
BILDVÄGGAR

Flextile
80 | 100 | 120 

En helt ny generation  
av vikbara tygramar. 
Patenterad och helt unikt i sitt slag.

Extremt enkelt viker man upp bärbara alu
mini umramar till lekfulla kvadrater  med 
bilden färdigmonterad på ställningen eller 
med heltäckande bilder som ett alternativ.

Med tre olika ramstorlekar kan du skapa 
oändligt antal konfigurationer!

Ramarna fälls ut för hand och fötterna på 
 golvet håller ramarna på plats. Bygg på 
höjden och bredden, i raka rader eller i vinklar 
genom att stapla och länka ramar i varandra.

Välj bland färdiga lösningar eller bygg 
 modulerna exakt som du vill ha dem.

NY PRODUKT

 PATENT 
PENDING

Ramarna fälls ut för hand och fötterna på golvet håller 
ramarna på plats.

Se film på Youtube.



BILDVÄGGAR

Även tygbilderna är flexibla 
Välj mellan att ha en bild per ram eller en heltäckande bild över flera ramar (fungerar på både fram och 
baksida). Det går också att välja ett dubbelsidigt printat överdrag i stretchtyg för exponering åt två håll.

Enkelt och smidigt. Bilderna kommer 
alltid förmonterade i ramarna. Lätt att 
sätta upp och ta ner. Bilderna sitter 
hela tiden kvar på ramarna med hjälp 
av osynliga kantlister.

En större bild som går över flera 
ramar. Denna princip funkar både till 
fram- och baksidan. Bilden fäster man 
enkelt i ramen med med hjälp av en 
påsydd kantlist.

Printat stretchtyg som man enkelt 
drar över ställningen. Inga skarvar 
och du får automatiskt print på båda 
sidorna med budskap åt två håll.

En bild per ram En heltäckande bild Dubbelsidigt överdrag

Ramarna är kvadratiska och finns i storlekarna 
80 cm, 100 cm och 120 cm. 
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Med tre olika ramstorlekar kan du skapa 
oändligt antal konfigurationer!

Den totala storleken på en Flextileväggen 
beror på vilken ramstorlek du utgår ifrån 
(80, 100 och 120 cm) och det antal ramar 
 du väljer att bygga upp din vägg med.

Vi har presenterat olika väggpaket som 
kan vara lämpliga att börja med men det 

går lika bra att låta fantasin flöda och 
 bygga ändlösa varianter. Tänk på att  bygga 
konfigurationer med samma ramstorlek 
eftersom det inte går att stapla  ramar av 
olika eller blandade storlekar.

Fråga på offert  
efter just ditt  

specifika önskemål  
och konfiguration.


