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Szalag hossza:
200 cm
Oszlop súlya:
8 kg

Kiegészítők:
fali konzol
A4 info tábla

Szalag hossza:
200 cm
Oszlop súlya:
8 kg

Kiegészítők:
fali konzol
A4 info tábla
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Ne csak irányítson, tájékoztasson!

A kordonoszlopok tetejére helyezhető 
plusz info táblákba A4 méretű papír 
lapokat tehet, amit akár naponta 
cserélgethet.

Ráadásul minden kordon info tábla 
kétoldalas, így a sorban állókat mind-
en irányból tájékoztathatja.
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népszerű
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Extra stabil, nehéz talpú kordonoszlop beépített színes sza-
lagkazettával, amely 270 cm hosszú. Az oszlop fekete vagy 
króm színben rendelhető, a szalagok színe pedig fekete, piros, 
zöld, kék vagy citromsárga lehet. Info táblával kiegészíthető. A 
szalag beakasztás után lezárható, mint az Economy oszlopnál.

Beépített, 250 cm hosszú, fekete színű szalagkazettával ren-
delkező közepes súlyú kordonoszlop matt fekete vagy króm fe-
lülettel. A letisztult, modern formája miatt kedvelt. Az oszlopok 
teteje A4 info táblával egészíthető ki. A másik oszlopba akasztott 
szalagot a fogójánál le lehet lezárni, így véletlenül nem tud kia-
kadni a szalag.

Cserélgethető szalagkazettás kordonoszlop 200 cm hosszú 
szalaggal. Az oszlopokat fekete, króm vagy fehér színben rendel-
heti meg, és a szalagok színe a legnépszerűbb színekben érhető 
el: fekete, piros, zöld, kék, sárga és fehér. Az oszlopokra helyez-
heti onfo táblákkal kétoldalra kommunikálhat.

Szalag hossza:
250 cm
Oszlop súlya:
8 kg

Kiegészítők:
A4 info tábla

Szalag hossza:
210 cm
Oszlop súlya:
7,5 kg

Kiegészítők:
A4 info tábla
szalagkazetták
fali konzol

Szalag hossza:
270 cm
Oszlop súlya:
11 kg

Kiegészítők:
A4 info tábla

Standard kordonoszlopEconomy kordonoszlopLight kordonoszlop

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kordonoszlop/standard-kordonoszlop
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kordonoszlop/economy-kordonoszlop
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kordonoszlop/light-kordonoszlop
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Exkluzív hangulathoz nem kell vörös szőnyeg! Az elegáns kül-
sejű kordonoszlopokhoz kék vagy piros színű velúr kötél, vagy 
fekete vagy bronz színű sodort kötél választható. A kötelek kara-
bínerrel rögzíthetőek. Az oszlopok krómozott vagy arany felület-
tel rendelhetőek. Egy oszlopba összesen 4 db kötél csatolható, 
így több ágú sorokat alakíthat ki.

Kötél hossza:
150 cm
Oszlop súlya:
11,3 kg

Kiegészítők:
fali konzol

Prémium kordonoszlop

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kordonoszlop/premium-kordonoszlop
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Fekete színű, 270 cm hosszú szalaggal beépített fali kor-
donszalag. A kordonszalag háza lehet feketére porfestett 
vagy krómozott felületű. A fali konzolba akasztott szalagot 
a piros gombbal le lehet zárni, így nem tud az kiesni belőle. 
 
Kompatibilis a Standard kordonoszloppal.

Falra fúrható rövidebb, cserélgethető szalagkazettával ren-
delkező kordonszalag. Fekete színű házban rendelhető, és 
számos különböző színű szalagkazettát vásárolhat hozzá. 
 
Kompatibilis a Light kordonoszloppal.

Szalag hossza:
270 cm

Kiegészítők:
-

Szalag hossza:
200 cm

Kiegészítők:
szalagkazetták

Standard fali kordonszalagLight fali kordonszalag

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kordonoszlop/standard-fali-kordonszalag
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kordonoszlop/light-fali-kordonszalag
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/vitrin
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/egeszsegugyi-vedoeszkozok
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/vitrin
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/egeszsegugyi-vedoeszkozok


Bemutatóterem és iroda: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 42. 
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