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Ontworpen om gezien te worden
Er is een groeiende vraag naar hoogwaardige doekframes waarbij de wisselfrequentie steeds korter
dient te zijn.
Het X-Tens® frame is een innovatief minimalistisch doekframe met een zichtmaat van slechts
40x10mm, ontworpen om gezien te worden voor
zowel binnen- als buitengebruik.
Het weerbestendig en stevige PVC doek wordt blind
opgespannen, er zijn geen zomen of ringen zichtbaar. Elk ander type doek met pees is natuurlijk ook
mogelijk. De visual komt nu optimaal tot zijn recht.
Met het unieke X-Tens® frame is een nieuw tijdperk
aangebroken!

Mooier, Slimmer en Sneller
Mooier – Het X-Tens® frame heeft een elegant strak design met minimale afmeting en is gemaakt
van hoogwaardige geanodiseerde aluminium profielen. De afwerking is perfect en het doekspansysteem is onzichtbaar verwerkt in het frame. Er is geen doekafwerking zichtbaar.
Slimmer – Het PVC doek wordt strak gespannen met een gepatenteerd inwendig pees kantelprofiel. Om de 600mm zit een stelschroef waarmee het doek eenvoudig opgespannen wordt.
Na het opspannen zit de pees geheel opgesloten, waardoor het doek absoluut stormvast is en
niet aanmoedigt tot vandalisme. Daarnaast is het X-Tens® frame onderhoudsvrij en geschikt voor
jarenlang intensief gebruik. Ook zijn de doeken met pees prima te hergebruiken.
Sneller – Het X-Tens® frame word kant-en-klaar aangeleverd, slechts 4 profielen en 4 hoekverbinders die in een zeer korte tijd makkelijk te monteren zijn. Het opspannen en wisselen van het
doek is de grootste tijdswinst. Met een 3mm imbus sleutel zijn de stelschroeven in een paar minuten los gedraaid, waarna het doek eenvoudig en snel gewisseld kan worden.
Het door Berrie Snel ontworpen X-Tens® frame is met kop en schouders het snelste doekspansysteem in de wereld.

Kenmerken:
•

Minimale profiel afmeting

•

Maximaal doekoppervlakte

•

PVC doek voor binnen- en buitengebruik

•

Eenvoudige montage

•

Licht in gewicht

•

Stevig en stormvast

•

Snelle doekwisseling

X-tens frame
R

Uniek
Uitgangspunt voor dit unieke doekframe is een frame waarbij
de Signmaker zelf zijn eigen visuals kan printen en ZELF eenvoudig kan afwerken.
Aan het PVC doek kan een PVC pees verlijmd worden. Smart-Sign
levert hiervoor de juiste pees en lijm aan.
Hierdoor is het nu mogelijk om binnen enkele uren een doek te
printen en te wisselen.
Bij grotere aantallen of langere levertijd kan ook een standaard
PVC pees aan het doek genaaid worden door een ervaren doekleverancier.

Eenvoudig
De PVC doeken zijn in een handomdraai te verwisselen.
Druk de pees in het kantelprofiel en draai de stelschroef
vast.
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MONTAGEHANDLEIDING X-TENS FRAME
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 X-Tens frame.
Het frame wordt geleverd met 4 hoekverbinders, bladveren en inbus schroeven.
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De X-Tens profielen worden geleverd
zonder gaten.
Afhankelijk van de stevigheid van de
ondergrond voldoende gaten in de
profielen boren.
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Monteer de onderste profiel waterpas op de gevel. Daarna linker en
rechterzijde haaks. Als laatste de
bovenzijde.
De hoeken worden verbonden met
metalen hoekverbinders.
Gebruik hiervoor een inbus sleutel
van 3mm.

Schuif de pees in de boven- en linker
zijde, van de linker bovenhoek.
Vervolgens de pees in de hele
bovenzijde, waarna de inbussen van
het boven profiel voor de helft
worden aangedraaid.
Dan kunnen de linker- en rechterzijde, en als laatste de pees in de
onderzijde geschoven worden.

Schroef de inbussen van de onderzijde geheel handvast.
Hierna de zijkanten en bovenzijde.
Als laatste de bovenzijde geheel
indraaien.
Bij te veel wind is het niet verstandig
om het doek in het frame te hangen.

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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Doekspecificatie
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Zacht PVC pees
14x3mm

PATENTED BY

Tolerantie doek: - 3mm

+3mm

Schoon snijmaat doek = Frame +10

Frame
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SCHAAL 1:2
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PVC pees 14x3mm
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Frontlit doek

