ONE TILE,
UNLIMITED
POSSIBILITIES
FLEXTILE
ETT INNOVATIVT
OCH MODULÄRT
DISPLAYSYSTEM

FLEXTILE – DET BLIR INTE MER
FLEXIBELT ÄN SÅ HÄR
Spennares Flextile är inte bara flexibel, den är användarvänlig, portabel och kan
monteras av en person utan verktyg. Ramarna kan, med sin patenterade lösning,
smidigt vikas ihop – med bilderna monterade på om man vill! Bilden sitter på
plats med osynliga kantlister och Flextile fungerar till flera typer av tyger.
Flextileramarna kan sättas ihop till oändliga kombinationer och passar därför
alla typer av mötesplatser. Från den lilla mötesplatsen, till pop up shops och
jättestora event och mässor.
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CASE: NORLING STUDIO
Pop-up Shop. Norling var ute efter ett system som matchade deras
behov. Det som från början skulle fungera som ett temporärt försäljningsställe kom senare att fungera som deras ofta återkommande
utställningskitt. Detta, tack vare att de kunde variera och alternera
utställningen med samma ramar och bilder.

EN RAM, TRE STORLEKAR,
OÄNDLIGA MÖJLIGHETER
Lättanvänt och flexibelt – beskriver Flextile bäst!
Börja med att välja en storlek på ramen, eller varför inte flera
storlekar mellan 80cm, 100cm och 120cm. Sätt ihop dem
bredvid varandra eller i vinkel (45 eller 90 grader) för att
skapa rum i rummet eller bara för en snygg effekt! Det bästa
är att man med samma antal ramar kan variera utseendet på
sin display genom att bygga på höjden, bredden och variera
vinklarna.
Superlätt!

Introduktion

MONTERAS PÅ NOLLTID

Introduktion

Ett smidigare och mer intuitivt displaysystem finns inte! Även
storskaliga bildväggar kan sättas ihop av en person UTAN verktyg eller
specialkunskaper. Det är bara att placera ut fötterna och connectors, vika
upp ramarna och placera ut dem – lättare än lego och klart på nolltid!
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SMIDIG BILDMONTERING

Introduktion

Alla älskar vi looken och smidigheten med tygbilder som enkelt fälls
in förberedda spår. Att montera en tryckt tygbild i Flextileramar
är superenkelt och görs för hand. Använder man sig dessutom av
förmonterade bilder så är det bara att vika upp ramarna.

Bilden sitter kvar

Lätt att byta bild!

Vår unika design innebär att tygbilder med
silikonlist kan sitta kvar på ramen även när
man fäller ihop och transporterar sin Flextile.
Otroligt smidigt!

Att byta bild på Flextile går fort och är ekonomiskt.

EN BILD ELLER FLERA? ENKEL ELLER
DUBBLESIDIG? DU BESTÄMMER!

Introduktion

Valmöjligheten av att ha en bild per ram kan varieras med att i stället spänna upp en enda
stor bild över flera ramar. Passar för den som vill ha en sömlös finnish. Det går att montera
bild på både på fram- och baksida av en Flextile. En tredje bildlösning är att trä över ett så
kallat ”pillow case” för att snabbt åstadkomma en dubbelsidig lösning. Alla alternativ ger
ett attraktivt intryck!

En bild per ram

En heltäckande bild

Dubbelsidigt överdrag

Enkelt och smidigt. Bilderna är
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 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.

CASE: TRIGGERFISH
Triggerfish behövde smidiga och stilrena marknadsmaterial inför
ett event. Flextile blev den perfekta lösningen för deras tilldelade
yta och användes som en logo, foto- och projektionsvägg.

STANDARDKONFIGURATIONER

Modularitet

Med Flextileramar kan du skapa oändliga varianter på lösningar – allt beroende på event, utrymme och
behov! Här presenterar vi ett par populära konfigurationer som utgår från antingen 100 cm eller 120 cm
ramar. Lösningarna är färdigpackade kit som är ”show ready” och levereras med nödvändiga tillbehör.

Flextile 4

Mått

Vikt

Flextile 6

Mått

Vikt

Flextile 8

Mått

Vikt

100

200x200 cm

17 kg

100

300x200 cm

26 kg

100

400x200 cm

34 kg

120

240x240 cm

20 kg

120

360x240 cm

30 kg

120

480x240 cm

40 kg

Flextile 12

Mått

Vikt

Flextile 16

Mått

Vikt

100

600x200 cm

51 kg

100

800x200 cm

68 kg

120

720x240 cm

60 kg

120

960x240 cm

80 kg

CASE: EIZO
Eizo ville ha produkter till en stor utställningsmonter och de ville att
samma produkter på ett smart och smidigt sätt kunde fördelas och
användas till flera utställningar parallellt. Huvudmontern hade Flextile
med både ”en bild per ram” och lösningen där man spänner större
bilder över flera ramar. Resultatet gav ett häftigt och pampigt intryck
med 3,20 meter höga bildväggar.

FLEXIBLA KOPPLINGAR

Översikt

Top Connector
0°

Top Connector
45°

Top Connector
90°

Top Connector
Y

Top Connector
x4-90°

Connector rod

Foot Connector
Multi

En och samma konfiguration av Flextileramar kan med hjälp av ett enkelt trick
få ett helt annat utseende och funktion – nämligen genom att ändra och variera
vinkeln på väggarna. Detta är möjligt tack vare den innovativa designen av fötterna
och top connectors.

Foot Connector
Y

Foot Connector

VAD BYGGER DU?

Översikt
#NEVER ENOUGH #FREEDOM #LOREM

Våra standardkonfigurationer är populära och de är perfekta
att utgå från men vi vill poängtera att det är bara fantasin som
kan sätta gränser.
#LOREM #IPSUM #DOLOR SI #AMET

modularitet

Utnyttja den unika
som Flextile har
som gör att man kan skräddarsy kreativa lösningar exakt
efter behov. Variera och blanda ramstorlekar, bildvåder,
accessoarer som vinklar m.m. för att skapa unika lösningar!
#LOREM
#IPSUM #DOLOR SI #AMET
Lösningar och konfigurationer som är minst lika
funktionella
som vackra!
#NEVER ENOUGH #FREEDOM #LOREM

#LOREM #IPSUM #DOLOR SI #AMET

#LOREM #IPSUM #DOLOR SI #AMET

#LOREM #IPSUM #DOLOR SI #AMET

#NEVER ENOUGH #FREEDOM #LOREM

#NEVER ENOUGH #FREEDOM #LOREM

INFINITE COMBINATIONS.
ONE SOLUTION.

KONTAKTA OSS!
Vi hjälpa er gärna med offerter eller frågor!

