
A újrafelhasználható ponyvafeszítő - képfüggesztő klipszek lehetővé teszik a bannerek, ponyvák, hálók, fóliák®
holdon

kifeszítését, azok átlyukasztása nélkül. A szabadalmaztatott termékeket üvegszállal erősített nejlon alapanyagból készítik

Svédországban. A fehér színű UV stabilizátort is tartalmaz. A színeseket pigment adalék védi az UV sugárzás okoztaholdon

értékcsökkenéstől, az UV sugaraknak legellenállóbbak így a fekete klipszek. Alkalmazhatóak -30 C és +100 C között. 220 C felett azo o o

anyag megolvad.

A használata szükségtelenné teszi az anyag szélének beszegését vagy a hagyományos fűzőkarikák használatát.holdon

A hagyományos banner-készítési eljárásoknál (fóliaragasztás, szitázás) gyakran használtak előreszegett, szegecselt alapanyagot.

A digitális nyomtatók már nem fogadják el a fűzőkarikákkal tűzdelt hordozót. A megoldást vagy a fűzőkarikák nyomtatás utáni

egyenként, kézzel való felszerelése (esetleg gépi beütése) vagy pár problémamentes, végfelhasználó által is elvégezhetőholdon

bannerre való felpattintása jelentheti. Tapasztalataink szerint a kevésbé veszi igénybe az anyagot, mint a hagyományosholdon

lyukszegecsek. Különösen szívós, kemény anyagon használva a hajlamos elnyelni a nagy szél okozta hirtelen terhelést is.holdon

Használatakor általában nem szükséges az anyag beszegése, mivel a nem lyukasztja át az anyagot és nagy felületenholdon

kapaszkodik bele. A fűzőkarika sajnos meggyengíti azt a helyet ahová betették, ezért általában a hagyományos fűzőkarikák

beszegetlen anyagban nem hoznak kívánt eredményt.

A klipszek a poliészter és más "kemény" anyagok kivételével gyakorlatilag bármilyen ponyvát megtartanak.holdon

A vékony, csúszós anyagok különlegesen hatékony fogásához használni kell a tartozékaként adott csúszásgátló betétet.mini holdon

Digit Bt. 1112 Budapest, Botfalu utca 7. tel.: (1) 224-0360 e-mail: info@digit.hu- - -

www. .hu/holdonnagyformatumu
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ï nem kell hozzá szerszám!
ï tartósan terhelhető, akár 100 kg-ig!
ï minél jobban húzza, annál jobban tartja!
ï többször is használható!
ï több színben rendelhető!

ponyva! vászon! polietilén! háló!
rögzítésére, feszítésére, megerősítésére, javítására.

A 3 darabból áll. Egyszerűen összeszerelhető.®mini oldh on

Terhelhetősége : 45 kg*

Mérete: 40 x 35 x 10mm
Tömege: 12,5 g
Fehér, fekete, zöld, kék, piros, sárga, szürke és átlátszó színben

A nagyobb méretű, nagyobb teherbírású.®midi oldh on

Terhelhetősége : 100 kg*

Mérete: 70 x 40 x 18,5mm
Tömege: 20 g
Fehér, fekete, kék, szürke színben

* Az átlagos terhelhetőséget úgy állapították meg, hogy egy oldon-t beszegetlen 680/700 gramm/m vinilreh
2

tettek, majd különböző statikus terhelésekkel méréseket végeztek rajta. A közepes terhelhetőség
hozzávetőlegesen megmutatja a használat során a oldon-on megengedhető biztonságos terhelést, általábanh

véve pedig meghatározza a kifeszített rendszer ezen komponensének biztonságos terhelhetőségét. Figyelem - az
átlagos terhelhetőség nem jelenti a oldon hatékonyságát vagy a tartóerejét, fogóerejét - ezeket a jellemzőket ah

h holdon megfelelő felhelyezése, valamint a oldon-nal feszített anyag fizikai tulajdonságai határozzák meg.

A díjnyertes instant clip-on eyelet az Holdon Systems bejegyzett márkaneve és terméke.
®

holdon
Kizárólagos magyarországi importőre a Digit Bt.

www. .eu/holdonmultimaterialcutter

®
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Digit Bt. 1112 Budapest, Botfalu utca 7. tel.: (1) 224-0360 e-mail: info@digit.hu- - -

reklámipar,

banner és sign
kemping és sátor

kertészet

vitorlázás és hajózás

általános használatra

színház, film, díszlet
Jó hír minden színpad-technikusnak, díszletezőnek. A különböző hátterek, drapériák, ideiglenes függönyök
rögzítésénél vége az improvizálásnak. A fantasztikusan erős, sokoldalú midi biztos rögzítési pontot jelentholdon

mindig és mindenhol. És még szerszám sem kell hozzá.

Ezernyi

alkalmazási

lehetőség

otthonra,

pihenéshez

vagy ipari célra!

A instant rápattintható feszítőfülek nagyszerű és egyszerű eszközei a legtöbb vászonholdon

szerelvény (pl. vitorlarúd-borító, ponyvatető, napellenző, fedőponyva) megerősítésének,
rögzítésének, javításának, felszerelésének. Az eltört fűzőkarikát pillanatokon belül lecserélheti vele.

A a leghatékonyabb, biztonságos módját jelenti a polietilén fólia, háló, poliészterholdon

árnyékoló rögzítésének a kiskertben és a mezőgazdaságban. Nem károsítja, nem lyukasztja ki a
fóliát. Szélsőséges időjárási körülmények között is használható. Kerti eszközök, bútorok
letakarásához is jó. Hatékonyan alkalmazhatja árnyékolófüggőny kialakításához fóliasátorba,
üvegházba. Polietilén fólia feszítésének ideális segédeszköze. Olcsó udvari árnyékolósátor,
partisátor kialakításához is ajánljuk.

A ideális szövetek, ponyvák, hálók kifeszítésére,holdon

megerősítésére, javítására. Nem kell hozzá szerszám, nem
lyukasztja ki, nem rongálja meg az anyagot, rendkívüli tartóerővel
rendelkezik. Oda rögzíti ahová akarja és akkor, ha szüksége van rá.
Az eltörött rögzítőfülek pillanatokon belül cserélhetőek.
Rendkívüli körülmények között ráadás köteleket rögzíthet vele.
Sátoralj, ponyva biztonságos rögzítéséhez, vészhelyzetben
menedék, védőtető készítéséhez használhatja. Ráadásul minél
jobban húzzák, annál erősebben tart.

A újrafelhasználható képfüggesztő klipszek szükségtelenné tehetik a banner szélének®holdon

visszahajtását, beszegését és a hagyományos fűzőkarikák alkalmazását.
A klipszek tökéletes eszközei a digitális sign készítésnek és nagymértékbenholdon

leegyszerűsítik a bannerek felhelyezését.

www. .hu/holdonnagyformatumu
www. .eu/holdonmultimaterialcutter
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