
2000 mm

120 mm

800 mm

Obrót 270°

Wymiary stopy: 
120 (wys.) x 6 (szer.) x 120 
(gł.) mm 

Aluminiowe rury
Ø 30 mm

2 wewnętrzne 
wzmocnienia Ø 30 mm 

Dane techniczne:

Rama Modulate Door 820

Kod MOD-S-DOOR-820

Wymiary ramy 800 (wys.) x 2000 (szer.) x 120 (gł.) mm

Wymiary widocznej grafiki 800 (wys.) x 1982 (szer.) mm

Wymiary opakowania 1030 (wys.) x 215 (szer.) x 135 (gł.) mm

Waga ramy 4.60 kg

Waga po spakowaniu 6.40 kg

PATENT
PENDING

Also available with right corners: kit MOD-S-DOOR-820-SQ (round corners are included by default) 
Also available in 2400 mm  height: MOD-S-DOOR-824 (round corners) and MOD-S-DOOR-824-SQ (right corners)

OPTIONAL ELEMENTS :

4 złącza MagLink 2 Ukryte elementy metalowe na 
konstrukcję

2 Magnetyczne klamki
(1 z przodu i 1 z tyłu

1 magnetyczna "klamka" na 
kwadratowej podstawie, aby 
stworzyć blokadę drzwi

Regulowana stopka 
ułatwiająca otwieranie drzwi

- Dzięki niepowtarzalnemu zintegrowanemu z konstrukcją systemowi magnetycznemu MagLink, 
konstrukcje niemalże same łączą się ze sobą.

- Dzięki systemowi Twist & Lock wystarczy umieścić stopę pod konstrukcją, obrócić ją... i już jest 
zablokowana!

- Grafiki można łatwo utrzymać w dobrym stanie. Niegniotący się materiał można prać w pralce.

ModulateTM Door 820
MOD-S-DOOR-820

ModulateTM składa się z zestawu ram wykonanych z aluminiowych rur, na które 
zakłada się grafikę tekstylną. Ramy te można łatwo łączyć za pomocą silnych 
magnesów umieszczonych wewnątrz każdej konstrukcji. 
Ramy ModulateTM występują 11 rozmiarach.

Torba transportowa 
ModulateTM z wydzielonym 
miejscem na stopy  
i grafikę

Centralna rura 
wzmacniająca (Ø 30 mm)

Dwustronnie zadrukowana 
grafika tekstylna 
zakończona zamkiem 
błyskawicznym

2 stopy stabilizujące  
z systemem Twist & 
Lock dołączone do 
każdej ramy

w zestawie

Złącze MagLink 360°
umieszczone w każdym 
maszcie. 4 magnesy  w 
każdej ramie

Magnetyczne klamki

Intuicyjny system 
znakowania dla 
łatwego montażu

400 mm przedłużka  

Para białych kwadratowych stóp Modulate

MOD-FOOT-SQ-P-W

120 (w) x 40 (h) x 120 (d) mm

Para rur do zestawu przedłużającego
(opcja dla wersji o wysokości 2400 m)

MOD-S-DOOR-824

Para prostych narożników

MOD-SQ-ANGLE
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ZESTAW PRZEDŁUŻAJĄCY 400 MM (OPCJONALNE)

ModulateTM Door 820
MOD-S-DOOR-820 

ELEMENTY

Montaż

Wciśnij i zatrzaśnij

Wciśnij

Nałóż grafikę

Łuki górne Boczne rury z klamką

Dolna rura Regulowana stopka drzwi Kwadratowe 
stopy

RozpórkaGóra rura

Ramę należy składać zgodnie z oznakowaniem

Klamki i blokady

Obróć

Zapnij grafikę

Podwójna 
magnetyzacja Magnetyzacja

z żelazem jest 
słabsza

ODWRACALNE OTWIERANIE

Boczne rury Klamka Rękawiczki

PATENT
PENDING




