Trottoarpratare & Gatupratare
En populär reklamskylt utanför
butiken eller restaurangen året om!
Gatupratare är iögonfallande skyltar som fångar upp
och leder fotgängare till din verksamhet. I vårt breda
sortiment finns flertalet modeller och storlekar.
Alla är enkla att använda och budskapet går snabbt att
byta ut. Vi erbjuder även en vattentät skyltvariant, en
premiumprodukt, med LED-belysning.
Kontakta gärna vårt salesteam för mer information.

FABEREXPOSIZE SWEDEN
Radiovägen 3A - 181 55 Lidingö
08-120 889 00 - info@faberexposize.se
Visit us - WWW.FABEREXPOSIZE.SE

Trottoarpratare Standard
Dubbelsidigt gatuställ i kraftig stålplåt och pulverlackerade
stålrör. Med transparent PVC folie försedd med magnetiska
kanter för att enkelt fästa reklambudskap i ramen. Finns
standard i svart och vitt utförande men kan även beställas i
valfri RAL färg. Poster ingår ej utan beställs separat.

Artikel

Standard B2

Standard B1

Standard A1

Storlek poster

500x700mm

700x1000mm

594x841 mm

ca 15 kg

ca 22 kg

ca 18,5 kg

Vikt

Gatupratare Vind
Vind- och vattentålig trottoarskylt med svart pulverlackerad
klickprofil och ram i aluminium. Vattenfyllningsbar bas med
hjul. Skylten följer vinden pga fjädringsystem. Finns standard
i svart och silver utförande. Poster ingår ej utan beställs
separat. Som extra tillval erbjuder vi både topboard samt
dragarm för att enkelt flytta på gatuprataren.

Artikel

Extra tillval

Vind B2

Vind B1

Vind A1

Vind A0

500x700mm

700x1000mm

594x841 mm

841x1189 mm

Vikt ram

ca 7 kg

ca 11,5 kg

ca 8 kg

ca 11,5 kg

Vikt bas

5 kg

6,5 kg

5 kg

6,5 kg

Volym bas

30 l

36,5 l

30 l

36,5 l

Storlek poster
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Gatupratare med LED-belysning
Den senaste LED-tekniken (24V) inom utomhusdisplayer. Denna nya trottoarskylt är utrustad med
strömbrytare för energisparläge. IP55 vattentät. Utrustad med Life PO4-batteri med hög prestanda
och låg vikt. Lätt att byta posters.

TILLBEHÖR Backlit PET posters
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