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A perfect frame for your communication
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Hos exponent skaber vi løsninger og produkter med omtanke. Vi takler 

krævende design-udfordringer og opfylder ambitiøse funktionskrav.

Fastframer består af en alu-ramme, som monteres med et udskifteligt 

stofbanner. Alu-rammen kan leveres i præcis det mål du ønsker og findes 

i forskellige profiler. Stofbanneret monteres nemt og fuldstændigt stramt 

ved hjælp af et påsyet gummibånd, som klemmes ned i profilet. 

Fastframer leveres som standard i en elegant mat alu-overflade, men det 

er også muligt at levere rammerne malet i RAL-farver efter eget ønske.  

Få komponenter 
– mange muligheder

FASTFRAMER



TIP
Fra front er blot 2 mm 

af rammenkanten synlig 

og forstyrrer dermed 

ikke  det printede 

budskab
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På gulv, på væg 
eller fra loft

Fastframer-rammen kan udstyres med specialdesignede fødder, 

vægbeslag eller wirer, som gør det muligt at placere den fritstående  

på gulv, monteret på væg eller hængende fra loft. 

FASTFRAMER



TIP
FastFramer har

en positiv akustisk 

indvirken på de 

omgivelser, hvori den 

er monteret



6

Bagbelysning giver   
ekstra synlighed

Som tilvalg kan Fastframer leveres med indbyggede LED-lyskilder,  

som giver en flot og jævn bagbelysning af stofbanneret. Dermed  

opnår du en øget synlighed af dit budskab sammen med en stærk  

dekorativ effekt.

FASTFRAMER
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Lad os hjælpe 
dig på vej

Fastframer giver dig mange muligheder. Vi er derfor altid klar til et  

uforpligtende møde, så vi i fællesskab kan identificere den rigtige løsning, 

som opfylder netop dine behov.

Du kan også besøge vores showroom, hvor du får mulighed for »hands-on« 

at lære Fastframer at kende.

Book et møde eller aftal et besøg på telefon +45 7026 3300 eller på

info@exponent.dk

FASTFRAMER



TIP
Du kan til hver en tid 

tilkøbe nye monterings - 

klare bannerprint 

til din Fastframer
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T: +45 7026 3300

E: info@exponent.dk

www.exponent.dk

Med en kompetent medarbejderstab og en bred viden om udstillinger løser 

exponent alle former for udstillingsbehov – store som små udfordringer, 

hele eller dele af entreprisen, fra idé til færdig udstilling. Vores faste stab 

af arkitekter og projektledere rådgiver dig gennem hele processen. Vores 

montører med eget værksted og egne systemer opererer i hele verden. 

Imellem udstillingerne tilbyder vi lagerhotel, så du slipper for at opbevare 

udstillingsmodulerne, når du ikke er på farten.

Explore


