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Αυτοστήρικτα σταντ για αφίσες

κωδικός

185004.0001

Σταντ δαπέδου Α-BOARD
Διπλής όψης με προφίλ snap 3,2cm. Εύκολη & γρήγορη
αλλαγή μηνύματος χάρη στη λειτουργία snap. Κατάλ-
ληλο για εσωτερική χρήση. Διαθέτει ειδικό διαφανές
PVC που δεν αντανακλά το φως και προστατεύει την
αφίσα από την σκόνη, την υγρασία και τον ήλιο.

διάσταση αφίσας διαθ/τητα

50 x 70 cm
185004.0000 Α1(59,4x84,1cm)
185004.0002 70 x 100 cm

κωδικός

185010.0003

Θήκη προστασίας PVC

διαστάσεις

50 x 70 cm
185010.0004 70 x 100 cm
185010.0000 Α1(59,4x84,1cm)
185010.0001 Α3(29,7x42cm)
185010.0002 Α4 (21x29,7cm)

αποκλειστικό
προϊόν

SNAP!

Εάν επιθυμείτε ακόμα μεγαλύτερη προστασία από τις καιρικές
συνθήκες (βροχή - ηλιακή ακτινοβολία) τότε αντικαταστήστε
τις θήκες των A-board & Snap Frame με την παρακάτω ειδική
θήκη προστασίας.

διαθ/τητα

κωδικός

173403.0006

διαστάσεις

55 x 100 cm

Πίνακας διπλής όψης 
Mε πλαίσιο από pvc λευκό, για γραφή με κιμωλία. 

ιδανικό για
εστιατόρια

& καφέ

διαθ/τητα

κατόπιν παραγγελίαςκωδικός ροής
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Σταντ εξωτερικού χώρου

κωδικός

173403.0008

διαστάσεις

55 x 85 cm

210 28 47 240

Ξύλινο σταντ πεζοδρομίου Α-BOARD
Κατάλληλο για μενού. Διπλής όψης. Με μαυροπίνακα
για γραφή με κιμωλία. 

ιδανικό για
εστιατόρια

& καφέ

διαθ/τητα

κωδικός

173403.0007

διαστάσεις

50 x 100 cm

Ξύλινο σταντ πεζοδρομίου Α-BOARD
Κατάλληλο για μενού. Διπλής όψης. Σε πεπαλαιωμένο
στυλ σε χρώμα γκρι. Με μαυροπίνακα για γραφή με 
κιμωλία. 

ιδανικό για
καταστήματα
βιολογικών
προϊόντων

διαθ/τητα

κωδικός

173403.0010

διαστάσεις

55 x 85 cm

Ξύλινο σταντ πεζοδρομίου διπλής όψης.
Εσωτερική και εξωτερική χρήση χάρη σε ένα τριπλό
στρώμα προστατευτικού βερνικιού. Εύκολο να 
καθαριστεί, ανθεκτικό στις γρατσουνιές και ακτίνες
UV. Ιδανική λύση για καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος. 

διαθ/τητα



Σταντ εξωτερικού χώρου

4 κατόπιν παραγγελίαςκωδικός ροής

κωδικός

185005.0000

διάσταση αφίσας

70 x 100 cm
185005.0002 Α1(59,4x84,1cm)

Σταντ δαπέδου 
Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους. Εύκολη και γρήγορη
αλλαγή μηνύματος χάρη στη λειτουργία snap. Η πλα-
στική βάση γεμίζει με νερό ή άμμο και διαθέτει ρόδες
για εύκολη μεταφορά. Το πλαίσιο αλουμινίου του poster
στηρίζεται σε ελατήρια για περισσότερη αντοχή στον
άνεμο. Χρώμα: γκρι.

ύψος

142cm
111cm

διαθ/τητα

κωδικός

185005.0004

διάσταση αφίσας

70 x 100 cm
185005.0003 Α1(59,4x84,1cm)

Σταντ δαπέδου 
Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους. Εύκολη και γρήγορη
αλλαγή μηνύματος χάρη στη λειτουργία snap. Η βάση
γεμίζει με νερό ή άμμο και η θήκη του poster στηρίζεται
σε ελατήρια για περισσότερη αντοχή στον άνεμο.Η βάση
διαθέτει ρόδες για εύκολη μεταφορά. Χρώμα: μαύρο.

ύψος

129cm
112cm

διαθ/τητα
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Αυτοστήρικτα σταντ για αφίσες & banner

210 28 47 240

κωδικός

185008.0009

Σταντ αλουμινίου για banner
Για κάθε ανάγκη προβολής και επικοινωνίας προϊόντων.
Αυτοστήρικτη κατασκευή, απλή συναρμολόγηση 
επί τόπου στο χώρο χρήσης του.  

Συμπεριλαμβάνεται η θήκη μεταφοράς.

διάσταση αφίσας

80 x 198,5 cm

κωδικός

185013.0000

Πυλώνας σήμανσης εσωτερικού χώρου
Διπλής όψης, με προφίλ αλουμινίου για εσωτερική χρήση.
Όμορφες καμπυλωτές πλευρές αλουμινίου.

διάσταση αφίσας

70 x 200 cm

20
0

cm

95 cm

20
0

cm

80 cm

εύκολη αλλαγή 
αφίσας με το 

σύστημα “Slide In”

διαθ/τητα

διαθ/τητα
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Αυτοστήρικτα σταντ για αφίσες & banner

κωδικός

173837.0000

Σταντ για αφίσα Χ-ΚΙΤΕ
Κατάλληλο για προωθητικές ενέργειες προϊόντων και
εκθεσιακούς χώρους. Αυτοστήρικτη κατασκευή δαπέ-
δου. Τοποθετούνται αφίσες διαστάσεων 60xΗ160cm.
Απλή συναρμολόγηση επί τόπου στο χώρο χρήσης του.

Συμπεριλαμβάνεται η θήκη μεταφοράς.

διάσταση αφίσας

60 x 160 cm

85 cm

18
0

cm

κωδικός

185008.0004

διάσταση αφίσας

85 x 200 cm

Σταντ δαπέδου για banner ROLL UP 
Εκτυπώστε & προσθέστε το banner σας. Για κάθε ανάγκη
προβολής και επικοινωνίας προϊόντων. Αυτοστήρικτη
κατασκευή, απλή συναρμολόγηση επί τόπου στο χώρο

χρήσης του. Συμπεριλαμβάνεται η θήκη μεταφοράς.

21
0

cm

85 cm

διαθ/τητα

διαθ/τητα

κατόπιν παραγγελίαςκωδικός ροής



Σταντ εντύπων επιδαπέδιο 2xA4,
από ανοδιωμένο αλουμίνιο. 
Με κλήση για προβολή μενού. Με κλιπ για δυνατότητα
προσθαφαίρεσης σελίδων Α4.

7

Σταντ εξωτερικού & εσωτερικού χώρου

210 28 47 240

κωδικός

185008.0002

διαστάσεις

4xA4 33x33x120cm
185008.0003 4xA5 33x33x114cm

Σταντ εντύπων επιδαπέδιο, 
από ανοδιωμένο αλουμίνιο. 
Σταντ εντύπων από plexiglas με μεταλλική βάση. 
Διατίθεται με 4 θέσεις εντύπων Α4 (21x29,7cm) ή με 4
θέσεις εντύπων Α5 (14,8x21cm).

κωδικός

185008.0001

διαστάσεις

A3 33x39x110cm
185008.0000 A4 30x29x108cm

Σταντ μηνυμάτων επιδαπέδιο,
από ανοδιωμένο αλουμίνιο.  
Με προφίλ 2,5cm. Εύκολη και γρήγορη αλλαγή μηνύμα-
τος χάρη στη λειτουργία snap. Διατίθεται με θέση μη-
νύματος Α3 (29,7x42cm) ή με θέση μηνύματος Α4
(21x29,7cm). Το πλαίσιο Α3 ή Α4 μπορεί να τοποθετηθεί
είτε οριζόντια, είτε κάθετα.

κωδικός

185008.0007

διαστάσεις

12
0

cm
11

0
cm

10
8

cm

10
7

cm

33cm33cm

50x30x107cm2xA4

45cm45cm

A3

A4

30cm 30cm

25cm
25cm

33cm33cm

11
4

cm

Ιδανικό για μενού καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.

Ιδανικό για καταλόγους επιχειρήσεων & μενού 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα
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Σταντ εξωτερικού & εσωτερικού χώρου

κωδικός

185008.0005

Σταντ μηνυμάτων 2xA4
από ανοδιωμένο αλουμίνιο. 
Σταντ δαπέδου από προφίλ αλουμινίου & μεταλλική
βάση. Το πλαίσιο ασφαλίζει με κλειδαριά. Με θέση για
λογότυπο.

διαστάσεις

45x45x115cm

κωδικός

185008.0006

Σταντ μηνυμάτων A2
από ανοδιωμένο αλουμίνιο. 
Σταντ δαπέδου από προφίλ αλουμινίου & μεταλλική
βάση. Με προφίλ snap 2,5cm για εύκολη και γρήγορη αλ-
λαγή μηνύματος χάρη στη λειτουργία snap. 

διαστάσεις

κωδικός

185008.0008

Σταντ δαπέδου
Σταντ δαπέδου μεταλλικό 5 επιπέδων για έντυπα. Δια-
τίθεται με ρόδες για εύκολη μετακίνηση, σε γκρι χρώμα.

μήκος ραφιού

48,7cm
185008.0010 71,1cm
185008.0011 93,5cm

11
5

cm

45 cm

11
1

cm

45 cm

45 cm

17
1

cm

25 cm

45
cm

2xA4

62,5x39x111cmA2

30 cm

10xA4  
15xA4
20xA4

θέσεις εντύπων

Ιδανικό για μενού καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.

Ιδανικό για μενού καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.

κατόπιν παραγγελίαςκωδικός ροής

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τα



9

Σταντ εξωτερικού & εσωτερικού χώρου

210 28 47 240

36   

κωδικός

180718.0037

Σταντ εντύπων πτυσσόμενο με 4 θήκες Α4
Μεταλλικός σκελετός και θήκες εντύπων από plexiglas.
Στην τιμή περιλαμβάνεται ειδικός σάκος για ασφαλή 
μεταφορά. Ιδανικό για εκθέσεις.

διαστάσεις

26 x 28 x 157 cm

κωδικός

180718.0038

Σταντ εντύπων πτυσσόμενο με 6 θήκες Α4
Ιδανικό για εκθέσεις & σημεία πώλησης εντύπων. Οι
Θήκες είναι κατασκευασμένες από υψηλής αντοχής
plexiglas. Βάση & κάθετα μέρη από αλουμίνιο. Διπλώνει
& μεταφέρεται εύκολα σε σάκο (περιλαμβάνεται).

διαστάσεις

26 x 36 x 152 cm

κωδικός

Κολώνα οριοθέτησης χώρου με ταινία 2m
Koλώνα: μεταλλική επιχρωμιωμένη, ταινία: μαύρη

Σύστημα επίτοιχης οριοθέτησης χώρου

διαστάσεις

185201.0000 Ø36 x 104 cm

Συστήματα οριοθέτησης χώρων

Επεκτείνετε την οριοθέτηση του χώρου σας 
προσθέτoντας επιπλέον κολώνες με ταινίες 2m.

με ταινία 2m. Bάση: χρώμιο, ταινία: μαύρη.

15
7

cm

26 cm 28 cm

15
2

cm

26 cm

διαθ/τητα διαθ/τητα

διαθ/τητα

κωδικός διαστάσεις

185201.0007 7.5 x 12 x 13 cm

διαθ/τητα

κωδικός

Κολώνα οριοθέτησης χώρου με ταινία 2m
Koλώνα: μεταλλική μαύρη, ταινία: μαύρη

διαστάσεις

185201.0005 Ø40 x 95 cm

διαθ/τητα
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Σήμανση χώρων

κωδικός

185301.0000

περιέχει

5 x Α4 

Κιτ συρματόσχοινα με 5 κάθετες θήκες Α4
Aνάρτηση ακρυλικών θηκών για αφίσες Α4 από τοίχο
σε τοίχο ή από τοίχο σε οροφή ή από οροφή σε πάτωμα
με συρματόσχοινα & κλιπ. Οι θήκες είναι κατασκευα-
σμένες από ακρυλικό. Εύκολη και γρήγορη αντικατά-
σταση της εκτύπωσης από το πάνω μέρος με μια απλή
κίνηση. Συρματόσχοινο 4m με δυνατότητα κοπής σε
όποιο ύψος επιθυμείτε.

κωδικός

Θήκη μηνυμάτων επίτοιχη
Ακρυλική θήκη με αποστάτες τοίχου.
Aποτελείται από: 2 διάφανα ακρυλικά φύλλα και
4 αποστάτες διαμέτρου 19mm. 
Τοποθετείται σε απόσταση 20mm από τον τοίχο.

διαστάσεις

185101.0012 A4 (21 x 29,7cm)
185101.0013 A3 (29,7 x 42cm)

Ιδανικό για την
είσοδο καταστημάτων
πολυχώρων, ιατρείων,

γραφείων & για 
προβολή σε βιτρίνα 

καταστήματος.

Προσθέστε όσες
κάθετες σειρές
θέλετε για να 

επεκτείνετε τη
σήμανση του
χώρου σας.

1 κιτ

κατόπιν παραγγελίαςκωδικός ροής

διαθ/τητα

διαθ/τητα
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Σήμανση χώρων

210 28 47 240

κωδικός

185013.0013

διαστάσεις

62x42x182 cm

Σταντ μηνυμάτων επιδαπέδιο, μονής όψης 
από ανοδιωμένο αλουμίνιο. 
Εύκολη και γρήγορη αλλαγή μηνύματος χάρη στη λει-
τουργία snap 25mm με ορθές γωνίες. Με σταθερή και
στρογγυλή μεταλλική βάση.

διαθ/τα

185013.0014 73x42x182 cm

διάσταση αφίσας

Α1(59,4x84,1cm)
70 x 100 cm

18
2

cm

73 cm

42 cm

18
2

cm

62 cm

42 cm

κωδικός

185013.0015

διαστάσεις

62x42x182 cm

Σταντ μηνυμάτων επιδαπέδιο, διπλής όψης 
από ανοδιωμένο αλουμίνιο. 
Εύκολη και γρήγορη αλλαγή μηνύματος χάρη στη λει-
τουργία snap 25mm με ορθές γωνίες. Με σταθερή και
στρογγυλή μεταλλική βάση.

διαθ/τα

185013.0016 73x42x182 cm

διάσταση αφίσας

Α1(59,4x84,1cm)
70 x 100 cm

18
2

cm

73 cm

42 cm

18
2

cm

62 cm

42 cm
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Σήμανση χώρων

κωδικός

185003.0000

διάσταση αφίσας

Α4 (21 x 29,7cm)
185003.0001 A3 (29,7 x 42cm)
185003.0002 Α2 (42 x 59,4cm)
185003.0005 50 x 70 cm
185003.0003 Α1 (59 x 84cm)
185003.0006 70 x 100cm
185003.0004 Α0 (84,1x119cm)

Πλαίσιο αλουμινίου STRETCH για αφίσες 
με ελατήρια & κλιπ
Κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Στηρίζεται είτε σε
τοίχο/τζάμι ή σε οροφή. Χάρη στα ελατήρια που υπάρ-
χουν στις γωνίες η αφίσα παραμένει πάντα επίπεδη.

κωδικός

185002.0000

μήκος προφίλ
21cm

185002.0001 30 cm
185002.0002 42 cm
185002.0003 50 cm
185002.0004 60 cm
185002.0005 70 cm
185002.0006 84,1 cm
185002.0007 100 cm
185002.0008 120 cm

Προφίλ αλουμινίου snap για poster με γαντζάκια
Οικονομική λύση για την ανάρτηση poster με προφίλ
τύπου snap. To σετ περιλαμβάνει πάνω και κάτω προ-
φίλ. Κατάλληλο για την ανάρτηση λαβάρων και poster
ανεξαρτήτως ύψους.

173601.0138 διαφανές

Βεντούζα πλαστική με άγκιστρο για ανάρτηση

κωδικός

Σταντ μηνυμάτων επιδαπέδιο, διπλής όψης 
Με 3 πλαίσια snap 40x40cm. Εύκολη και γρήγορη αλλαγή
μηνύματος χάρη στη λειτουργία snap. Με σταθερή μεταλ-
λική βάση.

διαστάσεις

185013.0017 43 x 38 x 166 cm

κατόπιν παραγγελίαςκωδικός ροής

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

16
6

cm

38 cm

38 cm
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Σήμανση χώρων

210 28 47 240

κωδικός

Πλαίσιο αλουμινίου με ορθές γωνίες για αφίσες
Κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Στηρίζεται σε τοίχο
ή τζάμι. Εύκολη αλλαγή αφίσας χάρη στα snap προφίλ
(πάχος 2,5cm). Διαθέτει ειδικό διαφανές PVC που δεν
αντανακλά το φως και προστατεύει την αφίσα από την
σκόνη, την υγρασία και τον ήλιο.

διάσταση αφίσας

185001.0000 Α4 (21 x 29,7cm)
185001.0001 A3 (29,7 x 42cm)
185001.0005 50 x 70cm
185001.0003 A1 (59 x 84cm)
185001.0006 70 x 100cm
185001.0002 A2 (42 x 59,4cm)

κωδικός

185007.0000

διάσταση αφίσας

Α4 (21 x 29,7cm)
185007.0001 A3 (29,7 x 42cm)
185007.0002 50 x 70cm

Πλαίσιο αλουμινίου snap για poster φωτιζόμενο
Ιδιαίτερα λεπτό πλαίσιο, με τεχνολογία LED. Κατάλληλο
για εσωτερική χρήση. Ο μετασχηματιστής περιέχεται.

κωδικός

Πλαίσιο/κορνίζα αλουμινίου με ορθές γωνίες για
αφίσες
Με προφίλ 2,5cm.

διάσταση αφίσας

185001.0008 A4 (21 x 29,7cm)
185001.0009 A3 (29,7 x 42cm)
185001.0010 A1 (59 x 84cm)

SNAP!

SNAP!

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα



Θήκη εντύπων 2 x Α4
Επιτραπέζια/επίτοιχη θήκη.

14

Θήκες & σταντ εντύπων

κωδικός

185102.0012

Θήκη για 
επαγγελματικές κάρτες
Κρατήστε τις επαγγελματικές
σας κάρτες τακτοποιημένες
πάνω στο γραφείο σας. 

κωδικός

185102.0000

Θήκη εντύπων 1/3 Α4
Επιτραπέζια/επίτοιχη θήκη.

κωδικός

185102.0001

Θήκη εντύπων 2 x 1/3 Α4
Επιτραπέζια/επίτοιχη θήκη.

κωδικός

185102.0009

κωδικός

185102.0002

Θήκη εντύπων 3 x 1/3 Α4 
Επιτραπέζια/επίτοιχη θήκη.

κωδικός

185102.0010

Θήκη εντύπων 3 x Α4
Επιτραπέζια/επίτοιχη θήκη.

κωδικός

185102.0003

Θήκη εντύπων 4 x 1/3 Α4
Επιτραπέζια/επίτοιχη θήκη.

κωδικός

185102.0011

Θήκη εντύπων 4 x A4
Επιτραπέζια/επίτοιχη θήκη.

κωδικός

185102.0008

Θήκη εντύπων Α4
Επιτραπέζια/επίτοιχη θήκη.

Θήκη ετικετών (σετ 10τεμ.)
Επιτραπέζια κεκλιμένη θήκη.
Δέχεται ετικέτες μεγέθους
5x4cm.

κωδικός

180730.0008

10,8cm 6,5cm

20
,9

cm

26
,6

cm

9,4cm
22,4cm

10,8cm
6,5cm

20
,9

cm

22,4cm 9,4
cm

26
,6

cm

10,8cm

10,4cm
22

cm

10,8cm

15,8cm
25

,5
cm

22,4cm 12,1cm
25

,9
cm

22,4cm

19cm

29
,9

cm

ιδανική & για 
στήριξη σε τοίχο ιδανική & για 

στήριξη σε τοίχο

ιδανική & για 
στήριξη σε τοίχο

ιδανική & για 
στήριξη σε τοίχο

ιδανική & για 
στήριξη σε τοίχο ιδανική & για 

στήριξη σε τοίχο

ιδανική & για 
στήριξη σε τοίχο

ιδανική & για 
στήριξη σε τοίχο

9,6cm 2,8cm

4,
7c

m

4cm

5c
m

κατόπιν παραγγελίαςκωδικός ροής

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα
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Θήκες & σταντ εντύπων

210 28 47 240

κωδικός

185102.0005

Θήκη εντύπων 2 x Α5
Επιτραπέζια/επίτοιχη θήκη.

κωδικός

185102.0006

Θήκη εντύπων 3 x A5
Επιτραπέζια/επίτοιχη θήκη.

κωδικός

185102.0007

Θήκη εντύπων 4 x A5
Eπιτραπέζια θήκη.

κωδικός

185102.0004

Θήκη εντύπων Α5
Επιτραπέζια/επίτοιχη θήκη.

κωδικός

185101.0006

Θήκη μηνυμάτων Α4 
Επιτραπέζια θήκη οριζόντια. 
Διπλής όψης για προβολή 
δύο μηνυμάτων.

κωδικός

185101.0000

Θήκη μηνυμάτων με κλίση Α4 
Επιτραπέζια θήκη οριζόντια.

κωδικός

185101.0009

Θήκη μηνυμάτων Α4
Επιτραπέζια θήκη κάθετη.
Διπλής όψης για προβολή 
δύο μηνυμάτων.

κωδικός

185101.0003

Θήκη μηνυμάτων με κλίση A4 
Επιτραπέζια θήκη κάθετη.

κωδικός

185101.0007

Θήκη μηνυμάτων Α5
Επιτραπέζια θήκη οριζόντια.
Διπλής όψης για προβολή 
δύο μηνυμάτων.

κωδικός

185101.0001

Θήκη μηνυμάτων με κλίση A5 
Επιτραπέζια θήκη οριζόντια.

20
,8

cm

7,4cm
15,7cm

20
,9

cm

7,4
cm

15,7cm

22
cm

10
,4c

m

15,7cm

ιδανική & για 
στήριξη σε τοίχο ιδανική & για 

στήριξη σε τοίχο

ιδανική & για 
στήριξη σε τοίχο

15,7cm

15
,8c

m
25

,5
cm

ιδανική & για 
στήριξη σε τοίχο

31,2cm

25
cm

6,5cm

22,5cm 7cm

34
,5

cm

6cm
22,4cm

18
,4

cm

7,4cm
22,6cm

15
cm

21,4cm
10cm

29
,2

cm

31,5cm
9cm

20
,9

cm

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τηταδιαθ/τητα

διαθ/τητα
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Θήκες & σταντ εντύπων

κωδικός

185101.0010

Θήκη μηνυμάτων Α5
Eπιτραπέζια θήκη κάθετη.
Διπλής όψης για προβολή 
δύο μηνυμάτων.

κωδικός

185101.0004

Θήκη μηνυμάτων με κλίση Α5
Επιτραπέζια θήκη κάθετη.

κωδικός

185101.0008

Θήκη μηνυμάτων Α6
Επιτραπέζια θήκη οριζόντια.
Διπλής όψης για προβολή 
δύο μηνυμάτων.

κωδικός

185101.0002

Θήκη μηνυμάτων με κλίση Α6
Επιτραπέζια θήκη οριζόντια.

κωδικός

185101.0011

Θήκη μηνυμάτων Α6
Επιτραπέζια θήκη κάθετη.
Διπλής όψης για προβολή 
δύο μηνυμάτων.

κωδικός

185101.0005

Θήκη μηνυμάτων με κλίση Α6
Επιτραπέζια θήκη κάθετη.

24
,9

cm

6cm16,2cm

16,1cm
5,5cm

13
,9

cm

5,5cm

18
,2

cm

11,8cm

14
,7

cm

6,3cm11,9cm

16,3cm 5,8cm

10
,7

cm

16,4cm 8,6cm

20
,6

cm

κατόπιν παραγγελίαςκωδικός ροής

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

κωδικός

185012.0002

διαστάσεις

Α1 (59,4x84,1)cm

Επιφάνεια πατώματος PROMO
Ιδανικό για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων στο
πάτωμα του καταστήματος. Αντιολισθητικό και ιδιαί-
τερα λεπτό.

κωδικός

185012.0001

διαστάσεις

Α3 (29,7x42)cm
185012.0000 Α4 (21x29,7)cm

Επιφάνεια συναλλαγής ταμείου-πάγκου PROMO
Ιδανικό για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων
στον πάγκο ή στο ταμείο του καταστήματος. Αδιάβροχο,
αντιολισθητικό, κατάλληλο για καταστήματα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος.

Σήμανση χώρων

διαθ/τηταδιαθ/τητα



κωδικός

173805.0005 πλαστική
173805.0003 μεταλλική

Βάση για σωλήνα πλαισίου
Δέχεται τηλεσκοπικό 
σωλήνα Ø12mm.

κωδικός

173701.0017

διαστάσεις

A5 (14,8 x 21cm)
173701.0016 A4 (21 x 29,7cm)
173899.0001 A3 (29,7 x 42cm)

Πλαστική θήκη μηνυμάτων
για πλαίσιο
Πλαστική θήκη από υλικό που δεν
αντανακλά το φως για την προ-
στασία των μηνυμάτων. 
Σε διάφανο χρώμα.

κωδικός

Πλαίσια μηνυμάτων
Διατίθενται σε διαστάσεις: A3, A4
& A5 και σε κόκκινο & διάφανο
χρώμα. 

διαστάσεις
173801.0003 A3 (29,7 x 42cm)

χρώμα
διαφανές

173801.0004 A4 (21 x 29,7cm) διαφανές
173801.0006 A4 (21 x 29,7cm) κόκκινο

173801.0008 A5 (14,8 x 21cm) διαφανές

Σωλήνας Ø12 αλουμινίου για 
πλαίσιο τηλεσκοπικός
Στο επάνω μέρος υπάρχει 
υποδοχή Τ για την στήριξη 

πλαισίων. 

κωδικός ρυθμιζόμενο ύψος

173806.0002 33 -   51 cm
173806.0004
173806.0005 83 - 151 cm

17

Σήμανση χώρων

210 28 47 240

Απλή & οικονομική λύση για τη σήμανση του χώρου σας! 
Αμέτρητες εφαρμογές λόγω της μεγάλης ποικιλίας εξαρτημάτων.

58 - 101 cm

διαθ/τητα

διαθ/τα

διαθ/τητα

διαθ/τητα
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Eξαρτήματα στήριξης & ανάρτησης μηνυμάτων

κωδικός

173899.0007

μήκος

40mm

Πλαστικό αυτοκόλλητο κλιπ
ανάρτησης πλαισίου
Για τη στερέωση πλαισίων σε επί-
πεδη επιφάνεια με αφρώδη ταινία.  

κωδικός

173899.0066

χρώμα

διαφανές

Κλιπ στήριξης πλαισίου σε
τηλεσκοπικό σωλήνα
Χρησιμοποιείται για να στηρίξει
πλαστικό πλαίσιο σε σωλήνες,
ράφια, κιβώτια, κλπ.

κωδικός

173805.0010

χρώμα

διαφανές

Βάση στήριξης πλαισίου 
επιτραπέζια 750

Βάση που σαν ζεύγος χρησιμοποι-
είται για την επιτραπέζια στήριξη
πλαισίου μηνυμάτων με κλίση 75 0.

κωδικός

173902.0023

Βραχίονας ανάρτησης poster
Με μαγνητική περιστροφική βάση.
Μπορεί να στερεωθεί σε οποιαδή-
ποτε μεταλική επιφάνεια (κολώνα,
ράφι, πλάτη, κλπ). Η βάση περιστρέ-
φεται ώστε το poster να φαίνεται
προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

κωδικός

173601.0072

χρώμα

διαφανές

Πλαστικό στήριγμα μηνυμάτων
Κατάλληλο για καρτολίνες πάχους
0,5-3mm. Τοποθετείται κάθετα στην
επιφάνεια με την αφρώδη ταινία
25mm που έχει. 
Διάσταση: 25x28mm.

κωδικός

173806.0006

ρυθμιζόμενο ύψος

330 -   510 mm

Σωλήνας τηλεσκοπικός για
συρμάτινα καλάθια
Ιδανικός για συρμάτινα καλάθια ή
καλαθούνες. Στο επάνω μέρος
υπάρχει υποδοχή Τ για την στή-
ριξη πλαισίων. 

κατόπιν παραγγελίαςκωδικός ροής

διαθ/τητα διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

κωδικός

173899.0026

χρώμα

διαφανές

Βάση στήριξης πλαισίου 
επιτραπέζια 90ο

Βάση που σαν ζευγος χρησιμοποι-
είται για την επιτραπέζια στήριξη
σε κατακόρυφη θέση πλαισίου
μηνυμάτων.

διαθ/τητα

κωδικός

173601.0071

χρώμα

διαφανές

Στήριγμα μηνυμάτων σε προφίλ
τιμών
Τοποθετείται σε οποιαδήποτε επι-
φάνεια πάχους έως 3mm.  Παίρνει
διάφορες κλίσεις για την προβολή
του μηνύματος.

διαθ/τητα

κωδικός

173899.0020

χρώμα

διαφανές

Μαγνήτης στήριξης πλαισίου
Για κάθετη στερέωση πλαισίου σε
μεταλλική επιφάνεια.

κωδικός

173899.0019

χρώμα

διαφανές

Μαγνήτης στήριξης πλαισίου
Για παράλληλη στερέωση πλαι-
σίου σε μεταλλική επιφάνεια.

διαθ/τητα διαθ/τητα
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Eξαρτήματα στήριξης & ανάρτησης μηνυμάτων

210 28 47 240

κωδικός

173601.0094

διάσταση

95mm

Πλαστικό στήριγμα καρτολίνας
Στήριγμα καρτολίνας με μεγάλη
βάση κλιπ. Για μηνύματα πάχους
έως 0,7mm. Κατάλληλο και για
καλόγερους ρούχων.

κωδικός

173601.0093

διάσταση

-
173601.0081 50mm

Πλαστικό στήριγμα καρτολίνας
Στήριγμα καρτολίνας με μικρή
βάση κλιπ. Kατάλληλο για την στε-
ρέωση καρτολίνας σε μετώπες
συρταριών. Ιδανικό για delicatessen,
ράφια φαρμακείου κ.α.

κωδικός

180730.0021

μήκος

400mm

Πιάστρα για καρτέλα τιμών,
χρώμιο
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
σήμανση τιμών σε βιτρίνες

διαθ/τητα κωδικός

180730.0001

μήκος

200mm

Πιάστρα για καρτέλα τιμών,
μαύρη
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
σήμανση τιμών σε βιτρίνες. 
Διατίθεται σε σετ των 3 τεμαχίων.

διαθ/τητα

διαθ/τηταδιαθ/τητα

κωδικός

173701.0061

μήκος

7,4 x 10,5 cm
173701.0062 10,7 x 15 cm

Θήκη μηνύματος, διάφανη
Εύκαμπτη θήκη που προστατεύει
την εκτύπωση σας. Τοποθετήστε την
στα μανταλάκια στήριξης καρτολίνας
με κωδ.173601.0093, 173601.0094,
173601.0081.Κατάλληλη για σήμανση
τιμών.

διαθ/τητα κωδικός

173601.0029

χρώμα

διαφανές

Εξάρτημα αυτοκόλλητο για 
στήριξη σε άγκιστρο
Κατάλληλο για συσκευασίες blister.
Διατίθεται σε σετ 100τεμ.
Διάσταση: 40 x ύψος 33mm.

διαθ/τητα

κωδικός

800000.3606

χρώμα

λευκό
800000.3607 μαύρο

Βάση DELI με stick & εξάρτημα
για στήριξη μηνύματος.
Κατάλληλο για χρήση σε ψυγεία αλ-
λαντικών, τυριών & καταστημάτων
τροφιμων. 

διαθ/τητα κωδικός

173498.0031

χρώμα

λευκό

Βάση στήριξης μηνύματος DELI 
Μήκους 10cm, βάθους 8cm. 
Δέχεται τα stick στήριξης 
μηνύματος με κωδ.173498.0032 &
173498.0040.

173498.0042 μαύρο

διαθ/τητα

κωδικός

173498.0032

χρώμα

λευκό
173498.0040 μαύρο

Stick στήριξης μηνύματος DELI.
Τοποθετείται στην βάση Deli με
κωδ.173498.0042 & 173498.0031 &
δέχεται το εξάρτημα στήριξης με
κωδ.173498.0041 & 173498.0030.

διαθ/τητα κωδικός

173498.0030

χρώμα

λευκό

Eξάρτημα στήριξης μηνύματος
DELI 
Τοποθετείται στο stick στήριξης
μηνύματος για βάση Deli με κωδ.
173498.0032 & 173498.0040.

173498.0041 μαύρο

διαθ/τητα
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Eξαρτήματα στήριξης & ανάρτησης μηνυμάτων

κωδικός

173601.0128

διάσταση

50 mm

Μεταλλικός γάντζος 
ανάρτησης σε σχήμα "S"
Διατίθεται σε συσκευασία των
25τεμαχίων.  

κωδικός

173601.0043

διάσταση

500 mm
173601.0039 1000 mm

Mεταλλικός γάντζος 
ανάρτησης διπλός
Με δύο γαντζάκια.

κωδικός

173601.0066

χρώμα

λευκό

Πλαστικό εξάρτημα ανάρτησης
Εξάρτημα ανάρτησης για βάρος
εώς 0,5kg. Μπορεί να κολληθεί σε
οποιαδήποτε λεία επιφάνεια. 
Διάσταση: 20x22mm. Διατίθεται σε
συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

κωδικός

173601.0034

μήκος

1200mm

Μεταλλικός γάντζος σπιράλ
Με δυνατότητα ανοίγματος έως
1200mm. Διατίθεται σε συσκευα-
σία των 100 τεμαχίων. 
Mέγιστο φορτίο:0,5kg.

κωδικός

173601.0009

χρώμα

διαφανές

Πλαστικό στήριγμα καρτολίνας
Στήριγμα καρτολίνας επιτραπέζιο,
με κλίση. Κατάλληλο για κάρτες &
μικρά μηνύματα.

κωδικός

173601.0047

μήκος

73mm

Ταλαντευτήρας αλουμινίου
Εύκαμπτος, διαθέτει 3 αυτοκόλ-
λητες αφρώδεις ταινίες στις
άκρες. Παίρνει διάφορες θέσεις.
Σταθεροποιεί το μήνυμα σε συγ-
κεκριμένη θέση. Διατίθεται σε
συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

κωδικός

173601.0012

μήκος

150mm

Ταλαντευτήρας πλαστικός
Διαθέτει αυτοκόλλητες αφρώδεις
ταινίες στις άκρες για να κολλάει
η μία στο ράφι και η άλλη κρατάει
το μήνυμα, το οποίο ταλαντεύεται.
Διατίθεται σε συσκευασία των
100 τεμαχίων.

κωδικός

173601.0003

χρώμα

λευκό

Eξάρτημα ανάρτησης κλιπ
ψευδοροφής
Προσαρμόζεται εύκολα στο 
μεταλλικό προφίλ της οροφής. 
Μέγιστο  φορτίο 0,5kg.

διαθ/τητα διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα διαθ/τητα
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Πίνακες σεμιναρίου/ανακοινώσεων

210 28 47 240

κωδικός

185011.0002

Π  x  Y

120 x   90cm
185011.0003 150 x 100cm

185011.0001 90 x   60cm
185011.0000 60 x   45cm

Πίνακας ανακοινώσεων
Με πλαίσιο αλουμινίου και γκρι τσόχα. Διαθέτει όλα τα
απαραίτητα αξεσουάρ για στήριξη σε τοίχο.

Υ

Π  

διαθ/τητα

κωδικός

185011.0004

Π  x  Y

60 x 45cm
185011.0005 90 x 60cm

Πίνακας ανακοινώσεων
Με πλαίσιο αλουμινίου και φελό. Διαθέτει όλα τα απα-
ραίτητα αξεσουάρ για στήριξη σε τοίχο.

Υ

Π  

διαθ/τητα
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Πίνακες σεμιναρίου/ανακοινώσεων

κωδικός Π  x  Y

185006.0005 150 x 100 cm

185006.0000 60 x 45 cm

185006.0003 120 x 90 cm
185006.0002 90 x 60 cm

Πίνακας γραφής
Μαγνητικός με πλαίσιο αλουμινίου & με βάση στήριξης
μαρκαδόρων. Σε λευκό χρώμα. Διαθέτει όλα τα απαραί-
τητα αξεσουάρ για στήριξη σε τοίχο.

κωδικός

185009.0005

Πίνακας ανακοινώσεων
Μαγνητικός με πλαίσιο αλουμινίου & κλειδαριά. Για
χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Τα μαγνητάκια δεν 
περιλαμβάνονται.

διαστάσεις

12 x A4

185009.0000 2 x A4
185009.0001 4 x A4
185009.0002 6 x A4
185009.0003 8 x A4
185009.0004 9 x A4

Υ

Π  

κατόπιν παραγγελίαςκωδικός ροής

διαθ/τητα

διαθ/τητα



23

Πίνακες σεμιναρίου/ανακοινώσεων

210 28 47 240

κωδικός

185006.0007

Πίνακας σεμιναρίου 
Μαγνητικός/γραφής με ειδικές θέσεις υποδοχής για
μπλοκ. Ρυθμιζόμενο ύψος έως 220cm. Με βάση στήριξη
για μαρκαδόρους. Εύκολη μεταφορά χάρη στην τροχή-
λατη κυκλική βάση. Διαθέτει φρένα στις ρόδες.

Π  x  Y

68 x 100 cm

κωδικός

185006.0001

Πίνακας σεμιναρίου
Με ειδικές θέσεις υποδοχής για μπλοκ. Ρυθμιζόμενος
καθ’ ύψος με τηλεσκοπικά πόδια. Με βάση στήριξη για
μαρκαδόρους. 

Π  x  Y

68 x 100 cm

Mαγνήτες για πίνακες ανακοινώσεων
Σετ 8 τεμάχια.

κωδικός

185011.0006

χρώμα

άσπρο
185011.0007 κόκκινο
185011.0008 μαύρο

διαθ/τητα

διαθ/τητα

διαθ/τητα



...τα πάντα για το κατάστημά σας!
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ORGANIZER STORES 
(CASH & CARRY ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)

Ναυπλίου 8Α, 144 51 Μεταμόρφωση  
e-mail: info@organizerstores.gr

Fax: 210 56 91 560

Ωράριο λειτουργίας: 
Δευτέρα – Παρασκευή  09:00 – 18:00

Kαλέστε μας για παραγγελίες στο

210 2847240


