
katalog: »  prezentacja PLAKATU

System cligo® pozwala na ekspozycję plakatu na kilka sposobów. Najprostszy
- pomiędzy poziomymi listwami plakatowymi. Inny to klasyczny, w ramkach
aluminiowych. Tak umocowany plakat może być zawieszany na różne sposoby
np. na żyłkach, przyssawkach lub mocowany do wolnostojącego statywu. 

stojaki na ULOTKI

ŚCIANKI prezentacyjne

prezentacja PLAKATU

listwy plakatowe

ramki do plakatów

przegladarki plakatów

zestawy ramek

potykacze

stojaki na plakaty

stojaki na plakaty + ulotki

plakat + ulotki

TABLICZKI informacyjne

stojaki na KOSMETYKI

systemy WITRYNOWE

Gabloty magnetyczne

TABLICE informacyjne

tabliczki PRZYDRZWIOWE

podstawki na BIURKO

stojaki EURO

PRZYBORNIKI biurkowe

zawieszki DO KLUCZY

CYFERKI i oznaczenia

KATALOG
naszych produktów

mocowanie na zawieszkach

Mocowanie na żyłce






listwy plakatowe ramki do plakatów przegladarki plakatów

zestawy ramek

potykacze stojaki na plakaty

stojaki na plakaty + ulotki

plakat + ulotki



listwy plakatowe ____art.520
Komplet 2 listew plakatowych wykonanych z elementów systemu 
cligo.
Komplet 2 listew wykonanych z anodowanego profilu 
aluminiowego, przeznaczona do prezentacji plakatu. Bardzo 
prosta i wygodna w użyciu. Plakat mocowany jest do listwy za 
pomocą specjalnych spinek, które go przytrzymują.
Mocowanie listew na żyłce lub na przyssawkach.

Po wybraniu formatu i mocowania cena za komplet 2 listew 
obliczy się automatycznie.
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ramka rozkładana asymetryczna 15 / 32mm___Art.530 
Ramka aluminiowa wykonana z elementów systemu cligo.
Ramka wykonana jest z  anodowanych proflili aluminiowych (srebrny mat) 
zakończonych koreczkami z tworzywa sztucznego.
W komplecie dostarczamy sztywną tekturową formatkę oraz folię 
antyrefleksyjnychą do zabezpieczenia plakatu.
Tekturkę, plakat i folię (wszystko w formacie plakatu) umieszcza się w ramce po 
zdjęciu profilu z krótszego boku ramki.
Po wybraniu formatu i mocowania - cena za ramkę obliczy się automatycznie.
Jest lekka, stabilna, elegancka.

ramka 32mm, rozkładana symetryczna___Art.531 
Ramka aluminiowa wykonana z elementów systemu cligo.
Ramka wykonana jest z  anodowanych proflili aluminiowych (srebrny mat) 
zakończonych koreczkami z tworzywa sztucznego.
W komplecie dostarczamy sztywną tekturową formatkę oraz folię 
antyrefleksyjną do zabezpieczenia plakatu.
Tekturkę, plakat i folię (wszystko w formacie plakatu) umieszcza się 
w ramce po zdjęciu profilu z krótszego boku ramki.
Po wybraniu formatu i mocowania - cena za ramkę obliczy się 
automatycznie.
Jest lekka, stabilna, elegancka.

ramka 15mm, narożnik kwadratowy___art.532 
Ramka aluminiowa wykonana z elementów systemu cligo.
Ramka wykonana jest z  anodowanych proflili aluminiowych (srebrny mat) 
oraz kwadratowych narożników z tworzywa sztucznego.
Ramka ma umieszczoną w środku sztywną tekturową formatkę oraz folię 
antyrefleksyjną do zabezpieczenia plakatu.
Tekturkę, plakat i folię (wszystko w formacie plakatu) umieszcza się 
w ramce przez wsunięcie przez szczelinę między profilami na krótszym boku 
ramki.
Po wybraniu formatu i mocowania - cena za ramkę obliczy się 
automatycznie.
Jest lekka, stabilna, elegancka i jako jedna z niewielu na rynku - 
dwustronna.
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Ramki wykonane z anodowanego aluminium, dowolny format i sposób
mocowania.
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ramka 32mm, narożnik kwadratowy___art.533 
Ramka aluminiowa wykonana z elementów systemu cligo.
Ramka wykonana jest z  anodowanych proflili aluminiowych (srebrny mat) 
oraz kwadratowych narożników z tworzywa sztucznego.
Ramka ma umieszczoną w środku sztywną tekturową formatkę oraz folię 
antyrefleksyjną do zabezpieczenia plakatu.
Tekturkę, plakat i folię (wszystko w formacie plakatu) umieszcza się 
w ramce przez wsunięcie przez szczelinę między profilami na krótszym boku 
ramki.
Po wybraniu formatu i mocowania - cena za ramkę obliczy się 
automatycznie.
Jest lekka, stabilna i elegancka.



przeglądarka plakatów A4 Art.___500
Naścienna przegladarka do prezentacji plakatów, prospektów, 
wykonana z elementów systemu cligo.
Przeglądarka do prezentacji plakatów, prospektów.
Wykonana z 10 ramek aluminiowych
w formacie A4 i stelaża.
Przystosowana do zawieszenia na ścianie.
Możliwe inne ilości ramek.

przeglądarka plakatów A2 Art.___507
Naścienna przegladarka do prezentacji plakatów, prospektów, 
wykonana z elementów systemu cligo.
Przeglądarka do prezentacji plakatów, prospektów.
Wykonana z 10 ramek aluminiowych
w formacie A2 i stelaża.
Przystosowana do zawieszenia na ścianie.
Możliwe inne ilości ramek.

przeglądarka plakatów B1 Art.___506
Naścienna przegladarka do prezentacji plakatów, prospektów, 
wykonana z elementów systemu cligo.
Przeglądarka do prezentacji plakatów, prospektów.
Wykonana z 10 ramek aluminiowych
w formacie B1 i stelaża.
Przystosowana do zawieszenia na ścianie.
Możliwe inne ilości ramek.
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Przeglądarki plakatów wykonane są z sztywnych i lekkich ramek
zamocowanych do stelaża. Wielkośc ramek i ich ilośc są dowolne. Ramki
można po odmontowaniu ze stelarza użytkować jako zwykłą ramkę
dwustronną.
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Przykładowy zestaw ramek
Przykładowy zestaw ramek do dowolnej konfiguracji.

Przykładowy zestaw ramek
Przykładowy zestaw ramek do dowolnej
konfiguracji.

Przykładowy zestaw ramek
Przykładowy zestaw ramek do dowolnej konfiguracji.
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potykacz 4 kieszenie wysokość 110cm ___Art. 504
potykacz 4 kieszenie - wysokość 110cm.
Plakat B2.

potykacz wysokość 110cm ___Art. 505
potykacz wysokość 110cm.
Plakat B1.
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składany wolnostojący prezenter naj ramce___Art.445
Stabilny, wolnostojący prezenter plakatu. Wykonany z
elementów systemu cligo.

składany wolnostojący prezenter plakatu B1 w szerokiej
ramce___Art.523
Stabilny, wolnostojący prezenter plakatu. Wykonany z 
elementów systemu cligo.
Wysokość 177 cm
Podstawa: 24 x 32 cm
Wymiar ramki: B1 (707 × 1000mm)

Wolnostojący prezenter plakatu.
Składa się z aluminiowej ramki w formacie B1 
(możliwe inne formaty) przymocowanej do 
aluminiowego statywu.
Istnieje możliwość odpięcia ramki i powieszenia jej 
osobno np. na ścianie.
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wolnostojący prezenter plakatu 3 x A3 w szerokiej
ramce___Art.502
Stabilny, wolnostojący prezenter plakatu. Wykonany z 
elementów systemu cligo.
Wysokość 177 cm
Podstawa: 24 x 32 cm
Wymiar ramek: A3 (297 × 420 mm.)

Wolnostojący prezenter plakatów 3 x A3. Stojak 
składa się z trzech aluminiowych ramek plakatowych 
formatu A3 (możliwe inne formaty) przymocowanych 
do aluminiowego statywu . Istnieje również możliwość 
odpięcia ramek i powieszenia ich osobno np. na 
ścianie.
Aby wycenić i kupić taki produkt prosimy przejść do 
działu ramki plakatowe, a po wybraniu właściwej 
ramki zaznaczyć mocowanie - statyw i dodatkowo 
wrzucić do koszyka 2 ramki.
Cena wyliczy sie automatycznie.

wolnostojący prezenter plakatu B2 w szerokiej
ramce___Art.503
Stabilny, wolnostojący prezenter plakatu. Wykonany z 
elementów systemu cligo.
Wysokość 177 cm
Podstawa: 24 x 32 cm
Wymiar ramek: A3 (297 × 420 mm.)

Wolnostojący prezenter plakatów 3 x A3. Stojak 
składa się z trzech aluminiowych ramek plakatowych 
formatu A3 (możliwe inne formaty) przymocowanych 
do aluminiowego statywu . Istnieje również możliwość 
odpięcia ramek i powieszenia ich osobno np. na 
ścianie.
Aby wycenić i kupić taki produkt prosimy przejść do 
działu ramki plakatowe, a po wybraniu właściwej 
ramki zaznaczyć mocowanie - statyw i dodatkowo 
wrzucić do koszyka 2 ramki.
Cena wyliczy sie automatycznie.

wolnostojący prezenter plakatu B1 w szerokiej
ramce___Art.501
Stabilny, wolnostojący prezenter plakatu. Wykonany z 
elementów systemu cligo.
Wysokość 177 cm
Podstawa: 24 x 32 cm
Wymiar ramki: B1 (707 × 1000mm)

Wolnostojący prezenter plakatu.
Składa się z aluminiowej ramki w formacie B1 
(możliwe inne formaty) przymocowanej do 
aluminiowego statywu.
Istnieje możliwość odpięcia ramki i powieszenia jej 
osobno np. na ścianie.



Stojak składany na plakat B2 na statywie + kieszeń na
ulotki DL___Art. 371
Stojak na plakat B2 oraz ulotki DL, wykonany z elementów 
systemu cligo.
Podstawa: 24 x 32 cm ; Wysokość 180 cm ; Wymiar ramki: 
B2 (500 x 707 mm)

Stabilny, wolnostojący prezenter który umożliwia 
jednoczesną ekspozycję plakatu wraz z ulotkami. Stojak 
składa się z wolnostojacej nogi do której przymocowane są, 
ramka aluminiowa w wymiarze B2 ( możliwy inny wymiar) 
oraz  kieszonka z plexi formatu DL (możliwe inne formaty).

Stojak składany dwustronny na plakat B2 na statywie +
kieszeń na ulotki DL___Art. 372
Stojak na plakat B2 oraz ulotki DL, wykonany z elementów 
systemu cligo.
Podstawa: 24 x 32 cm ; Wysokość 180 cm ; Wymiar ramki: 
B2 (500 x 707 mm)

Stabilny, wolnostojący prezenter który umożliwia 
jednoczesną ekspozycję plakatu wraz z ulotkami. Stojak 
składa się z wolnostojacej nogi do której przymocowane są, 
ramka aluminiowa w wymiarze B2 ( możliwy inny wymiar) 
oraz  kieszonka z plexi formatu DL (możliwe inne formaty).
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Plakat B2 na statywie + 2 kieszenie uniwersalne na
ulotki___Art.513

Stojak na plakat B2 oraz ulotki.
Ulotki widoczne w 100 % w kieszeniach uniwersalnych, 
mieszczących:
6 ulotek DL (na zdjęciu) lub
4 ulotki A5 lub
2 A4 (poziomo)
Podstawa: 24 x 32 cm ;   Wysokość 177 cm  ;  Wymiar plakatu: B2 (500 × 
707mm)

Stabilny, wolnostojący prezenter, który umożliwia jednoczesną ekspozycję 
plakatu wraz z ulotkami. Stojak składa się z wolnostojacego statywu, do 
której przymocowane są - ramka aluminiowa w wymiarze B1 ( możliwy 
inny wymiar) oraz dwie uniwersalne kieszenie na ulotki  z plexi.

Plakat B 2 na statywie + kieszeń na ulotki A4___Art. 511 
Stojak na plakat B2 oraz ulotki A4, wykonany z elementów 
systemu cligo.
Podstawa: 24 x 32 cm ; Wysokość 180 cm ; Wymiar ramki: B2 
( 500 x 707 )

Stabilny, wolnostojący prezenter który umożliwia jednoczesną 
ekspozycję plakatu wraz z ulotkami. Stojak składa się z 
wolnostojacej nogi do której przymocowane są, ramka 
aluminiowa w wymiarze B2 ( możliwy inny wymiar) oraz  
kieszonka z plexi formatu A4 (możliwe inne formaty).
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Plakat B1 na statywie + kieszeń uniwersalna na ulotki
___Art.512
Stojak na plakat B1 oraz dwie ulotki DL, wykonany z elementów 
systemu cligo.
Podstawa: 24 x 32 cm ;   Wysokość 180 cm  ;  Wymiar ramki: 
B1 (700 × 1000mm)

Stabilny, wolnostojący prezenter który umożliwia jednoczesną 
ekspozycję plakatu wraz z ulotkami. Stojak składa się z 
wolnostojacej nogi do której przymocowane są, ramka 
aluminiowa w wymiarze B1 ( możliwy inny wymiar) oraz dwie 
kieszonki z plexi formatu DL (możliwe inne formaty).



ulotka DL + plakat A4 ____ Art 351.00
Stojak na ulotki DL połączony z tabliczką mieszczącą
plakat/folder A4.

ulotka A5 + plakat A4 ____ Art 352.00
Stojak na ulotki A5 połączony z tabliczką mieszczącą
plakat/folder A4.
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plakat A4 + 4 ulotki DL____ Art.356
Stojak na ulotki DL połączony z tabliczką mieszczącą
plakat/folder A4.

plakat A4 + 2 ulotki DL ____ Art 354
Ramka aluminiowa z plakatem /folderem  A4  połączona z 2
stojakami na ulotki DL  .

2 ulotki DL + plakat A4 ____ Art 353.00
Stojak na ulotki DL połączony z tabliczką mieszczącą
plakat/folder A4.
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