Sne

een
ass

vou

l en

dig

em

ble

te

ren

!

MultiFrame®
Textielframe voor het maken van grote beurs-, presentatieen kantoorwanden.
www.comhan.com

MultiFrame®
• Solide aluminium peesdoek systeem voor het maken van
grote wanden voor o.a. stand- en interieurbouw.
• Uiteenlopende opstellingen zijn mogelijk door multifunctioneel
ontwerp van het systeem.
• Snelle en eenvoudige assemblage mogelijk (profielen recht gezaagd).
• Decoratieve aluminium eindkappen.

Leverbaar:
• Uit voorraad op handelslengte à 6100 mm, in blank geanodiseerde en
RAL 7021 structure coating.
• Op aanvraag in andere kleuren gelakt of hout gesublimeerd.
• Accessoires: LED spots, verstevigings- en ophangprofiel, RVS ophang ogen
en schroefbare eindkappen.

MultiFrame®
Artikelnummer:

Artikelnaam:

Oppervlakte finish:

1. 131702

MultiFrame 70 Zijprofiel

vom-1

2. 131704

MultiFrame® 70 Zijprofiel

RAL 7021 structure

3. 131714

MultiFrame 70 Hoekprofiel

vom-1

4. 131716

MultiFrame 70 Hoekprofiel

RAL 7021 structure

5. 131726

MultiFrame® 70 T-koppelprofiel

vom-1

6. 131728

MultiFrame® 70 T-koppelprofiel

RAL 7021 structure

7. 131708

Eindkap zijprofiel [131702]

vom-1

8. 131710

Eindkap zijprofiel [131704]

RAL 7021 structure

®

®
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9. 131720

Eindkap hoekprofiel [131714]

vom-1

10. 131722

Eindkap hoekprofiel [131716]

RAL 7021 structure

11. 131018

Verstevigingsprofiel S

vom-1

12. 133613

Verstevigingsprofiel L

vom-1

13. 139758

T-verbinder 40 (133613)

vom-1

14. 139738

Boormal T-verbinder 139758

15. 131022

Snelkoppeling recht [131018]

16. 131543

Rechte verbinder [131724/26, 131532]

RVS

Zie onze website voor het complete overzicht van mogelijke onderdelen en accessoires.

Kenmerken:
•

Systeem 70 millimeter diep.

•

Bestaat uit drie zeer solide aluminium profielen.

•

Te combineren met geprint of gesublimeerd textiel.

•

Robuust vormgegeven: telkens opnieuw
te gebruiken.

Extra opties:
•

Wanden verlichten? Comhan levert ook bijbehorende LED spots!
(135610 en 135612)

•

Te combineren met akoestische materialen voor geluidsabsorberende wanden.

•

Ook mogelijk: LED schermen in het frame hangen met verstevigingsprofiel S
(131018).
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Liever op maat?
Op aanvraag levert Comhan het MultiFrame® systeem op maat (als eenvoudig
te assembleren bouwpakket), inclusief handige handleiding voor montage.
Bel of mail!
Kom meer te weten over de mogelijkheden van het MultiFrame®
doek-spansysteem. Kijk op www.comhan.com voor een video, of mail
voor meer informatie naar comhan@comhan.com. Bellen kan uiteraard
ook naar +31 297 513 636.

Doek-spansystemen van Comhan
30 jaar geleden bracht Comhan als pionier de eerste doek-spansystemen
op de (internationale) markt. Inmiddels levert Comhan een uitgebreid
assortiment doek-spansystemen uit voorraad voor uiteenlopende toepassingen.
Stuk voor stuk uitstekende spansystemen met in de branche bekende namen
als EasyFlex®, BillBoardFlex®, DainoFlex® en T-Flex®.
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Bestel onze gratis sign catalogus via de website
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