
Decor to materiał do podwieszanego lub wolnostojącego 
 systemu dekoracji, który może służyć jako wolnostojąca  ścianka, 
lekka przegroda oraz prosta podwieszana dekoracja ścienna. 
Charakteryzuje się  łatwym i szybkim  systemem  montażowym, 
który pozwala  każdemu samodzielnie wymienić  gra� kę.
Lekki i ekologiczny materiał poliestrowy przeznaczony do  zadruku 
metodą sublimacji. Doskonale nadaje się do  oglądania z bliska. 
 Buduje  profesjonalny  wizerunek � rmy za  p  omocą  eleganckich form 
 dekoracyjnych,  kojarzy się z lekkością  i ekologią.  Wydruki realizowe 
są  w ekologicznej barwowej sublimacji z  tuszami na bazie wody.  

 

Tkanina poliestrowa 210 g/m2, wytrzymała. 
Tkanina o ograniczonej  przenikalności  ś wiatła.
Drukowane w technice barwnej sublimacji. 
Idealne odwzorowanie kolorów.
Posiada certy� kat ekologiczny OEKO-TEX Stan-
dard 100.

Dostępne rozwiązania ramowe

  
OnFrame Basic pro� l aluminiowy 
do  budowy ram napinających dla 
 ekspozycji tekstylnej. Najdłuższe 
 elemenety dostępne są w długości 
6m. Ze względu na przekrój  pro� lu 
jest on przeznaczony pod budowę 
ram  naściennych (przykręcanych 
 bezpośrednio do
ściany. Pro� le przygotowane 
 bezpośrednio do montażu (przycięte
na wymiar z elementami 
 montażowymi)

OnFrame Classic pro� l  aluminiowy 
do budowy ram napinających dla 
 ekspozycji tekstylnej. Najdłuższe 
 elemenety dostępne są w długości 
6m.  Wzmocniony przekrój pro� lu jest 
odpowiednio usztywniony i można 
 budować z niego ramy  wolnostojące 
lub wiszące. Pro� le przygotowane  
 bezpośrednio do montażu (przycięte na 
wymiar z elementami montażowymi).

Zastosowanie

informacje informacje techniczne

DEKORACJE SYSTEMOWE I PODWIESZANE 
DECOR

OnFrame Double pro� l  aluminiowy 
do budowy ram dwustronnych, 
 napinających dla ekspozycji tekstylnej. 
Najdłuższe elemenety dostępne są w 
 długości 6m. Wzmocniony przekrój  pro� lu 
z dwustronną szczeliną  montażową jest 
przewidziany do ram wolnostojących 
dwustronnych. Pro� le przygotowane 
bezpośrednio do montażu (przycięte na 
wymiar z elementami montażowymi). 
wymiar z elementami montażowymi). 

łączenie elementów łączniki do ram nogi do ram 
 wolnostojących

gumka silikonowa

Najczęściej stosowana w aranżacji wnętrz do wystroju sklepów, aranżacji wnętrz w biurach i obiektach użyteczności 
publicznej jako dekoracje. Materiał bazowy DECOR z innym rodzajem wykończenia może być również stosowany 
jako tło dla scenogra� i, kurtyn, zasłon itp.

*przykładowe wizualizacje

Technologia 
zadruku

Szerokość
z  rolki

sublimacja

3,1m


