jest bardziej widoczny i daje efekt 
elegancji oraz  innowacyjności. 

Dzięki swojej wodoodporności świetnie 
sprawdzi się jako zewnętrzna „nocna reklama” 
przy lokalach długo otwartych, tj. hotele, 
restauracje czy stacje paliw. 

Występuje w rozmiarze A1 (594 x 841 mm).

Potykacz występuje w jednym rozmiarze
A1 (594 x 841 mm).

Biały, niezadrukowany szyld wyposażony 
w potrzebne wkręty montażowe. 

Indywidualny nadruku możliwy już od 1 sztuki

Kolor srebrny 

Kolor czarny
 50.0298.27

Wodoodporny potykacz WindSign 
„Seal” z dodatkowym szyldem

 50.0298.9

Potykacz występuje w trzech rozmiarach. 
Bez możliwości zastosowania z tablicami 
informacyjnymi.

Wyłącznie na papierowe wkładki.

 50.0298.2

 50.0298.1

Kolor srebrny:

A0 (841 x 1189 mm)

A1 (594 x 841 mm) 

 50.0298.3
700 x 1000 mm

Kolor czarny:

Wodoodporny potykacz WindSign 
„Seal” bez dodatkowego szyldu

 50.0298.4
A1 (594 x 841 mm)
 50.0298.5
700 x 1000 mm
 50.0298.6 

A0 (841 x 1189 mm)
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