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สื่อโฆษณารูปแบบใหม

Aventos

Aventos สื่อโฆษณารูปแบบใหมที่มีความแข็งแรง และทนทานตอแรงลมมากที่สุดในตอนนี้
ทั้งยังถูกออกแบบใหติดตั้งไดทั้งในที่รม ภายในอาคาร และยังเหมาะกับการจัดกิจกรรมกลางแจง
เชน ริมชายหาด หรือลานกิจกรรมดวยเนื้อผา และเทคนิคการพิมพที่ทำใหมองเห็นทะลุได
ทั้งสองดาน จึงทำใหการสื่อสารขอความ มีความชัดเจนมากขึ้น
ตัวโครงทำจากอลูมิเนียม แข็งแรง น้ำหนักเบา ติดตั้งงาย พกพาสะดวก และดวยการออกแบบ
ใหมีความยืดหยุนเพื่อใหเกิดการใชงานในรูปแบบที่หลากหลายจึงทำให Aventos
มียอดการสั่งผลิตเปนจำนวนสูงนับตั้งแตมีการเปดตัว

• โครงเสามี 4 ชิ้น ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 1.2 มิลลิเมตร
สามารถประกอบกันเปนเสาไดงาย
• เสนผาศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร
• สวนโคง มีความกวางถึง 60, 70 และ 90 เซนติเมตร
• การติดตั้ง เพียงจับปลายเสาเสียบเขาหากัน
เสา 1 ชิ้น มีความยาว 95 เซนติเมตร
• การเก็บปลายผามีทั้งแบบเย็บตะเข็บ และตัดริม
• ปลายผาดานที่ติดกับเสาถูกติดดวยเทปอิลาสติกสีขาว
หรือ ดำ เพื่อความคงทน
• สามารถรีไซเคิล และนำกลับมาใชใหมได 100%
• สียอมที่ใชเปนหมึกฐานน้ำ ปราศจากสารอินทรียระเหย
และโลหะหนัก

Aventos ใหคุณไดมากกวา
• แข็งแรง ทนทาน เพราะทำจากอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูง
• น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ติดตั้งงาย
• เหมาะสำหรับการติดตั้งในทุกสถานที่

• ปรับหมุนได 360 ํ
• เนื้อผาโปรง และพิมพใหมองเห็นไดจากทั้งสองดาน
• สามารถรีไซเคิล และนำกลับมาใชใหมได 100%

Druk-en zetfouten zijn onder voorbehoud. Prijzen zijn per stuk, af fabriek, exclusief BTW en geldig vanaf 1 februari 2007, waarmee de voorgaande opgaven komen te vervallen.
Faber houdt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen.

หลายรูปแบบใหเลือกใช
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รูปแบบบรรจุภัณฑ
อุปกรณทั้งหมด ถูกบรรจุอยูในกระเปาหิ้วสวยหรู ประกอบไปดวย เสาปกพื้น โครงเสา และธง

ขนาดอุปกรณ

ตัวอยางขนาดของรุนยอดนิยม : Standard, Winder และ Round
รุน

ความกวางโครง

สัดสวนธง

8362

70 x 230 cm

70 x 190 cm

9031

70 x 300 cm

70 x 260 cm

7237

90 x 320 cm

90 x 280 cm

9029

90 x 415 cm

90 x 375 cm

9030

90 x 510 cm

90 x 470 cm

กวาง x ยาว

ตัวอยางขนาดของรุน : Wing, Bow และ Drop

led
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รุน

ความกวางโครง

สัดสวนธง

9032

60 x 200 cm

60 x 160 cm

9033

90 x 300 cm

90 x 250 cm

9034

90 x 400 cm

90 x 350 cm

กวาง x ยาว

BOW

DROP

การใชงานในรูปแบบพิเศษ

อุปกรณเสริม
อุปกรณที่ใชสำหรับการติดตั้งมีใหเลือกใชในหลายรูปแบบ เพื่อทำใหการติดตั้ง Aventos นั้น โดดเดน เปนที่สะดุดตามากยิ่งขึ้น
อุปกรณยึดติดมีความสำคัญเปนอยางมาก เนื่องจากตัวธงสามารถปรับทิศทางได 360 ํ ในชุดพื้นฐานของ Aventos นั้น ประกอบไปดวย
ธง โครงเสา ขาตั้ง พรอมกระเปา และเพื่อเพิ่มการใชงานในรูปแบบที่หลากหลายขึ้นนั้น จำเปนตองใชอุปกรณเสริม สำหรับการติดตั้ง
ในสถานที่ที่แตกตางกัน เพื่อทำให Aventos สื่อสารกับกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน และมีความโดดเดน

Art. No. 7584

Art. No. 7971

Art. No. 7358

Art. No. 8006

Art. No. 7142

Art. No. 7586

ขอมูลจำเพาะ
หมุดเหล็ก ความยาว 60 ซม. สำหรับติดตั้งบนพื้น
ตัวปรับ ทำจากเหล็ก มีหมุดเปนสวนประกอบ สีเงิน ขนาดพอดีกับขาตั้งรมทั่วไป
ขาตั้งเหล็กรูปกากบาท สีเทา ขนาด 59 ซม. นิยมใชติดตั้งภายในอาคาร
ขาตั้งแผนโลหะ ขนาด 40x40 ซม. หนา 5 มล. มีลักษณะเปนแทงเหล็กขึ้นรูป สีแอนทราไซด
ขาตั้ง Auto - stand ทำจากเหล็ก ขนาด 60 x 17.5 ซม. สำหรับใชในอาคาร
ขาตั้งในน้ำ สีขาว แกนเหล็กสามารถหมุนไดรอบ
กระเปาหิ้ว ความยาว 130 ซม. ทำจากผาพอลิเอสเตอร สีกรมทา

หมายเหตุ : โครงสรางของ Aventos ทำจากทออลูมิเนียม หนา 1.2 มม. ซึ่งมีความหนาและแข็งแรง ตัวโครงเสาที่ตอกันสูงถึง4เมตรนั้น สามารถทนรับแรงกรรโชกของลมไดถึง
30 กิโลเมตรตอชั่วโมง Aventos เหมาะสำหรับติดตั้งงานในลักษณะกึ่งถาวร ซึ่งทางผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอรูปแบบการใชงานที่ไมเหมาะสม (เชน การบิด หรืองอตัวโครงอยางแรง)

www.faberﬂagsasia.com
www.faberﬂagsasia.com
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