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FAKTA RE-BOARD PREMIUM
Material 100 % återvinningsbar 

well-papp

Storlek Valfritt

Tryckteknik Digitaltryck

RE-BOARD PREMIUM
Lättviktig och smidig exponeringslösning

Re-board premium är ett material för flexibel interiör av 100% återvinningsbar wellpapp. Materialet har en inbyggd fuktspärr som 
håller exponeringslösningen torr och snygg även nära entréer och liknande butiksmiljö. Låt fantasin flöda med unika 

exponeringslösningar som får ditt varumärke att sticka ut! 

 D Lättviktigt

 D Kreativa lösningar

 D Hög tryckkvalitet

MILJÖVÄNLIG PRODUKT 

Re-board premium görs av 

100% återvinningsbar wellpapp. 

Re-board premium är av well-papp med ett laminat som får 
konstruktionen väldigt hållbar och ger samtidigt
en snygg och glansig yta.
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FAKTA GLS
Material Pappersbaserad konstruktion

Skal av träfiber med ytskikt

Storlek Valfritt

Tryckteknik Digitaltryck

GLS
Flexibel och miljövänlig exponeringslösning

GLS är en exponeringslösning med väldigt hög slitstyrka och hållbarhet i relation till sin faktiska vikt. Materialet är av 100% 
återvinningsbart material med helt slät yta för maximal tryckbarhet. Materialet har samtidigt en inbyggd fuktspärr som håller 
materialet torrt och snyggt även nära entréer och liknande butiksmiljö. GLS  exponeringslösningar går att få med tryck direkt på 
materialet eller laminerat med valfritt budskap. Tack vare materialets flexibilitet går det att få extremt flexibla och unika 

exponeringslösningar där bara fantasin sätter gränserna!

 D Bra miljöalternativ

 D Kreativa lösningar

 D Hög tryckkvalitet

MILJÖVÄNLIG PRODUKT 

GLS görs av 100% återvinningsbart material.  
På grund av den effektiva monteringskon-
struktionen  hålls transportkostnaderna nere. 

GLS går att få skräddarsydd efter dina behov. Här är ett exempel på en pelare
med hyllor som kan användas som t.ex butiksexponering, på mässor, event eller som kontorsinredning.

GLS har ett hårt skal av träfbier och 
speciella ytskikt som skapar en hållbar finish 
med snygg yta. GLS tål en belastning på
hela 70 kg/cm².
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EXEMPELUTFÖRANDEN
Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Produkt
 Vägg L Vägg M Konfektionsställ 

med hjul
Produkt
display

Mässdisk Podium-
Torn

Podium 
3-set

Störtkorg Podium
S

3-satsbord Podium 
M

Gavel
till vägg

Storlek
BxHxD

118x236 cm 98x236 cm 56x114x67 cm 69x172
x45 cm                                                          

59x110x
116 cm

59x236
x59 cm

* 58x72x
58 cm

49x20x
49 cm

** 59x118
x59 cm

48x236 
cm
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GLS har svårslagen flexibilitet. Med GLS skal av träfiber och speciella ytskikt gör det möjligt att skapa ännu mer hållbara bord, hyllor, podier - eller varför inte en hel 
mässmonter? Nå ut med ditt budskap snyggt  och effektivt samtidigt som du minskar fraktkostnader, förvaringsyta och monteringstid. 

12

* Podium 3-set består av 3 podier. 36x50x36 cm, 36x80x36 cm, 36x110x36 cm.
** 3-satsbord består av 3 bord. 140x80x58 cm, 120x60x59 cm, 100x40x59 cm.

GLS STANDARDUTFÖRANDEN


