Uw boodschap wordt zichtbaarder en
mooier dan ooit door het ingenieuze Blisy
doekframe. De aandacht richt zich volledig op
uw reclameboodschap door een onzichtbaar
frame. En dat is nog niet alles: Blisy is makkelijk te monteren, weegt bijna niets en is een
van de voordeligste systemen op de markt!

Mooi, Snel & Simpel
Mooi - Het Blisy doekframe is het resultaat van jarenlange ervaring met hoogwaardige doekframes. Het frame verbergt zich achter het doek, hierdoor zweeft de reclameboodschap op
slechts 4 cm van de gevel. Uw reclame krijgt hierdoor de volle aandacht die het verdient.
Simpel - Het Blisy frame bestaat slechts uit 2 onderdelen. De basis van dit doekspansysteem
vormen de gepatenteerde RVS spanveren. In combinatie met de lichtgewicht geanodiseerde aluminium profielen  ontstaat een uniek onderhoudsvrij doekframe. Bij dit weer- en windbestendige
frame blijft het doek jarenlang perfect opgespannen.
Snel - Het frame monteer je makkelijk op de gevel. Hoekverbinders en beugels zijn niet nodig.
De RVS spanveren klik je eenvoudig in het frame op iedere gewenste positie, en blijven keurig op
hun plaats zitten. Het opspannen van het doek is kinderspel. Uw klanten zullen sneller geneigd
zijn om een nieuw doek te wisselen.

Voordelen:
•

Strakke uitstraling

•

Groot doekoppervlak

•

Doek blijft langdurig mooi opgespannen

•

Roestvorming uitgesloten

•

Geen slijtage

•

Bestand tegen extreme temperaturen

•

Hoge windbestendigheid

•

Eenvoudige montage

•

Snelle doekwisseling

MONTAGEHANDLEIDING BLISY
Bepaal de juiste plaats voor het frame, houdt rekening met het type ondergrond,
voegen of damwandprofiel. Controleer voor montage of het doek binnen de tolerantie
valt, zie Profielenblad Blisy.
Indien het doek te groot is kunt u de profielen iets ruimer monteren.
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De Blisy profielen worden geleverd
zonder gaten.
Afhankelijk van de stevigheid van de
ondergrond voldoende gaten in de
profielen te boren.
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Monteer de onderste profielen waterpas op de gevel. Daarna linker en
bovenzijde haaks. Als laatste de rechterzijde, indien het doek te groot is,
deze ruimer monteren.
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KLIK

Steek de RVS Blisy veren in het frame.
Druk ze in de profielen totdat u een
“klik” hoort.
Hierna kunnen ze op de juiste plaats
geschoven worden.

!

Het doek gelijkmatig in het frame
opspannen. Bij grote doeken dienen
er van links naar rechts om de meter
een haak gebruikt te worden om het
doek te ondersteunen.
Bij doeken groter dan 4 meter schuifhaken gebruiken, zie handleiding
Blisy schuifhaak.
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Plaats eerst de 4 hoekveren, daarna
links en rechts enkele veren om het
doek in het midden te positioneren.
Vervolgens boven- en onderzijde.
Bij te veel wind is het niet verstandig
om het doek in het frame te hangen.
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PATENTED BY

Deze montagehandleiding is bedoeld als richtlijn. U bent als signmaker / uitvoerder altijd zelf verantwoordelijk voor de montage.
Smart-Sign B.V. sluit alle aansprakelijkheid m.b.t. (vervolg)schade uit. Typefouten voorbehouden.
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Tolerantie doek: -20mm

+5mm

4750 t/m 6000mm

afstand= 200mm : HOOGTE
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Doekspecificatie

4000 t/m 4750mm

afstand

afstand= 250mm : HOOGTE

afstand= 300mm : HOOGTE < 4000mm

afstand

Doek

Frame= doek-10

SCHAAL 1:2
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gelaste zoom
circa 45mm

Frontlit doek

