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LEVERINGSBETINGELSER De fleste modeller er normalt på lager til omgående levering.
Hvis ikke lager, vil leveringstid normalt være ca. 10 uger.

OBS. Der  må påberegnes 8 dages ekspeditionstid fra ordreindgang.

Normalt sendes med fragtmand, ab fabrik for købers regning og risiko.
Køber er velkommen til at sørge for egen afhentning og forsikring.
Såfremt køber forlanger varer tilsendt en anden adresse end sin egen,
bortfalder reklamationsretten naturligvis, idet ingen af parterne ved
hvordan varen er modtaget og udpakket.

Der påberegnes et ekspeditionsgebyr ved køb under DKK. 2.500,00
på DKK. 95,00.

Hvis ikke andet er aftalt, er betaling netto kontant ved afhentning
eller modtagelse.

Dette katalog er gældende indtil nyt katalog udkommer.

Såfremt der kan påvises en fabrikationsfejl, erstattes med en ny fra
fabrikken. Returneres omgående (maks.2 dage efter modtagelse).

Vi forbeholder os retten til ændring af konstruktion (forbedring)
og pris uden varsel.

Returvarer modtages ikke uden en forudgående skriftlig aftale herfra
og kun i original indpakning samt i ubrugt stand. 
Returneres senest 7 dage efter modtagelse for egen regning. 

Vi tager forbehold for trykfejl.     

BETALINGSBETINGELSER

FABRIKSGARANTI

SALGS- / LEVERINGSBETINGELSER

RETURVARER
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1007-98
hylde m. 3cm skrå forkant
max vægt 50kg.

inkluderet
- 2x stilleskruer 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 980mm
D 380mm

4,00kg

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  hylder, metal

1007-70

max vægt 50kg.

inkluderet
- 2x stilleskruer

hylde m. 3cm skrå forkant

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 700mm
D 380mm

3,00kg

type nr / beskrivelse

1008-98

max vægt 50kg.

inkluderet
- 2x stilleskruer

hylde m. 3cm skrå forkant

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 980mm
D 260mm

3,00kg

type nr / beskrivelse

1008-70

max vægt 50kg.

inkluderet
- 2x stilleskruer

hylde m. 3cm skrå forkant

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 700mm
D 260mm

2,20kg

type nr / beskrivelse
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1009-43

max vægt 50kg.

inkluderet
- 1x stilleskrue

hylde m. 3cm skrå forkant

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 430mm
D 380mm

2,00kg

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  hylder, metal

1010-43

max vægt 50kg.

inkluderet
- 1x stilleskrue

hylde m. 3cm skrå forkant

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 430mm
D 260mm

1,50kg

type nr / beskrivelse
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1011/A5
skråtstillet hylde for 
brochure m. 5cm front kant 
max vægt 20kg.

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 155mm
D 213mm

0,47kg

type nr / beskrivelse

1011/A4

brochure - A4 
m. 5cm front kant 
max vægt 30kg.

skråtstillet hylde for 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 215mm
D 300mm

1,00kg

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  skråtstillet hylder, metal
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1011/A3
skråtstillet hylde for 
brochure - A4/A3 
m. 5cm front kant 
max vægt 50kg.

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 430mm
D 300mm

1,50kg

type nr / beskrivelse

1011/B

brochure - A4/A3 og laptop 
m. 5cm front kant 
max vægt 50kg.

skråtstillet hylde for 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 980mm
D 300mm

3,50kg

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  skråtstillet hylder, metal
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1012A-15

max vægt 15kg.

 

hylde for små produkter 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 150mm
D 120mm

0,30kg

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  små hylder, metal

1012S-15
skråtstillet hylde
produkter 
max vægt15kg.

 for små 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 150mm
D 213mm

0,40kg

type nr / beskrivelse

1012B-31

max vægt 15kg.
hylde for små produkter 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 310mm
D 170mm

0,60kg

type nr / beskrivelse
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FITTINGS  /  hylder, metal

katalog 2.DK  |  side 7



1012-46,5
hylde for cd, dvd el. 
produkter.
max vægt 15kg.

cd: ryg 46 stk / front 45 stk
dvd: ryg 46 stk / front 24 stk
i hylde kan benyttes dvd-
/cd indsats, dette vil re-
ducere antal af produkter

 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 153mm
B 465mm
D 155mm

1,10kg

type nr / beskrivelse

1012-98

produkter.
max vægt 30kg.

cd: ryg 97 stk / front 90 stk
dvd: ryg 97 stk / front 56 stk
i hylde kan benyttes dvd-
/cd indsats, dette vil re-
ducere antal af produkter

hylde for cd, dvd el. 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 980mm
D 155mm

2,90kg

H 153mm

type nr / beskrivelse

1012D-46,5

produkter.
max vægt 15kg.

cd: ryg 46 stk / front 45 stk
dvd: ryg 46 stk / front 24 stk
i hylde kan benyttes dvd-
/cd indsats, dette vil re-
ducere antal af produkter

hylde for cd, dvd el. 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 465mm
D 155mm

0,96kg

H 76mm

type nr / beskrivelse

1012D-98

produkter.
max vægt 30kg.

cd: ryg 97 stk / front 90 stk
dvd: ryg 97 stk / front 56 stk
i hylde kan benyttes dvd-
/cd indsats, dette vil re-
ducere antal af produkter

hylde for cd, dvd el. 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 980mm
D 155mm

2,40kg

H 76mm

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  hylder - dvd/cd hylder, metal
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1004/H
indsats, 8 spor for cd uden
safer.
f/hylde 1012-98 og 1012D-98
antal: 48 stk

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 980mm
D 147mm

1,30kg

type nr / beskrivelse

1004/F

safer.
f/hylde 1012-98 og 1012D-98
antal: 30 stk dvd med
safer (T22mm) 

indsats, 5 spor for dvd med

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 980mm
D 147mm

1,30kg

type nr / beskrivelse

1004/G

safer og dvd uden safer.
f/hylde 1012-98 og 1012D-98
antal: 36 stk cd med safer 
(T14mm) el. 36 stk dvd u/ safer.

indsats, 6 spor for cd med 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 980mm
D 147mm

1,30kg

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  indsats for dvd/cd , metal
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1004/I
indsats, 8 spor for cd uden
safer.
f/hylde 1012-46,5, 
1012D-46,5, 1012-98 og 
1012D-98. antal: 24 stk cd

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 465mm
D 147mm

0,65kg

type nr / beskrivelse

1004/J

safer og dvd uden safer.
f/hylde 1012-46,5, 1012D-46,5, 
1012-98 og 1012D-98. 
antal: 18 stk cd med safer 
(T14mm) el. 18 stk dvd u/ safer.

indsats, 6 spor for cd med 

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 465mm
D 147mm

0,65kg

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  indsats for dvd/cd , metal

1004/K

safer.
f/hylde 1012-46,5, 1012D-46,5, 
1012-98 og 1012D-98
antal: 15 stk dvd med safer 
(T22mm) 

indsats, 5 spor for dvd med

materiale         dimensioner / vægt

aluminium,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 465mm
D 147mm

0,65kg

type nr / beskrivelse
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FITTINGS  /  indsats for dvd/cd , metal

1004/CN
cd/dvd støtte for cd-, og dvd
alle modeller af indsatser

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 106mm
D 128mm

type nr / beskrivelse
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FITTINGS  / knægte - holdere
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1013/G/25-N

max vægt 20kg. 
(max 50kg pr. væg vange)
inkluderet
1x stilleskrue

NB: kan ikke benyttes på væg units
1002/136/GS og 1002-52/136/GS

 

produktknægt, lav

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 70mm
D 250mm

0,60kg

type nr / beskrivelse

1013-N

vælg mellem lgd. 35 
eller lgd. 45cm.
max vægt 25kg. 
(max 50kg pr. væg vange) 
inkluderet
1x stilleskrue

type nr
1013/35-N
1013/45-N

NB: kan ikke benyttes på væg units
1002/136/GS og 1002-52/136/GS

produktknægt 

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

D 350mm / 0,85kg
D 450mm / 1,00kg

H 140mm

type nr / beskrivelse

1013/G/35-N

max vægt 20kg. 
(max 50kg pr. væg vange)
inkluderet
1x stilleskrue
tilvalg:
1x stop til brug for 
bøjleophæng

NB: kan ikke benyttes på væg units
1002/136/GS og 1002-52/136/GS

produktknægt, lav

materiale       dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

D 350mm

0,74kg

H 70mm

type nr / beskrivelse

1013/H-N

vælg mellem lgd. 35 
eller lgd. 45cm.
max vægt 25kg. 
(max 50kg pr. væg vange) 
inkluderet
1x stilleskrue

type nr
1013/H/35-N
1013/H/45-N

NB: kan ikke benyttes på væg units
1002/136/GS og 1002-52/136/GS

produktknægt, høj 

materiale       dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

D 350mm / 1,10kg
D 450mm / 1,25kg

H 280mm

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  knægte
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1013/G/35-GS
produktknægt, lav
for væg unit 1002/136/GS
og 1002-52/136/GS
max vægt 20kg. 
(max 50kg pr. væg vange)
inkluderet
1x stilleskrue

 

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 70mm
D 350mm

0,74kg

type nr / beskrivelse

1013/35-GS

for væg unit 1002/136/GS
og 1002-52/136/GS
max vægt 25kg. 
(max 50kg pr. væg vange) 
inkluderet
1x stilleskrue

produktknægt 

materiale       dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

D 350mm

0,85kg

H 140mm

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  knægte for dobbeltsidet, smal væg unit

katalog 2.DK  |  side 14



1014

B103cm og/eller til ophæng 
af stangtøj
max vægt 35kg. 
(max 50kg pr. væg vange)

inkluderet
- 2x stilleskruer
- 4x afstandsrør

- 4x pvc dup

NB: kan ikke benyttes på væg units
1002/136/GS og 1002-52/136/GS

 

holder for glas hylde 

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 45mm
D 320mm

3,40kg

type nr / beskrivelse

1015

accessories eller til ophæng
af stangtøj
max 35kg. 
(max 50kg pr. væg vange)

holder, buet til ophæng af

materiale     dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B
D 400mm

0,22kg

 50mm

type nr / beskrivelse

1015SB-104

montering på plader for
stangtøj
max vægt 50kg. 
(max 50kg pr. væg vange)

inkluderet
2x stilleskrue

stang inkl. 2x fittings for 

materiale       dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 14mm
D 1040mm

1,32kg

H 38mm

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  holdere
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1210-2N
glas hylde, rektangulær
kan ligeledes bruges som
hylder i glas unit 1124/136
inkluderet
4x pvc dup

materiale         dimensioner / vægt

glas,
hærdet / sandblæst

H 8mm
B 510mm
D 270mm

2,80kg

type nr / beskrivelse

1210-4N

kan ligeledes bruges som
hylder i glas unit 1124/136
inkluderet
4x pvc dup 

glas hylde, rektangulær

materiale         dimensioner / vægt

glas,
hærdet / sandblæst

H 8mm
B 870mm
D 270mm

7,00kg

type nr / beskrivelse

1210-3N

inkluderet
4x pvc dup

glas hylde, rektangulær

materiale         dimensioner / vægt

glas,
hærdet / sandblæst

H 8mm
B 510mm
D 400mm

4,70kg

type nr / beskrivelse

FITTINGS  /  glas hylder

1210-4

inkluderet
4x pvc dup

glas hylde, rektangulær

materiale        dimensioner / vægt

glas,
hærdet / sandblæst

H 8mm
B 800mm
D 400mm

7,30kg

type nr / beskrivelse

1210-5N

inkluderet
4x pvc dup

glas hylde, rektangulær

materiale         dimensioner / vægt

glas,
hærdet / sandblæst

H 8mm
B 1030mm
D 400mm

9,50kg

type nr / beskrivelse

katalog 2.DK  |  side 16



FITTINGS  / holdere - fittings for accessories 
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1070/T

fladskærme.
max 50kg. pr. sæt 
(max 50kg pr. væg vange)
bestykning 2 stk. pr. 
fladskærm 

fitting for ophæng til tynde 

materiale       dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 310mm
B 50mm

0,35kg

type nr / beskrivelse

1070/TS

på 1070/T 
4x afstandsstykker i hård grå pvc Ø14,5xH15mm
2x bolt Ø8xL15mm
2x bolt Ø8xL24mm
2x bolt Ø6xL12mm
2x bolt Ø6xL24mm
2x bolt Ø4xL12mm
2x bolt Ø4xL24mm
2x skiver
2x lim puder
1x umbraco nøgle

supplement for montering af fladskærm 

dimensioner / vægt

0,13kg

type nr / beskrivelse

1070/T-EX

ved ophæng af store 
fladskærme
max 25kg. (max 50kg pr. 
væg vange)

extension fitting for 1070/T 

materiale        dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 305mm
B 45mm

0,23kg

type nr / beskrivelse

1070/HT

højttalere / små fladskærme
max 25kg. (max 50kg pr. 
væg vange)

fitting for ophæng af

materiale        dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 73mm
B 60mm

0,12kg

type nr / beskrivelse

FITTINGS  / holdere - fittings for accessories 
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1017/20

løsdele krog med enkelt
varedisponering
max vægt 2kg.
afstand fra top til krog er 2cm

materiale                 dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 65mm
B 30mm

D 212mm

0,10kg

type nr / beskrivelse

1017D/20

varedisponering
max vægt 2kg.
afstand fra top til krog 
er 10cm 

løsdele krog med enkelt

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 140mm
B 30mm

D 212mm

0,13kg

type nr / beskrivelse

1017/12

varedisponering
max vægt 2kg.
afstand fra top til krog er 2cm

løsdele krog med enkelt

materiale                  dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 65mm
B 30mm

D 120mm

0,08kg

type nr / beskrivelse

1017A/20

varedisponering
max vægt 3kg.
afstand fra top til krog er 2cm
afstand mellem kroge 16cm

løsdele krog med dobbelt

materiale                  dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 225mm
B 30mm

D 212mm

0,21kg

type nr / beskrivelse

1017B/20

varedisponering
max vægt 3kg.
afstand fra top til krog er 2cm
afstand mellem kroge 13,5cm

løsdele krog med dobbelt

materiale                  dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 225mm
B 30mm

D 212mm

0,21kg

type nr / beskrivelse

1017/S

sikring af produkter placeret
på type nr 1017/20, 1017/12, 
1017D/20, 1017A/20 og 

 1017B/20

sikringsbøjle benyttes til 

materiale                 dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 850mm

0,17kg

type nr / beskrivelse

FITTINGS  / holdere - fittings for accessories 
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FITTINGS  / holdere - fittings for accessories 

1025
holder for fjernbetjening

materiale                  dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

D 280mm

0,72kg

type nr / beskrivelse

1080

max vægt 50kg. 

inkluderet
- 2x rør lgd. 48cm 
m/4x låse skruer
- 2x rør lgd. 98cm 
m/4x låse skruer

NB: kan ikke benyttes på væg units
1002/136/GS og 1002-52/136/GS 

holder for kabelruller

materiale                 dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 650mm
B 1000/500mm

D 250mm

11,50kg

type nr / beskrivelse

1019
holder for hat eller bold

materiale                dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 110mm
D 260mm

0,14kg

type nr / beskrivelse

1023

samt holder f/skilt
inkl. akryl 

inkluderet
3x hjul

box med flytbar bund 

materiale                 dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 650mm
B 450mm
D 450mm

18,00kg

type nr / beskrivelse
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VARESIKRING  / holdere - væg plader 

Security System 

- spiralsensor til mobiltelefon, mp3 og navigation. 
- kamera adapter inkl. recoiler kabel til stillkamera eller videokamera -1 stk. pr. produkt 
- splitterbox - for 12 produkter i alt 
- alarm unit - reader - strømforsyning leveres som et sæt 
- kort inkl. holder - antal efter ønske 

For mere information om elektronisk sikkerhed venligst se www. sensorline.dk
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1406/S
produkt-holder, skrå
f/mobiltelefon, mp3 og
navigation
monteres på vægplade
1406/P/7, 1406/P/6, 
1406/P-4 eller 1406/P-51-2.

inkluderet
- 1x beslag f/montering på vægplade
- 4x træskruer
- 1x låse prop til alarm ledning
- 1x bolt M6x20

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 59mm
B 40mm

D 281mm

0,27kg

type nr / beskrivelse

1406/V

f/still- og camcorder kamera  
inkl. objektiv. 
monteres på vægplade
1406/P/7, 1406/P/6, 
1406/P-4 eller 1406/P-51-2.

inkluderet
- 1x beslag f/montering på vægplade
- 4x træskruer
- 1x låse prop til alarm ledning
- 1x bolt M6x20

produkt-holder, vandret

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 52mm
B 60mm

D 282mm

0,21kg

type nr / beskrivelse

VARESIKRING  / holdere 

1406/L

f/mobiltelefon, mp3 og
navigation
monteres på vægplade
1406/P/7, 1406/P/6, 
1406/P-4 eller 1406/P-51-2.

inkluderet
- 1x beslag f/montering på vægplade
- 4x træskruer
- 1x låse prop til alarm ledning
- 1x bolt M6x20

produkt-holder, lodret

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 40mm
D 230mm

0,27kg

H 81mm

type nr / beskrivelse

1406/VV

f/still- og camcorder kamera  
inkl. objektiv. 
monteres på vægplade
1406/P/7, 1406/P/6, 
1406/P-4 eller 1406/P-51-2.

inkluderet
- 1x beslag f/montering på vægplade
- 4x træskruer
- 1x låse prop til alarm ledning
- 1x bolt M6x20

produkt-holder, vandret - stor

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 60mm
D 332mm

0,27kg

H 52mm

type nr / beskrivelse
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1406/VVV
produkt-holder, vandret - stor
f/still- og camcorder kamera  
inkl. objektiv. 
monteres på vægplade
1406/P/7, 1406/P/6, 
1406/P-4 eller 1406/P-51-2.

inkluderet
- 1x beslag f/montering på vægplade
- 4x træskruer
- 1x låse prop til alarm ledning
- 1x bolt M6x20

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

H 52mm
B 100mm
D 381mm

0,35kg

type nr / beskrivelse

1406/P-7

væg units og for 7x produkt- 
holdere - type nr 1406/S, 
1406/L, 1406/V, 1406/VV og 
1406/VVV.  

inkluderet
2x træskruer

sikrings-plade til ophæng på 

materiale         dimensioner / vægt

mdf / melamin, hvid | e 01

H 310mm
B 1030mm

D 15mm

3,70kg

type nr / beskrivelse

VARESIKRING  / holdere - væg plader

1406/FIT

produktholder på vægplade

inkluderet
- 4x træskruer
- 1x bolt M6x20

beslag for montering af

materiale         dimensioner / vægt

jern,
pulver lakeret

farve
lys grå metallic

B 60mm
D 15mm

0,07kg

H 60mm

type nr / beskrivelse

1406/P-6

væg units og for 6x produkt- 
holdere - type nr 1406/S, 
1406/L, 1406/V, 1406/VV og 
1406/VVV.  

inkluderet
2x træskruer

sikrings-plade til ophæng på 

materiale         dimensioner / vægt

B 1030mm
D 15mm

3,70kg

H 310mm

type nr / beskrivelse

e 01

e 01

mdf / melamin, hvid | e 01
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1406/P-4

væg units og for 4x produkt- 
holdere - type nr 1406/S, 
1406/L, 1406/V, 1406/VV og 
1406/VVV.  

inkluderet
2x træskruer

sikrings-plade til ophæng på 

materiale         dimensioner / vægt

H 310mm
B 1030mm

D 15mm

3,70kg

type nr / beskrivelse

VARESIKRING  / væg plader

1406/P-51-2
sikrings-
væg units og for 2x produkt- 
holdere - type nr 1406/S, 
1406/L, 1406/V, 1406/VV og 
1406/VVV. 

inkluderet
2x træskruer

plade til ophæng på 

materiale         dimensioner / vægt

B 510mm
D 15mm

1,90kg

H 310mm

type nr / beskrivelse

e 01 e 02

e 01 e 02

mdf / vådlakering | e 01 eller e 02

mdf / vådlakering | e 01 eller e 02
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AKRYL  / skilte og pris holdere
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1300-A7
pris / skilte holder til ophæng
på væg plade A7 format

materiale         dimensioner / vægt

akryl, klar
H 75mm

B 105mm

0,02kg

type nr / beskrivelse

1300-A6HF

på væg plade A6 format, høj 
pris / skilte holder til ophæng

materiale         dimensioner / vægt

H 150mm
B 105mm

0,07kg

type nr / beskrivelse

1300-A6

på væg plade A6 format
pris / skilte holder til ophæng

materiale         dimensioner / vægt

H 110mm
B 150mm

0,04kg

type nr / beskrivelse

1300-A5

på væg plade A5 format
pris / skilte holder til ophæng

materiale         dimensioner / vægt

H 210mm
B 150mm

0,16kg

type nr / beskrivelse

1300-A4

på væg plade A4 format
pris / skilte holder til ophæng

materiale         dimensioner / vægt

H 300mm
B 210mm

0,28kg

type nr / beskrivelse

AKRYL  /  skilte og pris holdere, væg model

akryl, klar

akryl, klar

akryl, klar

akryl, klar
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1300/B-A7
pris / skilte holder, bordmodel
A7 format

materiale         dimensioner / vægt

akryl, klar
H 75mm

B 105mm

0,04kg

type nr / beskrivelse

1300/B-A5

A5 format 
pris / skilte holder, bordmodel

materiale         dimensioner / vægt

H 210mm
B 150mm

0,14kg

type nr / beskrivelse

1300/B-A6

A6 format
pris / skilte holder, bordmodel

materiale         dimensioner / vægt

H 110mm
B 150mm

0,08kg

type nr / beskrivelse

1300/B-A4

A4 format
pris / skilte holder, bordmodel

materiale         dimensioner / vægt

H 300mm
B 210mm

0,40kg

type nr / beskrivelse

AKRYL  /  skilte og pris holdere, hylde  model - holder, væg model

akryl, klar

akryl, klar

akryl, klar
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materiale         dimensioner / vægttype nr / beskrivelse

AKRYL  / holder f. skilt

materiale         dimensioner / vægttype nr / beskrivelse

1300/G/51

kan bruges alene til ophæng
på vægplade eller sammen 
med opal plade og lysboks 
type 1001-51/LB.

type nr
1300/G/51-P, plade
1300/G/51-H, holder for skilt

holder for skilt / duatrans H 310mm
B 510mm

1,50kg
1,00kgakryl, klar

akryl, opal

1300/G/103

kan bruges alene til ophæng
på vægplade eller sammen 
med opal plade og lysboks 
type 1001/LB.

type nr
1300/G/103-P, plade
1300/G/103-H, holder for skilt

holder for skilt / duatrans H 310mm
B 1030mm

3,00kg
2,00kgakryl, klar

akryl, opal
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shopdesign v/
Præstegaard Tegnestue Aps
Søndersøvej 9
2820 Gentofte
Denmark

Telefon      +45  43 66 03 90
info@shopdesign.dk
www.shopdesign.dk
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