
ВЪНШНИ РЕКЛАМНИ ПАНА С ВИНИЛ
Алуминиева система 

FLEXQUICK



Система за външни рекламни пана и билбордове

QuickFlex е стабилна алуминиева система за изпъване на винил, специално 

създадена за външни рекламни пана и билбордове с винил. Подсилената 

конструкция на рамката е с дълбочина 80 мм гарантира здравина и якост на паното 

дори и при изключително големи размери. 

QuickFlex се състои от 100% алуминиеви елементи с гаранция срещу корозия. Това я 

превръща в перфектно решение за монтаж на фасади от композитни панели, 

керамика и др. съвременни материали. 

QuickFlex e лесна за използване система, състояща се от ограничен брой 

компоненти. Гарантира перфектно изпъване на рекламното лице от винил, като 

същевременно оптимизира времето, необходимо за подмяна на визията.

QuickFlex е създадена за използване на открито, но поради малката си дълбочина и 

скритата рамка, е приложима и в големи затворени пространства.

QuickFlex е подходяща за монтаж по фасади, на съществуващи метални конструкции 

тип билборд, в изложбени и концертни зали, спортни салони, търговски и 

развлекателни центрове, молове, киносалони и т.н. - навсякъде, където е 

необходимо използването на големи рекламни площи.
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QuickFlex



QuickFlex е функционална система за рекламни билбордове с лице от винил, които 

впечатляват със своите размери и  правят Вашата реклама забележима от далеч. 

Използването на QuickFlex  по фасади на търговски обекти, офис и 

фирмени сгради, не само визуализира обекта и налага фирмената Ви идентичност, 

но и създава нови възможности за приходи за собственика на сградата.

пана от 

 

Взимане на размери
Производство на 
рекламата

 

Доставка и 
монтаж на обекта

 
Определяне 
нуждите на клиента
Консултиране 

 

Идеен проект
евент. визуализация
Офериране

 

Разпечатване на 
рекламното 
изображение

 

Възлагане 
на поръчка

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

Факс: +359 52 383 717

Високо качество на вложените 

материали и крайния продукт.

Дълъг живот на конструкцията.

Гаранция срещу корозия.

Лесна подмяна на рекламната визия.

Устойчивост на атмосферни влияния.

Перфектно изпъване на винила.

Без ограничения в размерите.

Скрита рамка за максимална видимост 

на рекламата!

Основни предимства на QuickFlex:
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Приложение:

За производство на външни рекламни пана по фасади, без ограничение в размера. 

Несветещи или с външно осветяване. 
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