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BROSCHYRSTÄLL
Exponerar broschyrer, trycksaker och tidningar

Broschyrställ gör att era trycksaker blir lättillgängliga och snyggt presenterade på ex. mässan, eventet eller i era 
företagslokaler. Vi har flera modeller anpassade till olika format, tillfällen och miljöer.

 D Fem olika modeller med olika funktioner och för olika tillfällen.

 D Vi kan leverera broschyrställ snabbt. 

BROSCHYRSTÄLL STANDARD BROSCHYRSTÄLL SICKSACK BROSCHYRSTÄLL TEXTIL

Antal fack 4xA4

Storlek utfälld (cm) B25xH157,5xD26,8

Storlek hopfälld (cm) B25xH39,5xD26,8

Vikt inkl. mjuk väska (kg) 4,9

Vikt inkl. hård väska (kg) 8,4

Material
Aluminium med 
broschyrfack av 
okrossbar plast.

Färg Silver

Broschyrställ Standard är ett hopfällbart ställ 
med 4 fack för broschyrer i A4-format. Stället 
förvaras och transporteras i en väska.

Broschyrställ Sicksack är ett hopfällbart och 
dubbelsidigt ställ med 5 fack för A4-broschyrer. 
Det förvaras och transporteras i en väska.

Broschyrställ Textil är ett ställ som är g jort 
av en transparent tygduk som rullas ihop. Det 
finns i två storlekar med 4 st eller 8 st A4-fack. 

Antal fack 5xA4

Storlek utfälld (cm) B25,9xH161,8xD40

Storlek hopfälld (cm) B25,9xH26,5xD40

Vikt inkl. mjuk väska (kg) 5,2

Vikt inkl. hård väska (kg) 8,7

Material
Aluminium med 
broschyrfack av 
okrossbar plast.

Färg Silver

Antal fack 4xA4 8xA4

Bredd (cm) 28,5 55

Höjd (cm) 148,5 148,5

Djup (cm) 30 30

Vikt inkl. väska (kg) 1,7 1,9

Max fyllnad (A4-blad) 75 /ficka 50/ficka

Material
Tygduk av nylon och fot 
och stöd av aluminium.



www.storbildsfabriken.com  -  info@storbildsfabriken.com  -  013-10 16 30

BROSCHYRSTÄLL BORD TIDNINGSSTÄLL
Broschyrställ Bord är ett hopfällbart ställ med 
bordsskiva, perfekt för avställning och mingel. 
Stället har 3 A4-fack och förvaras i en väska.

Tidningsstället är utmärkt för just tidningar 
men även annat tryckmaterial. Det finns i två 
storlekar för A4- elller A3-format. 

Storlek Liten Stor

Tidningsformat A4 A3

Bredd (cm) 25 30,7

Höjd (cm) 90 77

Diameter fot 23,5 28

Material Stål Stål

Färg Silver Silver

Antal fack 3xA4

Storlek bordsskiva (cm) B51xH37,5

Storlek hopfälld (cm) B45xH38xD24

Höjd (cm) 100

Vikt (kg) 13,5

Material
Aluminium och 
bordsskiva av trä


