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SMART
FRAME
FOR
ALL

Spis modeli:

model:
F 15
F 19
F 27
F 33
F 44
P 46
P 66
F 80
F 100
P 100
P 120
P 150
P Box
F 19/17
F 27/45
Q 120
Q 160
M1 i M2

strona:
7 

11 
17 
21 
25 
31 
37 
43 
47 
53
59 
63 
69 
75 
79 
85 
91 
95



Łatwe łączenie

Wyjmowany 
narożnik

Zasilacz

Profile 
wzmacniające

Podstawa do 
ekspozycji 
stojącej

Dioda LED



Smart Frame to nowoczesny system napinania tkanin.

Złożony jest z aluminiowej ramy oraz wysokiej jakości grafiki 
drukowanej na tkaninie. Obszyta gumką sylikonową tkanina 
pozwala na łatwe i szybkie wpięcie w ramę. 

Część profili dedykowana jest do podświetlenia zarówno           
tylnego jak i krawędziowego. Szeroka gama do budowy ram to 
przewaga naszego systemu. 

PROFILE
PODSTAWOWE



F 15 
Najcieńszy z dostępnych profili mon-
towanych na ścianę lub podwiesza-
nych. Przeznaczony przede wszyst-
kim do montażu na ścianie. 
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głębokość: 15 mm
waga/metr: 0,29 kg
kolor standard: srebrny
kolor opcja: dowolny kolor RAL
łącznik: narożny F1
grafika: jednostronna
zastosowanie: ścienne, wiszące
dostępność: standard (dostępny na 
magazynie)

F 15
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F 19 
Mocniejsza wersja płytkiego profilu 
ściennego. W standardzie dostępny       
w trzech kolorach: srebrny, biały i czarny. 
Najcieńszy profil ścienny z możliwością 
podświetlenia.
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F 19
głębokość: 19 mm
waga/metr: 0,32 kg
kolor standard: srebrny, czarny, biały
kolor opcja: dowolny kolor RAL
łącznik: narożny F1
grafika: jednostronna
zastosowanie: ścienne, wiszące
opcje: gięcie po łuku, forma płaska
podświetlenie: krawędziowe z plexą 
pryzmatyczną
dostępność: standard (dostępny na 
magazynie)
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F 27 
Najmocniejszy profil ścienny. Umożliwia 
tworzenie dużych formatów ze względu 
na stabliną konstrukcję, przy zachowa-
niu niewielkiej grubości. W standardzie 
w kolorze srebrnym oraz czarnym. 
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F 27
głębokość: 27 mm
waga/metr: 0,68 kg
kolor standard: srebrny, czarny
kolor opcja: dowolny kolor RAL
łącznik: narożny F2, profil wzmacniający
grafika: jednostronna
zastosowanie: ścienne, wiszące
podświetlenie: krawędziowe z plexą 
pryzmatyczną
dostępność: standard (dostępny na 
magazynie)
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F 33
Najcieńszy profil ścienny z opcją pod-
świetlenia tylnego oraz z wpustem na 
sztywne plecy z tworzywa.
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F 33
głębokość: 33 mm
waga/metr: 0,47 kg
kolor standard: srebrny
kolor opcja: dowolny kolor RAL
łącznik: narożny F1
grafika: jednostronna
zastosowanie: ścienne, wiszące
opcje: tył z tworzywa
podświetlenie: tylne, krawędziowe z plexą 
pryzmatyczną 
dostępność: standard (dostępny na 
magazynie)
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F 44 
Profil z gładką krawędzią ramy do zasto-
sowania dwustronnego, przeznaczony 
do ekspozycji wolnostojącej i wiszącej. 
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F 44
głębokość: 44 mm
waga/metr: 0,82 kg
kolor standard: srebrny, biały, czarny 
kolor opcja: dowolny kolor RAL
łącznik: narożny F2, profil wzmacniający
grafika: jednostronna, dwustronna
zastosowanie: wolnostojące, wiszące
opcje: gięcie po łuku, forma 
przestrzenna
dostępność: standard (dostępny na 
magazynie) 
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P 46 
Profil z nutą umożliwiającą wpięcia 
dodatkowych elementów. Idealny do 
stosowania ekspozycji dwustronnych,      
a także jednostronnych z usztywnionymi 
plecami z tworzywa i podświetleniem 
tylnym.
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P 46
głębokość: 46 mm
waga/metr: 0,89 kg
kolor standard: srebrny 
kolor opcja: dowolny kolor RAL
łącznik: narożny P1, profil wzmacniający
grafika: jednostronna, dwustronna
zastosowanie: ścienne, wolnostojące, wiszące
opcje: tył z tworzywa, gięcie po łuku (forma 
przestrzenna), nuta ułatwia wpięcie dodatko-
wych elementów
podświetlenie: tylne
dostępność: standard (dostępny na 
magazynie)
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P 66 
Profil z możliwością grafiki jednostronnej, 
z zastosowaniem pleców ze sztywnego 
tworzywa i podświetleniem tylnym.

37



4

13,5

17
,5

66

8

P 66
głębokość: 66 mm
waga/metr: 0,80 kg
kolor standard: srebrny
kolor opcja: dowolny kolor RAL
łącznik: narożny P2, profil wzmacniający
grafika: jednostronna
zastosowanie: ścienne, wolnostojące, 
wiszące
opcje: tył z tworzywa
podświetlenie: tylne
dostępność: nie standard (dostępny na 
zamówienie)
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F 80 
Grubszy profil z nutą umożliwiającą wpię-
cie dodatkowych elementów. Idealny do 
stosowania ekspozycji dwustronnych.
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głębokość: 80 mm
waga/metr: 1,33 kg
kolor standard: srebrny 
kolor opcja: dowolny kolor RAL
łącznik: narożny F2, profil wzmacniający
grafika: jednostronna, dwustronna
zastosowanie: wolnostojące, wiszące
opcje: nuta ułatwia wpięcie 
dodatkowych elementów
dostępność: nie standard (dostępny na 
zamówienie)

F 80
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F 100
Najpopularniejszy z profili do budowy 
stoisk targowych oraz ścian wolnostoją-
cych, o mocnej i stabilnej konstrukcji.    
W standardzie występuje w kolorze srebr-
nym, białym i czarnym.

47



10
0

4

23

21

938

21

F 100
głębokość: 100 mm
waga/metr: 1,42 kg
kolor standard: srebrny, czarny, biały
kolor opcja: dowolny kolor RAL
łącznik: narożny F3, profil wzmacniający
grafika: jednostronna, dwustronna
zastosowanie: wolnostojące, wiszące 
podświetlenie: krawędziowe
dostępność: standard (dostępny na 
magazynie)
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P 100
Profil z możliwością grafiki jednostron-
nej, z zastosowaniem pleców ze sztyw-
nego tworzywa i podświetleniem tylnym. 
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głębokość: 100 mm
waga/metr: 1,10 kg
kolor standard: srebrny
kolor opcja: dowolny kolor RAL
łącznik: narożny P3, profil wzmacniający
grafika: jednostronna
zastosowanie: ścienne, wolnostojące, 
wiszące
opcje: tył z tworzywa
podświetlenie: tylne
dostępność: nie standard (dostępny na 
zamówienie)

P 100
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P 120 
Popularny profil do zabudowy stoisk  
targowych oraz ścian wolnostojących. 
Idealny do dużych formatów.
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P 120
głębokość: 120 mm
waga/metr: 1,52 kg
kolor standard: srebrny
kolor opcja: dowolny kolor RAL
łącznik: narożny P4, profil wzmacniający
grafika: jednostronna, dwustronna
zastosowanie: wolnostojące, wiszące 
podświetlenie: krawędziowe
dostępność: standard (dostępny na 
magazynie)
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P 150
Profil o mocnej konstrukcji do stosowa-
nia przy maksymalnie dużych formatach 
ekspozycji.
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P 150
głębokość: 150 mm
waga/metr: 2,42 kg
kolor standard: srebrny
kolor opcja: dowolny kolor RAL
łącznik: narożny P2, profil wzmacniający
grafika: jednostronna, dwustronna
zastosowanie: wolnostojące, wiszące 
podświetlenie: krawędziowe
dostępność: nie standard (dostępny na 
zamówienie)

65



P Box 
Specjalistyczny profil do tworzenia form 
prostopadłościennych z czteroma lub 
nawet szcześcioma ściankami.
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P Box
głębokość: 45 mm
waga/metr: 0,76 kg
kolor standard: srebrny
kolor opcja: dowolny kolor RAL
łącznik: narożny P5
grafika: czterostronna, sześciostronna
zastosowanie: wolnostojące, wiszące
dostępność: standard (dostępny na 
magazynie)
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PROFILE 
DEKORACYJNE
Smart Frame dysponuje również gamą ekskluzywnych, 
niepowtarzalnych profili gdzie rama staje się elementem 
dekoracji.  



Ebony

Maple

OakZebrano

Dibond

Teak

F 19/17 
Dekoracyjny profil ścienny z ramką 
17mm w standardzie w kolorze srebr-
nym oraz z okleiną z naturalnego drew-
na Zebrano.
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F 19/17
głębokość: 19 mm
waga/metr: 0,64 kg
kolor standard: srebrny, okleina naturalna 
Zebrano
kolor opcja: dowolny kolor RAL, okleiny 
drewniane
łącznik: narożny F1
grafika: jednostronna
zastosowanie: ścienne, wiszące
podświetlenie: krawędziowe z plexą 
pryzmatyczną
dostępność: standard (dostępny na 
magazynie)
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F 27/45 
Dekoracyjny profil ścienny z ramką 
45 mm w standardzie w kolorze srebr-
nym oraz z okleiną z naturalnego    
drewna Ebony.

Ebony

Maple

OakZebrano

Dibond

Teak
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F 27/45
głębokość: 27 mm
waga/metr: 1,26 kg
kolor standard: srebrny, okleina naturalna 
Ebony
kolor opcja: dowolny kolor RAL, okleiny 
drewniane
łącznik: narożny F2, profil wzmacniający
grafika: jednostronna
zastosowanie: ścienne, wiszące
podświetlenie: krawędziowe z plexą 
pryzmatyczną
dostępność: standard (dostępny na 
magazynie)
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Q 120 
Autorski, opatentowany profil dekoracyj-
ny zaprojektowany z myślą o tworzeniu 
grafik w szerokich, ozdobnych ramach. 
Kompozyt z którego powstał może być 
wykończony w wysokim połysku lub sub-
telnym macie.
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głębokość: 19 mm
waga/metr: 1,54 kg
kolor standard: srebrny, biały, czarny, 
szczotkowany
kolor opcja: złoty, miedziany, chromowany, 
dowolny kolor RAL, indywidualna grafika
łącznik: narożny F1, profil wzmacniający
grafika: jednostronna
zastosowanie: ścienne
podświetlenie: krawędziowe z plexą 
pryzmatyczną
dostępność: nie standard (dostępny na 
zamówienie)
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Q 160 
Największy z oferty, autorski, opatento-
wany profil dekoracyjny zaprojektowa-
ny z myślą o tworzeniu grafik w sze-
rokich, ozdobnych ramach. Kompozyt                
z którego powstał może być wykończo-
ny w wysokim połysku lub subtelnym 
macie. 
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głębokość: 33 mm
waga/metr: 2,37 kg
kolor standard: srebrny, biały, czarny, 
szczotkowany
kolor opcja: złoty, miedziany, chromowany, 
dowolny kolor RAL, indywidualna grafika
łącznik: narożny F1, profil wzmacniający 
grafika: jednostronna
zastosowanie: ścienne
podświetlenie: tylne, krawędziowe z plexą 
pryzmatyczną
dostępność: nie standard (dostępny na 
zamówienie)

Q 160
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M1 i M2
Do systemu Smart Frame dedykujemy 
profile wzmacniające, pozwalające na 
usztywnienie konstrukcji przy większych 
formatach.
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