
FLEXEASY 
ДЕКОРАТИВНИ ПАНА С ВИНИЛ

Алуминиева система 
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Рекламни пана и рамки с винил или текстил

EasyFlex

ИзиФлекс е лека и практична система от екструдирани алуминиеви профили, 

предназначена за изработване на рекламни пана с лице от текстил или винил. 

Едностранна, с дълбочина на рамката само 25 мм. Елегантна и ненатрапчива 

алуминиева рамка, лека и здрава. С помощта на ИзиФлекс неизползвани стени или 

колони лесно се превръщат в ефектна рекламна площ.  

ИзиФлекс е ефективна в създаването на интериорни рекламни пана без ограничение 

в размерите. Алуминиевата рамка остава изцяло скрита, което гарантира 

перфектната визия и прави ИзиФлекс идеалният завършващ елемент в интериорния 

дизайн. 

 

�Без ограничения в размерите на паната

�Лесно поставяне и подмяна на рекламната визия

�Скрита рамка за 100% видимост на рекламата

�Широко приложение в търговски обекти, заведения, изложбени зали и др.

�Бърз и лесен монтаж 
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Лека, практична и удобна система за рекламни рамки с 

XXL размери

Многократна смяна на рекламата

Бърз и лесен монтаж на рамката

100% видимост на рекламата

Улеснено поставяне на визията

Подходяща за декорация на витрини

Незаменим елемент от интериора

Аксесоари за окачване

Широко приложение в търговски обекти, заведения, 

изложбени зали и др.

Интериорните пана с големи размери

EasyFlex

Комплект за окачване - комплект от 

алуминиеви грипер елементи и стоманено 

въже за окачване на рамки и пана. Лесно 

регулиране дължината на стоманения кабел 

на ръка.

Аксесоар:
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Рекламните рамки с текстил или винил са едностранни, за монтаж на стена или за 

окачване.  ИзиФлекс  е изключително подходяща за рекламни пана с нестандартни 

размери. Перфектно изпъване на медиата, лесен монтаж и подмяна.

ИзиФлекс намира изненадващо много приложения. Особено подходяща е за

интериорни реклами и визуализиране на търговски обекти и шоурумове.
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Рамки от Изифлекс, окачени зад 

стъклена витрина, привличат 

вниманието на клиентите.

Богата гама от аксесоари за окачване 

допълват системата и улесняват 

монтажа. 

С помощта на ИзиФлекс се създават 

красиви интериорни пана без значение 

на размерите!

Изчистената линия и липсата на видима 

рамка фокусират вниманието върху 

рекламното изображение.

Декоративните пана с текстил са не само рекламен елемент, но и съществена част от 

интериорния дизайн на публични, търговски и дори домашни площи. Възможността от 

използване на различни текстили с красиви текстури и отпечатването на уникални 

мотиви превръщат ИзиФлекс в незаменим помощник на интериорния дизайнер или 

архитекта. 

Интериорните рекламни пана са изключително важна част от рекламата в точката на 

продажби в търговските обекти. Разположени на ключови места в търговския обект, те 

не само увеличават продажбите и разпознаваемостта на рекламодателя и неговия 

бранд, но и са ефективен канал за формиране на допълнителни приходи за 

собственика на обекта.

Рамките от Изифлекс са 

перфектни за монтаж над 

търговски щандове в 

супермаркети, търговски обекти, 

обекти за бързо хранене.

Идея

Приложение

Полезн
о



E
a

s
y

F
le

x

Маркетинг кампаниите за повишаване разпознаваемостта на марката или продукта 

са скъпи и продължителни. Ето защо ефективното използване на възможностите на 

интериорната реклама е от изключително значение за оптимизиране на разходите и 

ефективността на рекламата.

Декоративните пана са лесен и функционален начин за превръщане на 

неизползваеми стени в рекламна площ с голямо въздействие.

ИзиФлекс предлага многобройни предимства - бързо и лесно изграждане на пана и 

рамки с големи размери; улеснен монтаж, обслужване и смяна на рекламното лице. 

www.outsign-systems.com Тел.:+359 52 371 101, 372 202

Факс: +359 52 383 717

Ефективната интериорна реклама

EasyFlex

http://outsign-systems.com
mailto:info@outsign-systems.com

