Ghid realizare rame Omni Frame
Ramele Omni Frame reprezintă un sistem robust pentru afișare de bannere
outdoor.
Profilele sunt fabricate din aluminiu, astfel că sunt foarte ușoare. Greutatea
redusă recomandă ramele pentru a fi montate pe clădiri.
Bannerele din PVC sau textilele sunt rapid și ușor de montat, cu ajutorul mai
multor accesorii, la alegere: carabiniera clips, butoni de plastic, coardă
elastică, agățătoare de perete.
Puteți urmări un video cu pașii montării aici: https://goo.gl/j5xKMC.

Ramele Omni Frame se realizează extrem de simplu, Verla punându-vă la dispoziție toate componentele de
care aveți nevoie:

1. Bară Profil Omni Frame

• lungime 2600 mm
• utilizare: pe cele 4 laturi ale ramei
• se folosește așa cum este, nu este necesară tăierea la unghi de 45°
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2. Conector de colț

• se folosesc câte 4 conectori la o ramă
• se fixează pe bara profil prin rotirea șuruburilor cu cap hexagonal preinstalate

3. Conector T

• se folosesc câte 2 la ramele multiple (rame care împart o latură comună)
• se fixează pe bara profil prin rotirea șuruburilor cu cap hexagonal preinstalate

4. Conector de prelungire profil
• se folosește o singură bucată pentru fiecare latură prelungită
• se fixează pe bara profil prin rotirea șuruburilor cu cap hexagonal preinstalate
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5. Agățătoare de perete
• se folosește un număr variabil de agățători, în funcție de mărimea ramei și de
rezistența suportului / peretelui.
• se fixează pe bara profil cu ajutorul a două șuruburi și a unui element care se
plasează în interiorul barei de profil.

6. Butoni de plastic
• se amplasează pe marginile profilului, la interior
• în jurul lor se agață coarda elastică

7. Coardă elastică
• se plasează în jurul butonilor de plastic și prin fiecare capsă a bannerului ori
prin carabiniera clips snapper
• disponibilă în variante de culoare albă sau neagră

8. Capse
• se pot folosi capse din plastic - transparente ori capse din oțel / alamă
nichelată de diametre 6, 10, 12 mm
• set 1000 bucăți

9. Carabinieră clips snapper

• se agață direct de materialul bannerului, fără găurire
• se leagă cu ajutorul coardei elastice de butonii de plastic
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10. Cârlig Omni Frame
• partea elastică se plasează în jurul butonilor de plastic
• partea metalică se agață de banner, prin capse
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