
H PROFILE

Несветещ едностранен

Single side non-Illuminated

Елуксиран / Аnodized

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT28 5,00

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

5,45

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

- Едностранен

- За несветещи табели 

  и светещи табели в ниши

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Single side

- Illuminated / Non-Illuminated

- Usable for alcove areas

- Easy installation and visual changement

- Illuminated or non-illuminated

  option according to area

LD.MTL.PLT28
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15 mm PROFILE

- Едностранен

- За несветещи табели

- Дълбочина на рамката 15 мм

- Монтируем на стената

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Single side

- Non-Illuminated

- Frame depth 15 mm

- Mountable on the wall

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

LD.MTL.PLT01

Несветещ едностранен

Single side non-Illuminated

Елуксиран / Аnodized

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT01 0,65

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT01 4,40

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

4,80

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

LD.MTL.ALT01
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18 mm PROFILE

- Едностранен

- За несветещи табели

- Дълбочина на рамката 18 мм

- Монтируем на стената

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Single side

- Non-Illuminated

- Frame depth 18 mm

- Mountable on the wall

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

LD.MTL.PAJ04

Несветещ едностранен

Single side non-Illuminated

Елуксиран / Аnodized

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

текст за замяна

LD.MTL.ALT09

Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT09 3,90

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PAJ04 8,80

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

9,60

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole
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30 mm PROFILE

- Едностранен

- За несветещи табели

- Дълбочина на рамката 30 мм

- Монтируем на стената

- Използва се за модулни дисплеи

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Single side

- Non-Illuminated

- Frame depth 30 mm

- Mountable on the wall

- Usable for modular displays

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

LD.MTL.PLT38

Несветещ едностранен

Single side non-Illuminated

Елуксиран / Аnodized

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT06 2,20

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT38 9,40

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

10,30

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

LD.MTL.ALT32 3,60

LD.MTL.ALT06 LD.MTL.ALT32
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30 mm PROFILE

- Едностранен

- За несветещи табели

- Дълбочина на рамката 30 мм

- Монтируем на стената

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Single side

- Non-Illuminated

- Frame depth 30 mm

- Mountable on the wall

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

LD.MTL.PLT02

Несветещ едностранен

Single side non-Illuminated

Елуксиран / Аnodized

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

LD.MTL.ALT02

Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT02 3,20

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT02 13,20

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

14,30

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole
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45 mm PROFILE

- Едностранен

- За светещи табели

- Дълбочина на рамката 45 мм

- Монтируем на стената

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Single side

- Backlit Illuminated

- Frame depth 45 mm

- Mountable on the wall

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

LD.MTL.PLT03

Светещ едностранен

Single side backlit Illuminated

Елуксиран / Аnodized

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

LD.MTL.ALT32

Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT32 3,60

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT03 13,80

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

15,00

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole
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DIAMOND PROFILE

- Едностранен

- За светещи табели

- Използва се за обличане на колони

- Монтируем на стената

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Single side

- Backlit Illuminated

- Usable for colonne covering

- Mountable on the wall

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

LD.MTL.PLT27

Светещ едностранен - за колони

Single side backlit Illuminated

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

LD.MTL.ALT06

Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT06 2,20

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT27 16,90

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

18,40

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

Елуксиран / Аnodized
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50 mm PROFILE

- Едностранен

- За светещи табели

- Дълбочина на рамката 50 мм

- Монтируем на стената

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Single side

- Backlit Illuminated

- Frame depth 50 mm

- Mountable on the wall

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

Светещ едностранен

Single side backlit Illuminated

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

LD.MTL.PLT36 LD.MTL.ALT21

Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT21 4,10

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT36 8,20

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

8,90

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

Елуксиран / Аnodized
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75 mm PROFILE

- Едностранен

- За светещи табели 

  странично осветяване

- Дълбочина на рамката 75 мм

- Монтируем на стената

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Single side

- Edgelit Illuminated

- Frame depth 75 mm

- Mountable on the wall

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

Светещ едностранен

Single side edgelit Illuminated

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

LD.MTL.PLT05 LD.MTL.ALT06

Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT05 4,40

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT05 21,30

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

23,20

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

LD.MTL.ALT06 2,20

Елуксиран / Аnodized

LD.MTL.ALT05
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80 mm ECO PROFILE

- Едностранен

- За светещи табели

  задно или странично осветяване

- Дълбочина на рамката 80 мм

- Монтируем на стената

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Single side

- Edgelit / Backlit Illuminated

- Frame depth 80 mm

- Mountable on the wall

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

Светещ едностранен

Single side edgelit / backlit Illuminated

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

LD.MTL.PLT45 LD.MTL.ALT05

Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT05 4,40

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT45 15,00

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

16,40

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

Елуксиран / Аnodized
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80 mm PROFILE

- Едностранен

- За светещи табели

  задно или странично осветяване

- Дълбочина на рамката 80 мм

- Монтируем на стената

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Single side

- Edgelit / Backlit Illuminated

- Frame depth 80 mm

- Mountable on the wall

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

Светещ едностранен

Single side edgelit / backlit Illuminated

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

LD.MTL.PLT44
LD.MTL.ALT05

Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT05 4,40

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT44 19,40

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

21,20

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

LD.MTL.ALT01 0,65

Елуксиран / Аnodized

LD.MTL.ALT01
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AJ80 mm PROFILE

- Едностранен

- За светещи табели

   странично осветяване

- Дълбочина на рамката 80 мм

- С опция за по-лесна сглобка

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Single side

- Edgelit Illuminated

- Frame depth 80 mm

- Easy Connector is an option

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

Светещ едностранен

Single side edgelit Illuminated

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

LD.MTL.PAJ05 LD.MTL.AAJ01

Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT32 3,60

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PAJ05 37,50

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

41,00

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

LD.MTL.AAJ01 99,00

Елуксиран / Аnodized

LD.MTL.ALT32
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100 mm PROFILE

- Едностранен

- За светещи табели

  задно или странично осветяване

- Дълбочина на рамката 100 мм

- Монтируем на стената

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Single side

- Edgelit / Backlit Illuminated

- Frame depth 100 mm

- Mountable on the wall

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

Светещ едностранен

Single side edgelit / backlit Illuminated

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

LD.MTL.PLT64

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT64 23,80

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

26,00

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

Елуксиран / Аnodized

LD.MTL.ALT05LD.MTL.ALT01

Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT05 4,40

Цена за брой 
Unit Price

LD.MTL.ALT01 0,65
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140 mm OUTDOOR PROFILE

- Едностранен

- За светещи табели на външни условия

- Дълбочина на рамката 140 мм

- Монтируем на стената

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Single side

- Backlit Illuminated

- Frame depth 140 mm

- Mountable on the wall

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

Светещ едностранен - за външни условия

Single side backlit Illuminated

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

LD.MTL.PLT25 LD.MTL.ALT32

Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT32 3,60

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT25 41,30

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

45,00

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

LD.MTL.PLT26

LD.MTL.PLT26 18,20 19,80

Елуксиран / Аnodized
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AJ Z PROFILE

- Едностранен

- За светещи табели

  странично осветяване

- Монтируем на стената

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Single side

- Edgelit Illuminated

- Mountable on the wall

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

Светещ едностранен - за ъгли

Single side edgelit Illuminated

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

LD.MTL.PAJ03 LD.MTL.AAJ08

Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.AAJ08 49,50

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PAJ03 21,90

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

23,90

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

Елуксиран / Аnodized
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30 mm PROFILE

- Двустранен

- За светещи табели

  вътрешно осветяване с текстуриран плексиглас

- Дълбочина на рамката 30 мм

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Double side

- Plexi Illuminated

- Frame depth 30 mm

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

Светещ двустранен

Double side plexi Illuminated

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

LD.MTL.PLT37 LD.MTL.ALT01

Елуксиран / Аnodized
Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT01 0,65

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT37 7,5

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

8,20

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole
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47.5 mm PROFILE

- Двустранен

- За несветещи табели

- Дълбочина на рамката 47.5 мм

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Mодулен - за по-големи табели

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Double side

- Non-Illuminated

- Frame depth 47.5 mm

- Easy installation and visual changement

- Big size display opportunity as modular

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

Несветещ двустранен

Double side non-Illuminated

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

LD.MTL.PLT33 LD.MTL.ALT32

Елуксиран / Аnodized
Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT32 3,60

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT33 15,00

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

16,40

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole
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50 mm PROFILE

- Двустранен

- За несветещи табели

- Дълбочина на рамката 50 мм

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Double side

- Non-Illuminated

- Frame depth 50 mm

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

LD.MTL.PLT04 5004b

Несветещ двустранен

Double side non-Illuminated

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

Елуксиран / Аnodized
Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT02 3,20

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT04 26,90

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

29,30

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

LD.MTL.ALT04 1,70

www.partners-ltd.com 18

LD.MTL.ALT02LD.MTL.ALT04



60 mm PROFILE

- Двустранен

- За светещи табели

  странично осветяване

- Дълбочина на рамката 60 мм

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Double side

- Edgelit Illuminated

- Frame depth 60 mm

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

Светещ двустранен

Double side edgelit Illuminated

LD.MTL.PLT08 LD.MTL.ALT01

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

Елуксиран / Аnodized
Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT01 0,65

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT08 18,20

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

19,80

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

www.partners-ltd.com 19



100 mm PROFILE

- Двустранен

- За светещи табели

   странично осветяване

- Дълбочина на рамката 100 мм

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Double side

- Edgelit Illuminated

- Frame depth 100 mm

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

Светещ двустранен

Double side edgelit Illuminated

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

LD.MTL.PLT34 LD.MTL.ALT32

Елуксиран / Аnodized
Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT32 3,60

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT34 28,80

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

31,40

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole
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120 mm PROFILE

- Двустранен

- За светещи табели

  странично осветяване

- Дълбочина на рамката 120 мм

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Double side

- Edgelit Illuminated

- Frame depth 120 mm

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

Светещ двустранен

Double side edgelit Illuminated

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

LD.MTL.PLT06 LD.MTL.ALT05

Елуксиран / Аnodized
Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT05 4,40

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT06 28,20

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

30,70

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole
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AJI20 mm PROFILE

- Двустранен

- За светещи табели

  странично осветяване

- Дълбочина на рамката 120 мм

- Опция за по-лесна сглобка

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Double side

- Edgelit Illuminated

- Frame depth 120 mm

- Easy Connector is an option

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

Светещ двустранен

Double side edgelit Illuminated

LD.MTL.PAJ06

LD.MTL.ALT32

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

Елуксиран / Аnodized
Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT32 3,60

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PAJ06 43,20

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

47,10

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

LD.MTL.AAJ06 139,50

LD.MTL.AAJ06

www.partners-ltd.com 22



130 mm SHOPWINDOWS PROFILE

- Двустранен

- За светещи табели

  странично осветяване

- Дълбочина на рамката 130 мм

- Подходящ за витрини

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Double side

- Edgelit Illuminated

- Frame depth 130 mm

- For shopwindows usage

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

LD.MTL.PLT11

Светещ двустранен - за витрини

Double side edgelit Illuminated

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

Елуксиран / Аnodized
Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT05 4,40

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT11 36,90

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

40,20

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

LD.MTL.ALT05
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160 mm OUTDOOR PROFILE

- Двустранен

- За светещи табели

  странично осветяване

- Дълбочина на рамката 160 мм

- Подходящ за външни условия

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Double side

- Edgelit Illuminated

- Frame depth 160 mm

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

LD.MTL.PLT46

Светещ двустранен - за външни условия

Double side edgelit Illuminated

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

Елуксиран / Аnodized

Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT05 4,40

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT46 39,40

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

43,00

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

LD.MTL.PLT47 15,70 17,10

LD.MTL.PLT47

LD.MTL.ALT05
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200 mm PROFILE

- Двустранен

- За светещи табели

  странично осветяване

- Дълбочина на рамката 200 мм

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Double side

- Edgelit Illuminated

- Frame depth 200 mm

- Mountable on the wall

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

LD.MTL.PLT07

Светещ двустранен

Double side edgelit Illuminated

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

Елуксиран / Аnodized

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PLT07 75,00

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

81,80

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

LD.MTL.ALT05

Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT05 4,40

Цена за брой 
Unit Price

www.partners-ltd.com 25



CUBE PROFILE

- Двустранен

- За светещи табели

  странично осветяване

- Лесна инсталация и подмяна на визията

- Различни опции за размер

- Различни цветови опции

- Лесен транспорт в разглобено състояние

- Double side

- Edgelit Illuminated

- Mountable on the wall

- Easy installation and visual changement

- Different size options

- Different color options

- Easy transport as demounted

Светещ двустранен - за кубове

Double side edgelit Illuminated

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

LD.MTL.PAJ02 LD.MTL.ALT14

Елуксиран / Аnodized
Сглобка (ъгъл )
Connector Code
                
LD.MTL.ALT14 9,30

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PAJ02 15,00

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

16,40

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole
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ACCESSORIES

Вътрешни опорни профили

Suppered Profile / Counter Profile

Планки - опорни крака

Free Standing Units

Кедър - силиконова лента

Keder - PVC / Silicone Stripes

материали за външна
рекламна графика

Алуминиеви профили за текстил

Aluminum Textile Systems

Планка - Крак
Foot Code
                

Кедер - силик. лента
Keder Code
                

35,60

Цена за брой 
Unit Price

Код на профила
Product Code

                
LD.MTL.PAJ01 7,50

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

8,20

Цена за лин. м за прът 
Price per lin. m per pole

LD.MTL.PLT31 6,30 6,90

Цена за лин. м
Price for 1 lin. m

Delta Foot

Delta Foot 200x400mm 31,30

LD.MTL.AYK07

Flat Foot 165x500mm 46,50

LD.MTL.AYK01

Flat Foot 100x450mm 33,30

LD.MTL.AYK02

Radius Foot 500x100mm 34,10

LD.MTL.AYK04

Raised Foot 500x50x30 48,80

LD.MTL.AYK23

59,00

Round Foot  500mm 99,00

Elips Foot 600x400mm 99,00

3600 Foot 400x400x100 400,00

Планка - Крак
Foot Code
                

LD.MTL.AYK03

LD.MTL.AYK07

LD.MTL.AYK01

LD.MTL.AYK02

LD.MTL.AYK04

LD.MTL.AYK23

LD.MTL.AYK08

LD.MTL.AYK09

LD.MTL.AYK24

LD.MTL.AYK25

Round Foot  350mm

/

LD.MTL.PAJ02

Suppered Profile

LD.MTL.PLT31

Counter Profile

LD.MTL.AYK03 LD.MTL.AYK24 LD.MTL.AYK25

LD.MTL.AYK08350mm

LD.MTL.AYK09500mm
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