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TEXTILVÄGG FLEXIBEL
Storslagen exponeringsvägg med anpassningsbar form och storlek

       

FAKTA TEXTILVÄGG FLEXIBEL

Material stomme Aluminium

Material vepa Polyester 300g

Trcykteknik Sublimering

Rek. bildupplösning 75 ppi

Väggens höjd 115 cm - 290 cm

Väggens bredd Flexibel

Tillbehör
LED-spotlight 15 W
Väska

Textilvägg flexibel är en anpassningsbar montervägg där 
du själv bestämmer höjd, storlek och form. Välj mellan 
raka, inre och yttre kurvor för att bygga den form du vill ha. 
Ställningen är enkel att montera och kan återanvändas och 
anpassas för olika motiv. Trots väggens stora storlek så 
kan den enkelt packas och transporteras i en väska eller i 
vårt Podiumbord Standard XL. 

 D Skapa egna former och storlekar

 D Enkel att montera

 D Upp till 18 kvm vägg i en väska

Textilen är kantad med silikon som enkelt kan 
fästas på ställningen.

Tack vare den ledade ställningen  kan en sida i 
taget höjas vilket underlättar monteringen.

Ställningen byggs ihop av profiler. Profilerna 
finns som raka, 15° svängar samt 90° hörn.

EXEMPEL PÅ KOMBINATIONER

Halvmåne konkav
Väggens bredd 320 cm
Bildens bredd 33o cm 

6 st svängda innerprofiler, 2  st stolpar

Halvmåne konvex Väggens bredd 320 cm
Bildens bredd 330 cm 6 st svängda ytterprofiler, 2 st stolpar

L - form
Väggens bredd 440 cm
Bildens bredd 680 cm

10  st raka profiler, 2 st hörnprofiler, 3 st 
stolpar

S - form
Väggens bredd 440 cm
Bildens bredd 440 cm

4 st svängda innerprofiler, 4 st svängda 
ytterprofiler, 3 st stolpar

Rak
Väggens bredd 990 cm
Bildens bredd 990 cm

18 st raka profiler, 4 st stolpar

Skarp C - form
Väggens bredd 650cm
Bildens bredd  920 cm

12 st raka profiler, 4 st hörnprofiler, 5 st 
stolpar

OBS! På bildmåttet tillkommer 20 cm på bredden och 3 cm på höjden för att fästa och få ett snyggt avslut på väggen.


