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Aikana, jolloin tarvitset vaihtaa tiedotteita nopeasti ja on tarve päivittää viesti kätevästi ja ongelmitta� Erikoistilauksena 
teetetyt ja seinään kiinnitetyt kehykset saattavat korkean kustannuksen lisäksi olla vaikeasti muunneltavissa ja aiheuttaa 
vahinkoa pinnalle, jolle ne on kiinnitetty� Väliaikaiset ratkaisut, kuten esimerkiksi teipatut taskut, näyttävät ikäviltä ja 
lähtevät helposti irti osittain tai kokonaan�

DURAFRAME® on täydellinen ratkaisu! Tiedota ammattimaisesti ja tyylikkäästi�

Valikoimassa useita eri kokoja ja värejä, jotka sopivat eri tarkoituksiin ja ympäristöihin seinälle ja oviin, tekstiiliseiniin, 
näyteikkunoihin, joihin osuus suora auringonvalo sekä metallipinnoille�

 Tiedota ammattimaisesti  
ja tyylikkäästi 

 Nopeaa vaihtaa informaatio magneettisesti 
sulkeutuvan etusivun johdosta

 Helppo asentaa kokonaan ilman työkaluja 

SISÄLTÖ

Ammattimainen tapa tiedottaa:
 DURAFRAME®

INFOKEHYS
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ITSEKIINNITTYVÄ 
INFOKEHYS SISÄKÄYTTÖÖN

Hyvä yritys

Hyvin tehty!

Ammattimainen tapa tiedottaa:
 DURAFRAME®

INFOKEHYS
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Poista suojafilmi� Aseta kehys haluamallesi paikalle�

Nosta magneettisivu, jotta voit laittaa kehykseen 
haluamasi materiaalin�

Siinä kaikki� DURAFRAME® kiinnittyy pysyvästi kaikille sileille ja 
koville pinnoille ja se voidaan poistaa ja laittaa uudelleen paikalleen 
esimerkiksi lasipinnoille�

DURAFRAME® itsekiinnittyvä infokehys 
ammattimaiseen tiedottamiseen, kun 
on tarve voida vaihtaa tiedote nopeasti 
ja kätevästi. Tiedotteen voi lukea 
molemmilta puolilta. 

DURAFRAME® kiinnittyy pysyvästi 
sileille sisäpinnoille, kuten oviin, kaap-
peihin, lasiruutuihin ja seiniin� Voidaan 
poistaa esimerkiksi lasipinnalta ilman, että se 
jättää mitään jälkiä� 

Kehyksen väri on samanlainen molemmilta 
puoliltä nähtynä ja kehystä voidaan käyttää 
joko pysty- tai vaaka-asennossa� Valmistus 
seuraavissa koissa: A6 aina 70 x 100 cm asti 
ja 8 eri väriä�

Saatavilla 8:ssa 
eri värissä

Itsekiinnittyvä, 
läpinäkyvä tausta

Kehyksen väri on saman-
lainen molemmin puolin

Sulkeutuu 
magneetin avulla

Pinta ei 
heijastele
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ITSEKIINNITTYVÄ 
INFOKEHYS SISÄKÄYTTÖÖN

Katso www.durable.se nähdäksesi koko valikoiman

Tiedotteille, jotka joutuvat olemaan suorassa auringonvalossa,  
suosittelemme DURAFRAME® SUN kehystä (sivu 14)�



A4
4944… …130  | …131  |…132  |

4946… …130  | …131  |…132  |

A6
4897… …01 ● | …23   |

4870… …01 ● | …23   |

A5

4898… …01 ● | …23   |

4871… …01 ● | …23   |

4881… …01 ● | …23   |

A4

4899… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● |

4872… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● | …02 ● |…30  |

4882… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● | …02 ● |

A3

4838… …01 ● | …23   |

4873… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● |

4883… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● |
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Itsekiinnittyä infokehys tiedotteille, ohjeille, kylteille, opasteille, tarjouksille ja mainoksille.  

 ❯ Pinnat: Kaikki sileät, kovat pinnat, 
mukaanlukien lasi� 

 ❯ Nopea ja helppo vaihtaa 
informaatiomateriaali johtuen 
avattavasta magneettikehyksestä

 ❯ Pysyy paikallaan kaikilla sileillä 
ja kovilla pinnoilla, voidaan 
poistaa ja kiinnittää uudelleen 
lasinkaltaisille pinnoille

 ❯ Jos tuotetta käytetään 
lasipinnalla, niin sen voi lukea 
molemmilta puolilta

 ❯ Kehykset näyttävät samanlaisilta 
molemmin puolin

 ❯ Voidaan käyttää joko pysty- tai 
vaakasuorassa�

Muoto tuote
numero kehyksen väri pakkauskoko

1 per pussi

2 per pussi

1 per pussi

2 per pussi

10 per paketti

1 per pussi

2 per pussi

10 per paketti

1 per pussi

2 per pussi

6 per paketti

Itsekiinnittyvä infokehys varoitusväreissä. 
Käytettäväksi turva- ja varoitustiedotteiden  
esillelaittamiseksi tuotannossa ja konttorissa. 

 ❯ Silmiinpistävät värit: vihreä/valkoinen ensiapu ja 
hätäuloskäytävät, punainen/valkoinen paloturvallisuus 
ja keltainen/musta erilaiset riskit ja vaarat

 ❯ Värit samat kuin ISO 3864-4 turvavärit
 ❯ Kehyksen värit ovat samat molemmilta puolilta
 ❯ Heijastelematon pinta

Muoto tuote
numero kehyksen väri pakkauskoko

2 per pussi

10 per paketti

DURAFRAME®

DURAFRAME®  
SECURITY
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DURAFRAME® 
POSTER
Itsekiinnittyvä infokehys julisteille sisä-
käyttöön. 

Itsekiinnittyvät reunat julistekehyksessä 
DURAFRAME® POSTER kiinnittyvät erittäin 
hyvin sileisiin seiniin ja lasipintoihin� 

Katso www.durable.se nähdäksesi koko valikoiman

Sisäkäyttöön� Julisteille, jotka joutuvat suoraan auringonvaloon 
suosittelemme DURAFRAME® POSTER SUN kehystä (sivu 15)� 

Kehyksen värit ovat 
identtiset molemmin puolin

Sulkeutuu 
magneettisesti

Heijastelematon 
pinta varustettu 

UV-suojalla.

Heijastelematon pinta

ITSEKIINNITTYVÄ 
INFOKEHYS SISÄKÄYTTÖÖN
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2 ❯ Käytettäväksi sileillä pinnoilla, kuten ovet, 
kaapit, lasi ja seinät

 ❯ Kehyksen kääntöpuolella olevat itsekiinnittyvät 
reunat tekevät kiinnittämisen helpoksi 

 ❯ Julisteiden vaihto on nopeaa ja helppoa 
magneettisesti sulkeutuvan etusivun johdosta 

 ❯ Lasipintaan kiinnitettäessä voidaan informaatio 
lukea molemmilta puolilta

 ❯ Kehys näyttää samanlaiselta molemmin puolin
 ❯ Käytetään joko pysty- tai vaakasuorassa
 ❯ Heijastelematon pinta

Muoto tuote
numero kehyksen väri pakkauskoko

A2 4995… …01 ● | …23   | 1 per paketti

50 × 70 cm 4996… …01 ● | …23   | 1 per paketti

A1 4997… …01 ● | …23   | 1 per paketti

70 × 100 cm 4992… …01 ● | …23   | 1 per paketti
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DURAFRAME® 
NOTE
Itsekiinnittyvä kehys, joka on tarkoi-
tettu muistiinpanoille

Nämä voivat olla WC-tilojen siivousrutiinit, 
tapahtumien rekisteröintilista tai työrutiinien 
kuten siivous ja turvatarkastusten aikataulut�

DURAFRAME® NOTE yksinkertaisesti 
loistava ratkaisu, jos tarvitaan tehdä nopeita 
ideoiden tai ehdotusten kirjauksia�

ITSEKIINNITTYVÄ 
INFOKEHYS SISÄKÄYTTÖÖN

Katso www.durable.se nähdäksesi koko valikoiman

 ❯ Nopea ja helppo vaihtaa laput ja tositteet 
magneettisen etusivun johdosta

 ❯ Kirjoita suoraan tulosteelle A4/A5 kokoisena 
pysty- tai vaaka-asennossa

 ❯ Kynänpidike kynälle, jossa klipsi 
 ❯ Itsekiinnittyvä tausta, joka mahdollistaa 
nopean ja helpon asentamisen tasaisille ja 
koville pinnoille

 ❯ Kehykseen sopii 5 paperiarkkia
 ❯ Kiinnitettäessä lasiin, voidaan sisältö lukea 
molemmin puolin

 ❯ Kehykset ovat identtiset molemmin puolin

Muoto tuote
numero kehyksen väri pakkauskoko

A4 4993… …01 ● | …23   | 1 per pussi

A5 4994… …01 ● | …23   | 1 per pussi

Itsekiinnittyvä, 
läpinäkyvä kääntöpuoli

Avuin etusivu 
mahdollistaa 

muistiinpanojen 
tekemisen

Kynänpidike

Sulkeutuu 
magneettisesti
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Infokehys tekstiilipintoihin 
ammattimaiseen tiedottamiseen 
rutiineista ja prosesseista.

Sopii loistavasti kankaisille paneeleille, 
väliseinille ja akustiikkalevyille� Kiinnitty 
hienon tarranauhan avulla, joka on 
kehyksen kääntöpuolella� Tiedotteiden 
vaihto käy nopeasti johtuen magneettisesti 
sulkeutuvasta etusivusta� 

 ❯ Tarranauha taustapuolella tekee 
mahdolliseksi kehyksen kiinnittämisen mm� 
väliseiniin ja akustiikkalevyihin

 ❯ Nopea ja helppo vaihtaa informaatiota 
johtuen magneettisesti sulkeutuvasta 
etusivusta

 ❯ Käytettäväksi pysty- tai vaakasuorassa 
 ❯ Heijastelemation pinta

Muoto tuote
numero kehyksen väri pakkauskoko

A4 4968… …01 ● | …23   | 1 per pussi

DURAFRAME®  
GRIP

Kehyksessä 
kaksi väri-
vaihtoehtoa

Hieno tarranauha, 
jonka avulla 

kehys kiinnittyy 
tekstiilipintoihin

Heijastelematon 
pinta

INFOKEHYS  
TEKSTIILISEINILLE
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INFOKEHYS LASIPINNOILLE,  
JOTKA JOUTUVAT SUORAAN AURINGONVALOON

Ammattilainen

Amatööri

Katso www.durable.se nähdäksesi koko valikoiman

Ammattimainen tapa tiedottaa:
 DURAFRAME® SUN

INFOKEHYS
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DURAFRAME® SUN
Infokehys, joka kiinnittyy staattisesti, tiedot-
teille ja mainoksille näyteikkunoissa tai auton 
tuulilasissa, silloin kun kehys kohdistuu 
suoraan auringonvaloon.

Kiinnitty staattisesti ilman liimaa� Asetetaan sileiden 
lasiruutujen sisäpuolelle suoraan auringonvaloon� 
Voidaan myös käyttä sileiden muovipintojen 
kanssa*� Magneettisen etusivun johdosta 
sisältö on varmassa tallessa ja voidaan 
vaihtaa helposti ja nopeasti� 
Kehystä voidaan käyttää sekä 
pysty- että vaaka-asennossa� 
Valmistetaan useissa eri koissa 
A4 koosta aina 70 x 100 cm asti 
kahdessa eri värissä�

*Lisäinformaatiota kotisivuiltamme: 
www�durable�se Kehys on samanlainen 

molemmin puolin

Kiinnittyy ilman, 
että muodostuu 

kuplia

Kiinnittyy  
ilman liimaa

Erikoismuovi:
•heijastelematon 
• lämmönkestävä
• UV-suojattu
• irroitettavissa  

ilman jälkiä

Erittäin kestävä infokehys 
käytettäväksi lasiruuduissa, jotka 
joutuvat suoraan auringonvaloon.

 ❯ Kiinnittyy staattisesti ilman kuplia - ja 
ilman liimaa

 ❯ Lämmönkestävä 70°C asti
 ❯ Muovi on UV-suojatti 2 vuoteen asti
 ❯ Voidaan irrottaa ikkunan puhdistusta 
varten ilman, että lasiruutuun jää mitään 
jälkiä

 ❯ Voidaan käyttää uudelleen ja uudelleen
 ❯ Nopea vaihtaa informaatio johtueen 
magneettisesti kiinnittyvästa ja helposti 
avattavasti etusivusta

 ❯ Sisältö voidaan lukea molemmilta 
puolilta, kun kehyksessä on kaksi 
julistetta

 ❯ Kehys on samanlainen molemmilta 
puolilta

 ❯ Sekä pysty- että vaakasuoraan
 ❯ Heijastelematon pinta
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DURAFRAME® SUN

Katso www.durable.se nähdäksesi koko valikoiman

Muoto tuote
numero kehyksen väri pakkauskoko

A4 4841… …01 ● | …23   | 2 per pussi

A3 4842… …01 ● | …23   | 2 per pussi

Informaatille, joka joutuu suoraan auringonvaloon�  
Sisäkäyttöön suosittelemme DURAFRAME® (sivu 7)� 

Infokehys, joka kiinnittyy staattisesti, informaatiolle, 
joka joutuu olemaan suorassa auringonvalossa, 
esim. tarjoukset, mainokset, aukioloajat ja opasteen 
näyteikkunoissa ja autojen tuulilasissa.

INFOKEHYS LASIPINNOILLE,  
JOTKA JOUTUVAT SUORAAN AURINGONVALOON
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DURAFRAME® POSTER SUN
Infokehys, joka kiinnittyy staattisesti, julisteille, 
jotka joutuvat suoraan auringonvaloon, kuten 
esim. Tiedotteet, mainokset ja tarjoukset 
näyteikkunoissa.

Muoto tuote
numero kehyksen väri pakkauskoko

A2 5004… …01 ● | …23   | 1 per paketti

50 × 70 cm 5005… …01 ● | …23   | 1 per paketti

A1 5006… …01 ● | …23   | 1 per paketti

70 × 100 cm 5007… …01 ● | …23   | 1 per paketti

Julisteille, jotka joutuvat suoraan auringonvaloon� 
Sisäkäyttöön suosittelemme DURAFRAME® 
POSTER (sivu 9)� 
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MAGNEETTINEN INFOKEHYS

Katso www.durable.se nähdäksesi koko valikoiman

Ammattimainen

Väliaikainen

Ammattilaisen tapa informoida:
 DURAFRAME® MAGNETIC

INFOKEHYS
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A6 4948… …01 ● | …23   |

A5 4947… …01 ● | …23   |

A4 4869…
…01 ● | …23   | …03 ● | 
…07 ● | …09 ● |

A4 4988… …01 ● | …23   | …07 ● |

A3 4868… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● |

DURAFRAME® 
MAGNETIC

 ❯ Nopeaa vaihtaa sisältö avattavan magneettisen 
etusivun ansiosta

 ❯ Pysty- ja vaakasuora 
 ❯ Kiinnittyy metallitaustaan
 ❯ Heijastelematon muovi
 ❯ Voidaan käyttää yhdessä DURAFRAME® MAGNETIC 
BOARDin kanssa, magneettitaulu, johon voi kirjoittaa� 
Lisätietoa tästä sivulta 22�

 ❯ Voidaan yhdistää DURAVIEW® kehyssysteemiin� 
Lisätietoa tästä sivulta 23� 

Muoto tuote
numero kehyksen väri pakkauskoko

5 per pussi

5 per pussi

5 per pussi

1 per pussi

5 per pussi

Saatavilla viidessä 
eri värissä 

Magneettinauha 
koko kehyksen 

ympäri

Heijastelematon 
muovi

Järjestä ilmoituksesi valkotaululla - käytä 
DURAFRAME® MAGNETIC TOP (sivu 18)� 

Magneettinen infokehys metal-
lipinnoille esimerkiksi tuotanto-
halleissa tai toimistossa. Voidaan 
käyttää valkotauluissa, infotau-
luissa, kaapeissa ja koneissa.
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1 2

 ❯ Magneettinen infokehysotsikoille 
 ❯ Voidaan käyttää pystysuorassa A4-muodossa 
tai vaakasuorassa A5-muodossa, tai 
pystysuorassa A3- tai vaakasuorassa 
A4-muodossa

 ❯ Heijastelematon muovi
 ❯ Voidaan käyttää yhdessä DURAFRAME® 
MAGNETIC BOARDin kanssa, magneettitaulu, 
jolle voi kirjoittaa� Lisäinformaatiota sivulla 22

Katso www.durable.se nähdäksesi koko valikoiman

Koko Muoto tuote
numero kehyksen väri pakkauskoko

210 x 40 mm A4 pysty
A5 vaaka 4986… …01 ● | …23   | 5 per pussi

297 x 40 mm A3 pysty
A4 vaaka 4987… …01 ● | …23   | 5 per pussi

DURAFRAME® MAGNETIC TOP
Magneettinen infokehys otsikoille, joka auttaa järjestämään 
tiedotteet metallitaustalla.

MAGNEETTINEN INFOKEHYS
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A4 4945… …130  | …131  |…132  |

DURAFRAME® 
MAGNETIC SECURITY

 ❯ Silmiinpistävät värit, vihreä/valkoinen käytettäväksi 
ensiapuun ja varauloskäytäviin, puna/
valkoinen paloturvallisuuteen sekä kelta/musta 
työturvallisuuteen ja varoituskyltteihin

 ❯ Värit ovat yhtä ISO 3864-4 turvavärien kanssa
 ❯ Nopea, helppo tapa vaihtaa informaatiomateriaali 
johtuen magneettikehyksestä

 ❯ Pysty- ja vaakasuora muoto
 ❯ Kiinnittyy metallipinnoille 
 ❯ Heijastelematon muovi

Koko tuote
numero kehyksen väri pakkauskoko

5 per pussi

Itsekiinnittyvä infokehys varoitusväreissä. 
Kiinnittyy metalli- ja magneettipinnoille, kuten 
valkotaulut, ilmoitustaulust, kaapit ja koneet.
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Magneettinen infokehys dokumenteille.  
Kiinnitetään metalli- tai magneettisille 
pinnoille, kuten valkotaulut, ilmoitustaulut, 
kaapit tai tehdaskoneet. Dokumentit ovat  
näin suojassa kahden muoviarkin välissä. 

 ❯ Nopea ja helppo vaihtaa informaatio, johtuen 
magneettisesti sulkeutuvasta etusivusta

 ❯ Dokumentit säilyvät hyvässä kunnossa
 ❯ Suojaa dokumentit kosteudelta ja pölyltä
 ❯ Alimman muovin kääntöpuolelta löytyy 
magneettinauhat, jotka kiinnityvä metalliin

 ❯ Pysty- ja vaakasuoraan 
 ❯ Heijastelematon muovi

Muoto tuote
numero kehyksen väri pakkauskoko

A4 4985… …01 ● | …23   | 2 per pussi

DURAFRAME®  
MAGNETIC PLUS

Tässä voidaan pitää 
dokumentteja, jotka ovat 
useamman sivun pituisia

Magneetti koko 
kehyksen ympäri

Heijastelematon 
muovi

Katso www.durable.se nähdäksesi koko valikoiman

MAGNEETTINEN INFOKEHYS
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A6
4897… …01 ● | …23   |

4870… …01 ● | …23   |

A5

4898… …01 ● | …23   |

4871… …01 ● | …23   |

4881… …01 ● | …23   |

A4

4899… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● |

4872… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● | …02 ● |…30  |

4882… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● | …02 ● |

A3

4838… …01 ● | …23   |

4873… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● |

4883… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● |

A4
4944… …130  | …131  |…132  |

4946… …130  | …131  |…132  |

A2 4995… …01 ● | …23   |

50 × 70 cm 4996… …01 ● | …23   |

A1 4997… …01 ● | …23   |

70 × 100 cm 4992… …01 ● | …23   |

A4 4993… …01 ● | …23   |

A5 4994… …01 ● | …23   |

 

 
 

A4 4968… …01 ● | …23   |

 

 
A4 4841… …01 ● | …23   |

A3 4842… …01 ● | …23   |

 

A2 5004… …01 ● | …23   |

50 × 70 cm 5005… …01 ● | …23   |

A1 5006… …01 ● | …23   |

70 × 100 cm 5007… …01 ● | …23   |

 

 

A6 4948… …01 ● | …23   |

A5 4947… …01 ● | …23   |

A4 4869… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …09 ● |

A4 4988… …01 ● | …23   | …07 ● |

A3 4868… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● |

 
 

A4 4945… …130  | …131  |…132  |

 
  
  

A4 4985… …01 ● | …23   |

 
 

4986… …01 ● | …23   |

4987… …01 ● | …23   |

■ ITSEKIINNITTYVÄ
Muoto tuote

numero kehyksen väri pakkauskoko

DURAFRAME® 
Itsekiinnittyvä infokehys

1 per pussi

2 per pussi

1 per pussi

2 per pussi

10 per paketti

1 per pussi

2 per pussi

10 per paketti

1 per pussi

2 per pussi

6 per paketti

DURAFRAME® SECURITY
Itsekiinnittyvä infokehys varoitusväreissä

2 per pussi

10 per paketti

DURAFRAME® POSTER 
Itsekiinnittyvä infokehys julisteille

1 per paketti

1 per paketti

1 per paketti

1 per paketti

DURAFRAME® NOTE
Itsekiinnittyvä infokehys muistiinpanoille

1 per paketti

1 per paketti

■ KIINNITTYY TARRANAUHALLA
Muoto tuote

numero kehyksen väri pakkauskoko

DURAFRAME® GRIP
Infokehys tekstiiliseinille

1 per pussi

■ KIINNITTYY ILMAN LIIMAA
Muoto tuote

numero kehyksen väri pakkauskoko

DURAFRAME® SUN
Infokehys, joka kiinnittyy staattisesti, dokumenteille, 
jotka joutuvat suoraan auringonvaloon

2 per pussi

2 per pussi

DURAFRAME® POSTER SUN
Infokehys, joka kiinnittyy staattisesti, julisteille,  
jotka joutuvat suoraan auringonvaloon

1 per paketti

1 per paketti

1 per paketti

1 per paketti

■ KIINNITTYY MAGNEETTISESTI
Muoto tuote

numero kehyksen väri pakkauskoko

DURAFRAME® MAGNETIC 
Magneettinen infokehys

5 per pussi

5 per pussi

5 per pussi

1 per pussi

5 per pussi

DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY
Magneettinen infokehys varoitusväreissä

5 per pussi

DURAFRAME® MAGNETIC PLUS
Magneettinen infokehys, joka on kuin tasku

2 per pussi

Muoto tuote
numero kehyksen väri pakkauskoko

DURAFRAME® MAGNETIC TOP
Magneettinen infokehys otsikoille

A4 pysty
A5 vaaka 5 per pussi

A3 pysty
A4 vaaka 5 per pussi
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Format Art.Nr. Farbe Verpackung

450 x 600 x 15 mm 5001… …10 ● 1 Stück

600 x 900 x 15 mm 5002… …10 ● 1 Stück

SYSTEEMI MAGNEETTISILLE INFOKEHYKSILLE

Katso www.durable.se nähdäksesi koko valikoiman

DURAFRAME® MAGNETIC BOARD
Magneettitaulu, jolle voi kirjoittaa. 
Informaation esilletuomiseen ja 
dokumenttien järjestelyyn sekä 
muistiinpanoille. Seinälle joko 
toimistossa tai kotona.

 ❯ Metallitaulu kulutusta kestävällä 
pulverilakalla

 ❯ Voidaan kirjoittaa tavallisilla 
valkotaulutusseilla

 ❯ Infokehys DURAFRAME® MAGNETIC 
organisoitujen dokumenttien 
esilletuomiseen

 ❯ Kynätelineellä
 ❯ Pysty- ja vaakasuoraan

Sisältö: Magneettitaulu lisävarusteillä 
DURAFRAME® MAGNETIC (1x A4 hopea, 
A5 musta, A6 hopea), 6 magneetit Ø 21 mm, 
kynäteline 300 x 40 mm (L x S)

Muoto tuote
numero colour pakkauskoko

450 x 600 x 15 mm 5001… …10 ● 1 pala

600 x 900 x 15 mm 5002… …10 ● 1 pala

Voidaan kirjoittaa

Kynätelineellä

Mukaanlukien lisävarusteet

DURAFRAME®  
MAGNETIC BOARD M
Koko: 600 x 900 x 15 mm

DURAFRAME®  
MAGNETIC BOARD S
Koko: 450 x 600 x 15 mm
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DURAVIEW®

Laadukas kehys valmistettu 
pulverilakatusta teräksestä, 
käytettäväksi pöydällä, seinällä 
tai lattialla A4- ja A3-koissa. 

Kaareva muotoilu tarjoaa 
ergonomisen lukukulman� 
Muutamalla yksinkertaisella 
muutoksella DURAVIEW® 
vaihdetaan pystyasennosta vaaka-
asentoon� 

DURAVIEW® sopii infomateriaalin 
esittämiseen tehtaissa, hotelleissa 
tai ravintoloissa�

DURAVIEW® TABLE 
Pöytäkyltti, jossa DURAFRAME® MAGNETIC

Koko koko pystyasennossa koko vaakaasennossa tuote
numero colour pakkauskoko

A4 235 x 335 x 150 mm 320 x 235 x 170 mm 4979… …23   1 pala

A3 325 x 445 x 200 mm 445 x 330 x 215 mm 4980… …23   1 pala

DURAVIEW® WALL 
Seinäkyltti, jossa DURAFRAME® MAGNETIC 

 ❯ Säädeltävissä oleva lukukulma

Koko koko pystyasennossa koko vaakaasennossa tuote
numero colour pakkauskoko

A4 235 x 320 x 30 mm 320 x 235 x 30 mm 4983… …23   1 pala

A3 325 x 445 x 40 mm 445 x 325 x 40 mm 4984… …23   1 pala

DURAVIEW® STAND 
Lattiakyltti, jossa DURAFRAME® MAGNETIC 

 ❯ Säädeltävä lukukulma
 ❯ Muuttuva korkeus

Koko koko pystyasennossa koko vaakaasennossa tuote
numero colour pakkauskoko

A4 300 x 770 – 1300 x 300 mm 320 x 725 – 1245 x 300 mm 4981… …23   1 pala

A3 375 x 820 – 1360 x 375 mm 445 x 765 – 1300 x 375 mm 4982… …23   1 pala



DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG 
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon (02371) 662-0 · Telefax (02371) 662-221 
durable@durable�de · www�durable�de

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул. 2-я Магистральная, д. 14Г, стр. 1, бизнес-центр МЕЛА
Тел\Факс: +7 495 601-92-13
durable_russia@mail.ru · www.durable-russia.com

IT
DURABLE Italia S�R�L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
Tel/Fax: 0341 807 806
info@durable�it · www�durable�it

BE
DURABLE Belgium N�V�/S�A�
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
Tel� 09/281 26 44 · Fax 09 281 26 29
durable@durable�be · www�durable�be

NL
DURABLE Nederland B�V�
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
Tel� 0416 543 543 · Fax 0416 543 058
durable@durable�nl · www�durable�nl

FR
DURABLE France S�A�S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny
93100 Montreuil
Téléphone : 01 48 12 10 90 · Télécopie : 01 48 55 05 09
durable@durable�fr · www�durable�fr

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al�Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
Tel: 091 432-40-70 · Fax: 091 432-40-83
bok@durable�pl · www�durable�pl

UK
DURABLE (UK) Ltd�
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
Phone 01202 89 70 71· Fax 01202 87 33 81
customeroperations@durable-uk�com
www�durable-uk�com

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co� KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
P�O� Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
Phone +49-2371-662-0 · Fax +49-2371-662-221 
durable@durable�de · www�durable�eu

US
DURABLE Office Products Corp�
2475 S� Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
Voice: 800-273-3118 / 847-787-0100
Fax: 847-787-0311
customerservice@durableofficeproducts�com
www�durable-north-america�com

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
Telefon: 08 - 630 11 50
info@durable�se · www�durable�se

87
00

74
-7

3 
· ©

D
U

R
A

B
LE

 2
01

7 



A6 · A5 · A4 · A3 �	 DURAFRAME®, DURAFRAME® MAGNETIC

A2 · 50 × 70 · A1 · 70 × 100 �	 DURAFRAME® POSTER, DURAFRAME® POSTER SUN

A4 �	 DURAFRAME® SECURITY, DURAFRAME® NOTE, 
DURAFRAME® GRIP, DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY, 
DURAFRAME® MAGNETIC PLUS

A4 · A3 �	 DURAFRAME® SUN

 

DURAFRAME® koko



Musta 
RAL 9004

Hopea 
RAL 9006

Punainen 
RAL 3001

Tumma sininen 
RAL 5003

Vihreä 
RAL 6032

Oranssi 
RAL 2004

Valkoinen 
RAL 9016

Kulta 
RAL 1036

Kelta/musta 
RAL 1003/9004

Vihreä/valkoinen 
RAL 6032/9016

Puna/valkoinen 
RAL 3001/9016

DURAFRAME® kehysvärit


