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КОНСУЛТАЦИЯ И ПОРЪЧКИ:
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реклама . седалка . ограничител

реклама . седалка . ограничител
Консултация и поръчки:
Тел.: 02 944 20 60 или
office@piubultec.bg

Реклама, седалка и ограничител в един продукт!
Единствената по рода си система Multisits TRION предлага комбинация от 3 продукта в едно,
при това в изключително атрактивна и
издръжлива форма.
Площта, предвидена за седене, е същевременно
и сгъваемо пространство за плакати и реклама от
всякакъв вид, която може да се постави на нови и
интересни места – там, където има какво да се
случва.
Multisits TRI-ON пести място, може да се
подрежда в редица и освен това предлага
възможност за визуално много приятна преграда,
която да прегражда пътя на човекопотока или да
го насочва.
Разгъната в хоризонтална позиция, Multisits TRION предлага допълнително много комфортна
възможност за седене, например в пешеходни
зони, търговски центрове, в чакални или на
места, където поради липсата на пространство
не е имало възможност да се поставят пейки.
Заявен е европейски патент, патентна служба
Мюнхен, Nr. 06818975-1231. Запазена марка.
Проверено от TЬV.

Прочетете на следващите страници за
универсалните Multisits TRI-ON за вашите
проекти, за да се вдъхновите…

КЛАСИЧЕСКА ГРАДСКА РЕКЛАМА | ПРОМОЦИИ | НАСОКИ ПРИ МЕРОПРИЯТИЯ | ЧАКАЛНИ | АВТОГАРИ

Просто гениално –
гениално просто:
реклама . седалка . ограничител
Поставено в изходна позиция
представлява рекламна площ, разгънато в
хоризонтално положение – удобна седалка,
подредени в редица – атрактивно
ограждение.
Рекламите площи възлизат на 0,17 m2 за
място от всяка страна. Рекламният мотив е
предпазен от въздействието на вятъра,
метеорологичните условия и износването
от седене. Смяната на рекламния мотив
става лесно и бързо (повече подробности
на стр.11).
Седалката има удобен размер. Чрез 45градусовата фаска на ръбовете се постига
допълнителен комфорт. Седалката може
по желание да се сгъна от едната или от
двете страни надолу. При смяна на
позициите седалка/реклама, седалката се
вдига нагоре и с леко движение се фиксира
в новата позиция.
Като ограничител, пестящата място
система Multisits TRI-ON изисква същата
площ, като редица от ограничителни
колчета.
Укрепването на системата може да стане
чрез бетониране или завиване с дюбели.
При мобилния вариант има стабилен лят
крак (подробности на стр.12-13).
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Материалите
Използваните при Multisits TRI-ON
материали, които не изискват поддръжка,
осигуряват дълъг срок на експлоатация и
устойчивост на корозия.
Рамката, направена от тръби, както и
рамката на рекламната площ са от
висококачествена легирана стомана V2A и са
обработени на песъкоструй с фини стъклени
перли, след което са електрополяризирани.
Въртящите звена са от алуминиева сплав
AlSiMg7. Площта за рекламиране или седене
се състои от прозрачна плоча от Axpet –
материал, устойчив на чупене, драскотини, с
огнеупорна защита P1, както и устойчивост
на UV лъчи. Вътрешния пласт на площта за
седене или реклама се състои от здрава
сърцевина от Porocell, залепен на
алуминиева плоча от 0,5 mm.
1 kg e достатъчен, за да държи
седалката в хоризонтално
положение.
Алтернативно на легираната
стомана, Multisits TRI-ON може да
се изработи и от поцинкована стомана,
прахово боядисана във всеки цвят по RAL.
Така можете да придадете вашия корпоративен дизайн на системата и той да бъде в
цветовете на вашето предприятие.
В тъмни тонове, като напр.
антрацит, системата също
изглежда привлекателно.
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Предимства при употреба
Предлага нови възможности за реклама
Дава възможност за реклама, както и за
напътстваща информация, напр. при
специални мероприятия
Бързо изплащане на инвестицията чрез
приходите от реклама
Чрез възможността за сядане се оживяват
различни зони и обществени места; създават
се нови места за среща или кратка почивка
Предоставят допълнителна инфраструктура
Стимулира туристическата посещаемост
Чрез възможността за преграждане могат да
се направляват или ограничават потоците от
хора
Водата и замърсяванията бързо изчезват,
площта за седене и реклама съхне бързо и
лесно се почиства
Боклуци или други предмети не могат да
бъдат оставени върху седалката
Възможно е едностранно или двустранно
сгъване на седалките
Многобройни възможности за комбинации, от
единична седалка до безкрайна редица
Предлага иновативен и съвременен дизайн
Има възможност да се разшири със стойката
за велосипеди TRI-ON
Проверено от TЬV i GS
Заявен европейски патент

Multisits TRI-ON доставя
удоволствие на всеки
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Характерни черти / Факти:
реклама:
Рекламна площ: 0,17 m2 на седалка
Бърза и лесна смяна на рекламния мотив:
долната част на рамката се сваля чрез
демонтиране на винта или магнитите, като
рекламното пространство се изтегля и
сменя.
Рекламата е покрита с устойчиви,
(как избира клиентът?)
нечупливи, трудни за драскане, прозрачни
Ние можем да
плоскости от материала Axpet (огнеупорна
предложим винта като
защита P1, издръжливи на UV лъчи).
стандарт, а магнитите –
Рекламата може да бъде на фолио, което
при запитване
да се залепи на гърба на прозрачната
плоскост от Axpet, да се отпечата директно
на плоскостта или да се отпечата на
хартия, която да бъде поставена м/у две
по-тънки плоскости и да се ламинира или
запечата с тиксо.
Възможна е бърза смяна
на рекламния мотив
седалка:
лесно боравене
удобство
след употреба, седалката автоматично се връща в изходна позиция
повърхността за седене съхне бързо
и се чисти лесно
товароносимост: хххххххххх kg
ограничител:
пести място като ограничителните колчета
насочваща функция: показва пътя и дава
напътствия
Материалите, използвани за Multisits TRI-ON
предлагат устойчивост на корозия и дълъг
живот.
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Различни варианти за закрепване, вдясно: мобилен

Multisits TRI-ON като комбинация от седалки със свързваща
щанга и монтажни скоби в цвят RAL 9007 сив алуминий

Multisits TRI-ON като 5-местна редица

ЗОНИ ЗА ОТДИХ | СТАДИОНИ | МЕСТА ЗА СПОРТ | БАСЕЙНИ | ПАРКОВЕ | ПАРКОВО И ЛАНДШАФТНО СТРОИТЕЛСТВО

Варианти за MulltiSits директно свързани

MulltiSits единичен модул

ДОБРО МЯСТО –
ДОБРИ ПРИХОДИ
ОТ РЕКЛАМАТ А

Варианти за MulltiSits с различни
свързващи елементи

ТУРИСИТИЧЕСКИ КОРАБИ | МЕСТА ЗА ОТМОРА | КЪМПИНГИ | ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ

С вашата система Multisits
TRI-ON за кратко време
ще реализирайте добри
печалби.
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Една успешна комбинация: Облегалка TRI-ON с Multisits TRI-ON (тук 3 отделни седалки)
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Поглед напред
TRI-ON е планирано като съвкупност от
продукти, които са съвместими един с
друг. Освен Multisits TRI-ON, още днес
вече съществува и скобата TRI-ON,
която служи за паркиране на
велосипеди, като двете системи си
подхождат идеално.
В процес на разработка са и други
допълващи продукти, като например
контейнер за отпадъци TRI-ON или
масичка TRI-ON.
Друго нововъведение ще бъде Multisits
TRI-ON L (L идва от Licht – светлина) –
със същите форма и функции като
представения тук модел, но с осветена
рекламна площ, както и Multisits TRI-ON
A (А идва от анимация) – с анимирана,
светеща реклама. Модулно те могат да
се съчетаят с вече съществуваща
система Multisits TRI-ON.
Multisits TRI-ON може да предложи
рекламна площ в нормиран формат DIN
A2, която също може да се достави
осветена или анимирана.
При интерес, моля попитайте.

Multisits TRI-ON DIN-A2 с рекламна площ в нормиран формат DIN A2
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