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Kliklijsten

Art ° LU0209

Materiaal:
Kleur:
Profiel:

Art ° LU0309

Art ° LU5209

Geanodiseerd alu
Zilver
20 mm

Enkelzijdig en voor binnengebruik.
De kliklijsten, uitgevoerd in geanodiseerd
aluminium hebben een 45 graden hoek
voor een professionele uitstraling.
Ze worden geleverd met een
transparante PCV-inlegvel.
Ook schroeven en pluggen worden
meegeleverd. Leverbaar in 4
verschillende maten:
A5, A4, A3 en A2 printformaat

Materiaal:
Kleur:
Profiel:

Geanodiseerd alu + acryl
Zilver
25 mm

Enkelzijdig en voor binnengebruik.
De kliklijsten, uitgevoerd in geanodiseerd
aluminium hebben een 45 graden hoek
voor een professionele uitstraling.
Ze worden geleverd met een
transparante PCV-inlegvel.
Ook schroeven en pluggen worden
meegeleverd. Leverbaar in 5
verschillende maten:
A4, A3, A2, A1 en B2 printformaat

Materiaal:
Kleur:
Profiel:

Art ° LUS2319

Geanodiseerd alu + acryl
Zilver
30 mm

Enkelzijdig en voor binnengebruik.
De kliklijsten, uitgevoerd in geanodiseerd
aluminium hebben een 45 graden hoek
voor een professionele uitstraling.
Ze worden geleverd met een
transparante PCV-inlegvel.
Ook schroeven en pluggen worden
meegeleverd. Leverbaar in 6
verschillende maten:
A3, A2, A1, A0, B2 en B1 printformaat.

Materiaal:
Kleur:
Profiel:

Geanodiseerd alu
Zilver
32 mm

Enkelzijdig en voor binnengebruik.
De kliklijsten, uitgevoerd in
geanodiseerd aluminium, hebben
een ronde hoek voor een
professionele uitstraling.
Geleverd met een stevige achterplaat
en een transparante PVC-inlegvel.
Leverbaar in 9 verschillende maten,
geschikt voor A4, A3, A2, A1, A0, B3,
B2, B1 en B0 printformaat.

TEL : 011/85.00.00
Kuringersteenweg 295 - 3500 Hasselt - info@hassoprint.be

WWW

.HASSOPRINT.

Kliklijsten
Art ° LU5249

Materiaal:
Kleur:
Profiel:

Geanodiseerd alu
Zilver
25 mm

De kliklijst is 100% waterdicht
en daardoor uitermate geschikt
voor buitengebruik. Het profiel is 25 mm
breed en zilver geanodiseerd. Andere
RAL kleuren zijn op aanvraag leverbaar.
De hoeken zijn verstek gezaagd. De lijsten
worden geleverd incl. 4 schroeven en
pluggen t.b.v. muurbevestiging.
Optie: ophangclip (LU1019)
A4, A3, A2, A1, B2, B1, B0

Materiaal:
Kleur:
Profiel:

(100% waterdicht)

Art ° LU5339

Art ° LU5349

Geanodiseerd alu
Zilver
35 mm

De kliklijst is 100% waterdicht
en daardoor uitermate geschikt
voor buitengebruik. Het profiel is 35 mm
breed en zilver geanodiseerd. Andere
RAL kleuren zijn op aanvraag leverbaar.
De hoeken zijn verstek gezaagd. De lijsten
worden geleverd incl. 4 schroeven en
pluggen t.b.v. muurbevestiging.
Optie: ophangclip (LU1019)
A4, A3, A2, A1, B2, B1, B0

BE

Materiaal:
Kleur:
Profiel:

Art ° LU0089

Geanodiseerd alu + acryl
Zilver
35 mm

De kliklijst, met een profiel van 35 mm,
is een 100% waterdicht systeem en kan
eenvoudig d.m.v. een slot (inbus)
worden afgesloten. De kliklijst is
daarom uitermate geschikt om buiten,
in openbare ruimtes te gebruiken.
Leverbaar in 6 verschillende maten,
geschikt voor A3, A2, A1, A0, B2 en B1
printformaat.

Materiaal:
Kleur:
Profiel:

Geanodiseerd alu
Zilver
45 mm

De kliklijst, met een profiel van
45 mm, is een 100% waterdicht
systeem en kan d.m.v. een slot
worden afgesloten. De voorzijde
van de kliklijst kan 90° worden
geopend, waardoor de print zeer
eenvoudig vervangen kan worden.
Leverbaar in 5 verschillende maten,
A2, A1, A0, B2 en B1 printformaat.
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Kliklijsten

Art ° LU13079

Materiaal:
Kleur:
Toepassing:

Art ° LU0609

Art ° LU0509

Geanodiseerd alu
Zilver
Binnengebruik

De papierklemhouder
Katherina is, dankzij de
cilinders in het profiel, een
handig en snel middel om papieren,
notities of foto’s eenvoudig op
te hangen/ te klemmen. De
Katherina is in meerdere afmetingen
verkrijgbaar en kan dor middel van
schroeven of DZ tape aan de wand
worden bevestigd.
310/500/580/880/1000/1180/1500mm

Materiaal:
Kleur:
Uitvoering:

Geanodiseerd alu
Zilver
Dubbelzijdig

Uitgevoerd in geanodiseerd aluminium
en voorzien van een kliklijst.
Hierdoor kan de reclameboodschap
altijd eenvoudig en snel
gewisseld worden. De kliklijst
heeft grijze, afgeronde hoeken.
Verkrijgbaar voor A4 en A3

Materiaal:
Kleur:
Toepassing:

Art ° LU0554/0054

Geanodiseerd alu + acryl
Zilver
Binnengebruik

Uitgevoerd in geanodiseerd
aluminium en voorzien van een
kliklijst. Hierdoor kan de reclameboodschap altijd eenvoudig en snel
gewisseld worden. De kliklijst
heeft grijze, afgeronde hoeken.

Materiaal:
Kleur:
Afm Print:

Geanodiseerd alu
Zilver/zwart
50 x 170cm

Deze infodisplay is een strak en
eenvoudig systeem, waar uw
reclameboodschap uitstekend mee
kan worden gepresenteerd.
De infodisplay is geschikt voor
dubbelzijdig gebruik en kan
maximal 2 posters tegelijkertijd
tonen. Deze infodisplay is leverbaar
in de kleuren geanodiseerd zilver
en zwart.
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Kliklijsten

Art ° LU2209

Materiaal:
Kleur:
Toepassing:

Art ° LUS4109

Art ° LU3209

Geanodiseerd alu
Zilver
Binnengebruik

Met deze profielen hangt u in een
handomdraai uw poster op. De poster
of banner wordt onder en boven in het
kliksysteem geplaatst en spant
zich zelf. Mooi afgewerkt met
zijkapjes.
LET OP! De rails afmetingen zijn
gebaseerd op portrait (horizontaal)
stand.
A2 breedte = 43cm /A1 = 60cm
A0 = 85cm / B2 = 51cm B1 = 71cm

Materiaal:
Kleur:
Toepassing:

Geanodiseerd alu
Zilver
Binnengebruik

Met deze nieuwe profielen is het gebruik
vereenvoudigd. Uw displaymateriaal wordt
boven en onder met behulp van slide-in
stukjes vastgezet. D.m.v. e zijkapjes te
draaien kunt u deze uit het profiel halen.
Werkelijke breedte rail:
A4 = 21cm / A3 = 29,7cm / A2 = 42cm
A1 = 59,4cm / A0 = 84,1cm / B2 = 50cm
B1 = 70cm / B0 = 100cm / 120cm = 120cm

Materiaal:
Kleur:
Toepassing:

Art ° LUS5209

Geanodiseerd alu + acryl
Zilver
Binnengebruik

Unieke kliklijsten!
De klikprofielen zijn gemaakt van
aluminium en het achterframe van
kunststof. Deze kliklijsten worden
geleverd incl. standaard. De standaard
kan geroteerd worden waardoor de
lijst zowel als portrait of als landscape
uitgevoerd neergezet kan worden.
A6 (10,5 x 14,8 cm)
A5 (14,8 x 21 cm)

Materiaal:
Kleur:
Profiel:

Geanodiseerd alu
Zilver/zwart
25mm

Unieke kliklijsten!
De klikprofielen zijn gemaakt van
kunststof. Deze kliklijsten worden
geleverd incl. standaard. De
standaard kan geroteerd worden
waardoor de lijst zowel als portrait
of als landscape uitvoering neergezet
kan worden.
A4 (21 x 29,7 cm)
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Kliklijsten

Art ° LU0079

Materiaal:
Kleur:
Toepassing:

Art ° LU0059

Art ° LU0069

Geanodiseerd alu
Zilver
Binnengebruik

Enkel- of dubbelzijdig en voor binnengebruik. De frames, uitgevoerd in
geanodiseerd aluminium, hebben een
45 graden verstek hoek voor een
professionele uitstraling. Het frame is
ideaal te gebruiken voor op uw
presentatiebalie of werkplek. De
kliklijst wordt geleverd met twee transparante
PVC-inlegvellen.
Leverbaar in A4 of A3

Materiaal:
Kleur:
Toepassing:

Geanodiseerd alu
Zilver
Binnengebruik

Enkel- of dubbelzijdig en voor binnengebruik. De frames, uitgevoerd in
geanodiseerd aluminium, hebben een
45 graden verstek hoek voor een
professionele uitstraling. Het frame
wordt geleverd met twee transparante
PVC-inlegvellen. Inclusief ophangogen
voor bevestiging van het frame.
Leverbaar in 5 verschillende maten:
A4, A3, A2, A1 en B2

Materiaal:
Kleur:
Toepassing:

Art ° LU1309

Geanodiseerd alu
Zilver / Zwart
Binnengebruik

Enkel-of dubbelzijdig en voor binnengebrui. Het frame is licht van gewicht
en snel op te zette. De print is eenvoudig
te verwisselen door de meegeleverde
clips. Leverbaar in 5 verschillende maten,
geschikt voor A4, A3, A2, A1 en B2
printformaat.

Materiaal:
Kleur:
Profiel:

Geanodiseerd alu
Zilver
31mm

Dubbelzijdig en voor binnengebruik. Uitgevoerd in geanodiseerd
aluminium met een 45-gradenhoek
voor een professionele uitstraling.
Geleverd met een stevige achterplaat en een transparantie PVC-inleg.
Per kliklijs worden twee verstelbare
ophangsystemen meegeleverd.
Excl. ophangoog en kabel.
Leverbaar in 4 maten:
A1, A0, B1 en B2 printformaat.
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Kliklijsten

Art ° LU2309

Materiaal:
Kleur:
Toepassing:

Art ° LU5429

Art ° LU0409

Geanodiseerd alu
Zilver
Binnengebruik

Deze kliklijst kent een chique uitgevoerde
omlijsting, 32 mm geanodiseerd aluminium
profiel. De verstek hoeken en de ronde
profilering maakt deze elegantie kliklijst
een must-have. De kliklijst wordt geleverd
met een stevige achterplaat en een
transparante PVC-inlegvel.
Leverbaar in de volgende afmetingen :
A3, A2, A1, A0, B2, B1 en B0

Materiaal:
Kleur:
Toepassing:

Geanodiseerd alu
Zilver
Binnengebruik

Enkelzijdig en voor binnengebruik.
De kliklijsten, uitgevoerd in geanodiseerd
aluminium, hebben een 45 graden verstek
hoek voor een professionele uitstraling.
De kliklijst wordt geleverd met een stevige
achterplaat en een transparante PVC-inlegvel.
Ook schroeven en pluggen worden
meegeleverd. Leverbaar in 6 verschillende
maten: A2, A1, A0, B2, B1 en B0 printformaat

Materiaal:
Kleur:
Toepassing:

Art ° LU6409

Geanodiseerd alu
Zilver / Zwart
Binnengebruik

Safety, enkelzijdig en voor binnengebruik.
De kliklijsten, uitgevoerd in geanodiseerd
aluminium, hebben een 45 graden verstek
hoek voor een professionele uitstraling.
De kliklijst wordt geleverd met een stevige
achterplaat en een transparante PVC-inleg
vel. Het profiel is minder eenvoudig te
openen, vandaar de naam safety.
Ook schroeven en pluggen worden
meegeleverd. Leverbaar in 4 maten:
A1, A0, B1 en B0 printformaat.

Materiaal:
Kleur:
Profiel:

Geanodiseerd alu
Zilver
46 mm

Enkelzijdig en voor binnengebruik.
Alle onderdelen meegeleverd zoals
een stevige achterplaat, transparante
PVC-inlegvel, schroeven en pluggen.
Leverbaar in 6 verschillende maten:
A2, A1, A0, B2, B1 en B0 printformaat.
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Kliklijsten

Art ° LU5529

Materiaal:
Kleur:
Toepassing:

Art ° LU5209H

Art ° LU5219

Geanodiseerd alu
Zilver
Binnengebruik

Safety enkelzijdig en voor binnengebruik.
De kliklijsten, uitgevoerd in geanodiseerd
aluminium, hebben een 45 graden verstek
hoek voor een professionele uitstraling.
De kliklijst wordt geleverd met een stevige
achterplaat en een transparante PVC-inlegvel.
Het profiel is minder eenvoudig te openen,
vandaar de naam safety. Ook schroeven
en pluggen worden meegeleverd. Leverbaar
in 4 verschillende maten: A4, A3, A1 en B2
printformaat.

Materiaal:
Kleur:
Toepassing:

Geanodiseerd alu
Zilver
Binnengebruik

Enkelzijdig en voor binnengebruik.
De kliklijsten, uitgevoerd in geanodiseerd
aluminium, hebben een ronde hoek voor
een professionele uitstraling. Deze
kliklijst wordt geleverd met een stevige
achterplaat en een transparante PVC-inleg
vel. Ook schroeven en pluggen worden
meegeleverd. Leverbaar in 7 verschillende
maten: A4, A3, A2, A1, B3, B2 en B1
printformaat.

Materiaal:
Kleur:
Toepassing:

Art ° LU2339

Geanodiseerd alu
Houten look
Binnengebruik

Deze kliklijst heeft met zijn "houten" look
een zeer aparte uitstraling. Het profiel is
25 mm breed en de hoeken zijn verstek
gezaagd. De lijsten worden geleverd incl.
4 schroeven en pluggen t.b.v.
muurbevestiging.
Optie: de ophangclip (LU1019) voor een
eenvoudig en snelle muurmontage.
Leverbaar in 5 maten:
A4, A3, A2, A1 en A0 printformaat.

Materiaal:
Kleur:
Profiel:

Geanodiseerd alu
Zilver
32 mm

Lockable enkelzijdig en voor binnen
gebruik. De kliklijsten, uitgevoerd
in geanodiseerd aluminium, hebben
een 45 graden verstek hoek voor
een professionele uitstraling. De
kliklijst wordt geleverd met een
stevige achterplaat, een transparant
PVC-inlegvel en is alleen te openen
met de meegeleverde inbussleutel.
Ook schroeven en pluggen worden
meegeleverd. Leverbaar in 6 maten:
A4, A3, A2, A1, B2 en B1 printformaat.
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