ALUFRAME
SYSTEMY RAMOWE

ALUFRAME

PROFESJONALNE SYSTEMY RAMOWE

Oryginalne wzornictwo, kreatywne rozwiązania i wysoka
jakość produktu – to główne cechy nowoczesnych
nośników reklamy, których celem jest zwiększenie impulsów
nabywczych i zwrócenie uwagi na reklamowaną markę.
Aranżacja sklepu, salonu, witryny, stoiska targowego to
pierwsze wrażenie i zaproszenie dla nabywców, dlatego
tak istotny jest jej indywidualny i unikatowy charakter,
wywołujący u klienta pozytywne skojarzenia.
Firma HJE oferuje systemy ram do wydruków na tkaninach,
pełniące zarówno funkcję nośnika reklamy, jak również
elementu dekoracji wnętrza, zastępujące powszechnie
stosowane plakaty.
ALUFRAME to nasz synonim systemów prezentacji,
zbudowanych z ram aluminiowych i wydruków tekstylnych.
Oferujemy konstrukcje pod wydruki materiałowe
o wymiarach dopasowanych do warunków i wymiarów
wnętrza lub witryny.
Działy rozwoju produktu, wzornictwa, produkcji, logistyki
firmy HJE ściśle współpracują ze sobą podczas realizacji
każdego zlecenia.
Dostarczamy systemy ramowe wolnostojące –
proste, eliptyczne lub okrągłe, systemy do zawieszania na
ścianach, podwieszenia na sufitach, podświetlane lub bez
oświetlenia, z jednostronnym lub dwustronnym nadrukiem
oraz w nietypowych kształtach, według pomysłu klienta.
02/
01/02

Realizujemy projekty standardowe i nietypowe, od prostych
ram, podświetlanych kasetonów, pylonów, po zawieszane
konstrukcje wielkoformatowe. Nasi projektanci, graficy
i specjaliści ds. produkcji potrafią przeobrazić indywidualne
idee i wyobrażenia klienta w produkt końcowy, ściśle
dopasowany do warunków i aranżacji wnętrza.
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ALUFRAME
OPIS SYTEMU

Pod nazwą ALUFRAME oferujemy ramy i systemy
prezentacyjne do wydruków tekstylnych.
Zalety systemu:

• Niskie koszty transportu i logistyki także w przypadku dużych
i bardzo dużych formatów. Wydruki na tkaninie gotowe do
wysyłki można złożyć / zwinąć / zrolować. Ramy napinające
można zdemontować i ponownie zmontować na miejscu, bez
użycia specjalistycznych narzędzi.
• Prosta i szybka wymiana wydruku na tkaninie obszytej
silikonową taśmą, bez konieczności używania jakichkolwiek
narzędzi. Łatwy montaż ram.
• System idealnie przystosowany jest do regularnej wymiany
drukowanych motywów.
• Wysoka estetyka wydruku i niewidoczne profile napinające
powierzchnię zadrukowanej tkaniny.
• Idealna alternatywa zastępująca drogie i nieekologiczne
płyty PVC. Materiały tekstylne przeznaczone do wydruku
nie zawierają PVC, są bezzapachowe i łatwe w utylizacji.
Wszystkie stosowane tekstylia spełniają wymogi normy
niepalności B1.
• Możliwość wielokrotnego wykorzystywania wydruków bez
widocznych śladów użytkowania.

04/
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Ramy dostępne w dowolnych rozmiarach można idealnie
dopasować do wymiarów powierzchni przeznaczonej pod
ekspozycję.

MONTAŻ RAMY i WYDRUKU

- Odpowiednio ułożyć profile
- Ująć w dłoń kątownik

- Wprowadzić kątownik do
prowadnic profili

- Gotowa, zmontowana rama
ALUFRAME

- Wcisnąć silikonową taśmę
- Łatwy i szybki montaż
przyszytą do krawędzi wydruwydruku bez użycia
ku do rowka w ramie
jakichkolwiek narzędzi

tkanina
silikonowa
taśma
tkanina
profil

silikonowa
taśma
profil

- Połączyć profile

- Dokręcić kątowniki

- rama idealnie przystosowana
do szybkiej wymiany motywu

Ramy napinające ALUFRAME posiadają
na zewnętrznej krawędzi rowek ( wpust )
o szerokości 4 mm i głębokości 13 mm.
Tkanina z nadrukiem obszywana jest silikonową
taśmą o grubości 3 mm i szerokości 15 mm,
która wtykana jest do wpustu.
System umożliwia szybką wymianę wydruku
także przez te osoby, które do tej pory nie
wykonywały takich czynności.

ALUFRAME

ROZWIĄZANIA STANDARDOWE

ALUFRAME BASIC LIGHT / ES / DS
Lekkie profile do ram pod wydruki tekstylne w rozmiarach XL.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE :
• Możliwość regularnej wymiany grafiki		
•100 % widocznej powierzchni wydruku
2
• Dostępne dowolne formaty o wymiarach do 50 m
• Łatwa i szybka wymiana grafiki
• Niskie koszty logistyki 				
• Do montażu na ścianie / suficie
• Możliwość zastosowania różnych materiałów pod nadruk
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Aluminiowy profil z wpustem do zamocowania tkaniny
z wydrukiem.
Profil proszkowany w kolorze srebrnym.
Inne kolory profili dostępne na zapytanie klienta.
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OPIS :

37
Basic LIGHT
lekki profil do monta¿u na œcianie

• do montażu na ścianie / suficie
• jako wolnostojące ramy pod wydruki reklamowe
i grafiki dekoracyjne
• do budowy ścianek działowych i parawanów, ścian wyciszających
• dostępne w kolorach RAL / stali szlachetnej/
• dostępne jako profile proste i wygięte

26

OPCJE WYKORZYSTANIA :

44
Basic ES
profil do ram z jednostronnym wydrukiem

• łączniki / kątowniki
• zestaw do podwieszenia na suficie
• zestaw do zawieszenia na ścianie
• różne typy podstaw dla ram stojących
• półki pod prospekty

45

AKCESORIA :

49
Basic DS
profil do ram z wydrukiem dwustronnym

ZASTOSOWANIE

wewnątrz, w zadaszonych obszarach zewnętrznych

WYDRUK

jednostronny i dwustronny

ROZMIARY FORMATÓW

dowolne

FORMATY SZCZEGÓLNE

na zapytanie

SZEROKOŚĆ PROFILI

20 / 26 / 49 / 80 mm

MATERIAŁY TEKSTYLNE

dowolne materiały tekstylne pod wydruk UV

STANDARDOWY KOLOR
PROFILI

srebrny , proszkowany EV 1

INNE KOLORY PROFILI

kolory RAL na zapytanie / stal szlachetna / metal
chromowany

MONTAŻ

na ścianie, suficie lub jako ramy stojące

38

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Basic DS 80
profil do ram z dwustronnym wydrukiem

80

NARO¯NIKI
dla ram Basic DS i Basic 80

ALUFRAME

PRZYKŁADY REALIZACJI Z UŻYCIEM PROFILI
BASIC LIGHT / ES / DS
ALUFRAME INDOOR - DESIGN
Wielkoformatowy wydruk tekstylny we wnętrzu
sklepowym, pełniący funkcję ścianki działowej.
Basic DS

ALUFRAME INDOOR - DESIGN
Wydruk tekstylny w ramach ALUFRAME jako nośnik reklamy
Basic LIGHT

ALUFRAME INDOOR - DESIGN
Konstrukcja pod wydruk tekstylny wykonana z profili giętych.
Basic ES
08/
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ALUFRAME

ROZWIĄZANIA STANDARDOWE

ALUFRAME ILLUMINATED ES 100/ES 120/DS 150
Profile do budowy podświetlanych kasetonów z wydrukiem tekstylnym.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
System ten wyznacza nowe standardy w prezentacji podświetlanych motywów drukowanych
w rozmiarze XL. Zastosowanie tekstylnego wydruku w miejsce szkła akrylowego znacznie upraszcza
sposób użytkowania produktu.
• Możliwość regularnej wymiany grafiki
• Dostępne dowolne formaty o wymiarach do 50 m2
• Do montażu na ścianie /suficie
• Łatwa i szybka wymiana grafiki
• Niskie koszty logistyki
		

• Możliwość zastosowania różnych materiałów
pod nadruk
• W przypadku formatów o wysokości powyżej
2 metrów - dostawa w formie zdemontowanej
• Modułowa budowa umożliwiająca prosty
i szybki montaż w miejscu docelowym.

OPCJE WYKORZYSTANIA:
• do montażu na ścianie / suficie
• jako wolnostojące podświetlane ramy pod wydruki
reklamowe i grafiki dekoracyjne
• pylony w pomieszczeniach wewnętrznych
• dostępne w kolorach RAL / stali szlachetnej/

80

Illuminated ES 80
profil do ram z dwustronnym wydrukiem lub podświetlanych
ram z jednostronnym wydrukiem

23

Aluminiowy profil z wpustem do silikonowej taśmy,
którą obszyta jest tkanina z wydrukiem. Jako oświetlenie
wykorzystać można świetlówki T5 lub oświetlenie
w technologii LED.

44

OPIS:

100
Illuminated SKY 100
lekki profil do wydruków mocowanych na suficie

• kątowniki
• zestaw do zawieszenia na suficie
• zestaw do zawieszenia na ścianie
• różne typy podstaw dla ram stojących
• łączniki rama / rama lub rama / kolumna

46

AKCESORIA:

100

Illuminated ES 100
profil do podœwietlanych ram z jednostronnym wydrukiem

wewnątrz, w zadaszonych obszarach
zewnętrznych

WYDRUK

jednostronny i dwustronny

ROZMIARY FORMATÓW

dowolne

FORMATY SZCZEGÓLNE

na zapytanie

SZEROKOŚĆ PROFILI

80 / 100 / 120 / 150 mm

MATERIAŁY TEKSTYLNE

dowolne materiały tekstylne pod wydruk
UV

STANDARDOWY
KOLOR PROFILI

srebrny proszkowany EV 1

INNE KOLORY PROFILI kolory RAL na zapytanie / stal szlachetna
/ metal chromowany

MONTAŻ
10/
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na ścianie, suficie lub jako ramy stojące

120

Illuminated ES 120
profil do podœwietlanych ram z jednostronnym wydrukiem

46

ZASTOSOWANIE

46

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

150

Illuminated DS 150
profil do podœwietlanych ram z dwustronnym wydrukiem

ALUFRAME

PRZYKŁADY REALIZACJI Z UŻYCIEM PROFILI
ALUFRAME ILLUMINATED ES 100 / ES 120 / DS 150
ALUFRAME INDOOR - DESIGN
Lada w z podświetlanym wydrukiem tekstylnym
zamocowanym w ramie ALUFRAME
Illuminated ES 120

ALUFRAME INDOOR - DESIGN
Wielkoformatowy, podświetlany wydruk
tekstylny w ramie ALUFRAME
Illuminated ES 120
System ścianek działowych w obszarze
biurowym
ALUFRAME.PARAVANT Basic DS 80

ALUFRAME

ROZWIĄZANIA STANDARDOWE

ALUFRAME ES 45° Light / ES 45°
ALUFRAME ILLUMINATED ES 45°/ ES 65
Profile do budowy podświetlanych
kasetonów z wydrukiem tekstylnym.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
Boki tych profili ustawione są pod kątem 45° względem płaszczyzny wydruku, dzięki czemu
osoba spoglądająca na wydruk odbiera wizualne wrażenie zawieszenia obrazu w powietrzu.
45° skos boku profilu powoduje, że nadaje się on także idealnie do obudowy drukowanym
motywem kolumn prostokątnych bez widocznych ram i elementów nośnych.
• Profile idealnie przystosowane do obudowy
kolumn / słupów podporowych
• Dostępne dowolne formaty
w rozmiarach do 50 m2
• Do montażu na ścianie / suficie
					
12/
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• Łatwa i szybka wymiana grafiki
• Wizualny efekt zawieszenia obrazu w powietrzu
• Możliwość zastosowania różnych materiałów
pod nadruk
• Niskie koszty logistyki

20
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OPIS:
Aluminiowy profil z wpustem do silikonowej taśmy, którą
obszyta jest tkanina z wydrukiem.

Basic LIGHT 45°
lekki profil 45°

• do budowy ram stojących
• dostępne w kolorach RAL / stali szlachetnej/ wersji
chromowanej
• do budowy pylonów w pomieszczeniach wewnętrznych
• oświetlenie w technologii LED lub LED-Ambiente
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OPCJE WYKORZYSTANIA:

60
Basic ES 45°
profil 45° do ram z wydrukiem jednostronnym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZASTOSOWANIE

wewnątrz, w zadaszonych obszarach
zewnętrznych

WYDRUK

jednostronny i dwustronny

ROZMIARY FORMATÓW

dowolne

FORMATY SZCZEGÓLNE

na zapytanie

SZEROKOŚĆ PROFILI

20 / 26 / 65 / 120 mm

MATERIAŁY POD WYDRUK

płyty, materiały pod wydruki tekstylne,
baner

STANDARDOWY KOLOR
PROFILI

srebrny proszkowany EV 1

INNE KOLORY PROFILI

kolory RAL na zapytanie

MONTAŻ

na ścianie, suficie lub do obudowy
kolumn

Illuminated ES 45°
Profil 45°

159
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• łączniki
• zestaw do zawieszenia na suficie
• zestaw do zawieszenia na ścianie
• różne typy podstaw dla ram stojących

120

AKCESORIA:

65
Illuminated ES 65
profil do ram z jednostronnym wydrukiem

ALUFRAME

ROZWIĄZANIA STANDARDOWE

ALUFRAME ILLUMINATED 45° / CUBE 45°
XL-Formatdisplay ³

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

14/
13/14

14

65

Specjalne profile do tworzenia konstrukcji przestrzennych w dowolnym
formacie, z wydrukiem tekstylnym. Dzięki ukrytym profilom uzyskana
zostaje duża powierzchnia ze 100 % widocznym wydrukiem.
Konstrukcje takie mogą stać lub być podwieszane pod sufitem, nadają
się także idealnie do obudowy kolumn. Dzięki stabilnej budowie, nie
wymagają dodatkowych podpór lub podstaw.
• Idealne do tworzenia konstrukcji obudowy kolumn i konstrukcji
wiszących
• Łatwa i szybka wymiana grafiki
• Możliwość zastosowania różnych materiałów pod nadruk
• Niskie koszty logistyczne

CUBE 45°
Profil do konstrukcji
przestrzennych

CUBE 45°
ł¹cznik 3D

ALUFRAME INDOOR - DESIGN
konstrukcja podwieszana CUBE 45°

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
• Możliwość tworzenia przestrzennych konstrukcji z 4, 5 i 6
powierzchniami pod grafiki
• Możliwość tworzenia dowolnych konstrukcji o różnych
wymiarach i kształtach
• Szybka i łatwa wymiana motywów
• Możliwość tworzenia konstrukcji podświetlanych i bez
oświetlenia.
£¹czenie profili CUBE 45° przy użyciu łącznika 3D

ALUFRAME
PRODUKTY

WARIANTY PODPÓR DO RAM STOJĄCYCH W SYSTEMIE ALUFRAME
W naszym programie asortymentowym oferujemy różne warianty podpór pod
ramy stojące ALUFRAME, Dostępne sa podpory w różnych kształtach,
wykonane ze szkła, drewna lub aluminium.

P³yta podporowa
Podpory wygiête

Podpory p³askie

Inne, dostępne warianty podpór dla systemów ALUFRAME

Podpory szklane
16/
15/16

Podpory drewniane

Podpory metalowe

DISPLAY REKLAMOWY
Eleganckie wzornictwo stworzone dla potrzeb
intrygującej i niespotykanej prezentacji produktu.
W systemie wykorzystano profil do obustronnego
wydruku. Wyjątkowy efekt optyczny
osiągany jest dzięki łukowej konstrukcji
ramy napinającej wydruk materiałowy.

OPCJA ZASTOSOWANIA:
Dekoracyjne ramy pod wydruk tekstylny,
o specjalnym efekcie wizualnym.

AKCESORIA
• wydruk tekstylny obszyty silikonową taśmą
• różne rodzaje podpór

DANE TECHNICZNE
Wymiary standardowe
Wysokość

1750 mm

Szerokość

800 mm

Grubość

410 mm

Produkt dostępny w dowolnych wymiarach.

ALUFRAME
PARAVANT

PARAVANT

SYSTEM ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
System wyciszających ścian działowych, przeznaczonych
do pomieszczeń komercyjnych, sklepowych, biurowych, sal
konferencyjnych, gabinetów i recepcji.
Moduły aluframe PARAVANT posiadają specjalne wypełnienie
pochłaniające fale dźwiękowe. Wyciszają dźwięki i pogłos
w pomieszczeniu, a do tego wyjątkowo się prezentują.
Nieograniczone możliwości motywów na wydruku umożliwiają
idealne dopasowanie do wnętrza.
18/
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Dzięki zintegrowaniu elementów dźwiękochłonnych i ram do
wydruku tekstylnego stworzyliśmy produkt łączący w sobie
dwie funkcje : wyciszającą i dekoracyjną.
W modułach aluframe PARAVANT wykorzystać można profile
pod wydruk jednostronny lub obustronny w połączeniu
z elementami do zamocowania na ścianie tworzyć można
dekoracyjne moduły naścienne.
Materiał pochłaniający jest niepalny, wyjątkowo lekki i stabilny.
Jasny kolor wypełnienia nie zaciemnia pomieszczenia .

WYMIARY (możliwość dowolnej
kombinacji wysokości i szerokości)
WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ

2000 mm
2250 mm
2500 mm
3000 mm

do 1000 mm
do 3000 mm
(w opcjach co 500 mm)

DOSTĘPNE TAKŻE INNE WYMIARY WG. SPECYFIKACJI KLIENTA.

System izolacji
d¿wiêkowej

TWS - 180°

TWS - 45°

TWS - 30°

TWS - T

TWS - 90°

TWS - X

Naro¿niki do ram
ALUFRAME

Łącznik TWS (możliwość kombinacji kilku typów łączników)

TWS - 180°

TWS - 90°

TWS - 30°

TWS - X

TWS - 45°

TWS - T

ALUFRAME
PARAVANT - ŁUK

PARAVANT - ŁUK

WYMIARY (możliwość dowolnej kombinacji
wysokości i szerokości)
WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ

2000 mm
2250 mm
2500 mm
3000 mm

do 1000 mm
do 3000 mm
(w opcjach co 500 mm)

Dostępne także inne wymiary wg. specyfikacji klienta.
20/
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System izolacji
d¿wiêkowej

Naro¿niki do ram
ALUFRAME

TWS - 45°

TWS - 30°

TWS - 180°

TWS - T

TWS - X
TWS - 90°

TWS - 180°

TWS - 30°

TWS - 45°

TWS - 90°

TWS - X

TWS - T

ALUFRAME

PROJEKTY NIETYPOWE
Większa rozpoznawalność - to droga do sukcesu. Odpowiednio dobrane koncepcje i trafione pomysły na niebanalne produkty
wzmacniające wizerunek marki pomagają naszym klientom odróżniać się od konkurencji.
Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie komunikacji wizualnej, realizując wszystkie projekty, od standardowych po
nietypowe, tworzone według indywidualnych pomysłów klienta .
Możliwości zastosowania naszych produktów są nieograniczone. Czy to konstrukcje stojące, wiszące, podwieszane na sufitach,
ramy podświetlane, ekspozycje w punktach sprzedaży, salonach, elementy witryn sklepowych, ścianki działowe - wszystkie te
rozwiązania nadają pomieszczeniom i ekspozycjom niepowtarzalnego charakteru.

ALUFRAME SKY
Efektowny sposób oświetlenia

SKY-OVERHEAD
Przykład elementów podwieszanych pod sufitem,
wykonanych z giętych profili ALUFRAME i druku
tekstylnego

ALUFRAME ŁUK
w pomieszczeniach konferencyjnych,
poczekalniach
22/
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Przyłącze
elektryczne

profil
jednostronny

bez
oświetlenia

do
podświetleń

profil
dwustronny

gładkie krawędzie

do podświetleń
LED

profil 45o

konstrukcja
modułowa

Multimedia

dźwiękochłonne

Podświetlenie
LED Ambient

Biuro Handlowe w Polsce
HJE Eickhoff GmbH & Co. KG
Am Kiewasser 26
D-57368 Lennestadt / Niemcy
T +49 (0) 27 21 . 94 19 - 0
F +49 (0) 27 21 . 94 19 - 40
info@hje.de // aluframe@hje.de
www.hje.de

BTT ALTER
40-750 Katowice
ul. Szałwiowa 3
tel. / fax: +48 32 255 66 31
kom : +48 602 477 634
info@hje-polska.eu
www.hje-polska.eu

