ČAS BÝT VÝJIMEČNÝ

PROČ SI VYBRAT
VITRINE MEDIA

PROČ SI VYBRAT RÁMEČKY VITRINEMEDIA

• Zvýšení visibility v místě prodeje
• Lepší způsob jak zviditelnit Váš obchod od konkurence
• Vyšší míra upoutání pozornosti
• Lepší viditelnost Vašeho sdělení v místě prodeje – oslovte více zákazníků i kolemjdoucích
• Skvělá viditelnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
• Moderní a inovativní design

VÝJIMEČNÝ OBRAZ
Od formátů A4 po A0, včetně atypických formátů jako širokoúhlý
bannerový nebo kruhový formát, náš sortiment světelných LED
displejů pomůže dotvořit Vaši komunikaci skutečně výjimečnou.
VITRINEMEDIA LED světelné displeje vynikají ultra-vysokým jasem,
dlouhou životností LED diod a kvalitním zpracováním všech detailů.
Jednoduchá instalace a výměna grafiky je samozřejmostí.
TECHNOLOGIE PODSVÍCENÍ
Speciálně designováno pro rovnoměrnou distribuci světla v celé
ploše rámečku, zároveň s ohledem na nízkou spotřebu energie.

PŘEHLED PRODUKTŮ
VITRINE MEDIA

PRODUKTOVÉ ŘADY

TWO PRODUKTOVÁ ŘADA
Elegantním a minimalistickým designem, zaoblenými rohy a zabudovaným uchycovacím systémem,
je tento světelný rámeček jedničkou mezi našimi produkty. Produkty řady TWO jsou jednostranné
i oboustranné, k použití do výlohy (závěsné), na stojan či na stěnu (click-systém), nebo na pult

(stojánky). Mají vysokou svítivost a dlouhou životnost. Dodávají se v široké paletě formátů.
Produkty řady TWO můžete libovolně nastavovat a spojovat s dalšími rámečky v různých velikostech
a umístit je jak ve vodorovné, tak svislé poloze.

Zobrazení

Spotřeba

Horizontální i vertikální

Nízké napětí (24V)

Barevné provedení

Světelnost

Stříbrná/bílá nebo černá/černá

6400 LUX (A4)

Kompatibilita

Životnost

VM Two řada

80.000 hodin plného používání

Formáty

Možnosti uchycení

Rozměry od A4 do A0, Round Sign R60

Do výlohy, na stojan, na stěnu, na pult

PRODUKTOVÉ ŘADY

TWO A
Díky čistému, minimalistickému designu, zaobleným hranám, skrytým držákům a velmi tenké konstrukci je tento
světelný LED rámeček hvězdou naší TWO kolekce. Nabízí mnoho konfigurací a rozvržení díky své univerzální
orientaci na šířku nebo na výšku. Dodává se v bílo-stříbrném nebo černém provedení.
Úzké provedení – tloušťka rámečku je jen 10mm
Duální zobrazení – umožňuje vložení 2 sdělení. Jedno směrem dopředu, druhé dozadu.
Inovativní uchycení – jedinečný a inovativní systém uchycení pro snadnou montáž, instalaci a kompatibilitu
uchycení dalších rámečků řady TWO

Zobrazení

Spotřeba

Horizontální i vertikální. Oboustranné

Nízké napětí (24V)

Barevné provedení

Světelnost

Stříbrná/bílá nebo černá/černá

6400 LUX (A4)

Kompatibilita

Životnost

VM Two řada

80.000 hodin plného používání

Formáty

Možnosti uchycení

Rozměry od A4 do A0, speciální rozměry

Do výlohy, na pult

PRODUKTOVÉ ŘADY

TWO A - DOCK
Stojánek VM Two Dock s tenkým a elegantním designem je kompatibilní s rámečky řady Two
formátu A4 (na šířku/na výšku) a formátu A3 na šířku. Dodává se v leskle černém provedení a s
přísavkami (odnímatelnými) pro pevné uchycení na hladkém povrchu.
Instalace a připojení rámečků do stojánku VM Two Dock je jednoduchá, pohodlná a rychlá.

Zobrazení

Spotřeba

Horizontální i vertikální. Oboustranné

Nízké napětí (24V)

Barevné provedení

Světelnost

Černá lesklá

6400 LUX (A4)

Kompatibilita

Životnost

VM Two řada (A4, A3) a Diamond

80.000 hodin plného používání

Formáty

Možnosti uchycení

Rozměry A4 vertikální a horizontální, A3 horizontální

Na pult

PRODUKTOVÉ ŘADY

TWO A – START NOW
Díky systému VM START NOW může kdokoliv udělat svou prodejnu výjimečnou. Jednoduché a
chytré řešení pro použití rámečků Vitrinemedia bez nutnosti instalace lišt či kotvení do stropu díky
lepícím podložkám přímo na okna výlohy.
VM Start Now je kompatibilní s celou řadou produktů VM Two. Unese váhu až 5 kilogramů, což
jsou až čtyři A4 rámečky nebo tři A3 rámečky či dokonce jeden VM Sign R60.
Navrženo s ohledem na opětovnou použitelnost
se systém dodává s 5 páry lepících podložek.
S tímto chytrým, jednoduchým a dostupným
řešením může být skutečně kdokoliv výjimečný,

bez námahy…

Zobrazení

Spotřeba

Horizontální i vertikální. Oboustranné

Nízké napětí (24V)

Barevné provedení

Světelnost

Černá

6400 LUX (A4)

Kompatibilita

Životnost

VM Two A4, A3, A2, A, B

80.000 hodin plného používání

Nosnost

Možnosti uchycení

Maximální nosnost 5 kg

Na sklo (lepící podložky)

PRODUKTOVÉ ŘADY

TWO DIAMOND
Nový formát umožní prezentovat ve čtvercovém nebo diamantovém formátu. Tento LED rámeček je
designově shodný s řadou VM TWO a umožňuje zobrazení vizuálu o rozměrech 29,7cm na každé
straně. Výkonný LED systém nabízí vysoký jas 5500 LUX při nízkém napětí a velmi nízké spotřebě

energie.
VM Two Diamond je plně kompatibilní s kabely a upevňovacími systémy Vitrinemedia, což zaručuje
jeho naprostou modularitu.

Zobrazení

Spotřeba

Čtverec, Diamant

Nízké napětí (24V)

Barevné provedení

Světelnost

Stříbrná/bílá nebo černá/černá

5500 LUX

Kompatibilita

Životnost

VM Two řada

80.000 hodin plného používání

Formáty

Možnosti uchycení

Čtverec 33cm

Do výlohy, na stěnu

PRODUKTOVÉ ŘADY

TWO BANNER
Revoluční širokoúhlý formát pro prezentaci – to je VM Panoramatic Banner.
Designová řada Two umožňuje plnou kompatibilitu s ostatními rámečky, ale díky tomuto inovativnímu
formátu můžete zvýraznit své sdělení.
Oboustranný display umožňuje vložit dvě různé reklamy a zobrazení jak v horizontálním, tak vertikálním
formátu. Banner se dodává ve dvou délkách provedení S a L při zachování stejné výšky.

Zobrazení

Spotřeba

Horizontální i vertikální

Nízké napětí (24V)

Barevné provedení

Světelnost

Stříbrná/bílá nebo černá/černá

3500 LUX (S), 4000 LUX (L)

Kompatibilita

Životnost

VM Two řada

80.000 hodin plného používání

Formáty

Možnosti uchycení

Rozměry S (1082mm), L (1454mm)

Do výlohy, na stěnu

PRODUKTOVÉ ŘADY

TWO SIGN R60
Tento zaoblený LED světelný display přináší originální možnost prezentace značky, loga nebo
speciální nabídky. Oboustranný display umožňuje vložit dvě různé reklamy – jednu čelem
dopředu a druhou dozadu. Designově navazuje na oblíbenou řadu VM Two a je plně

kompatibilní s jejími produkty a systémem uchycení.

Zobrazení

Spotřeba

Kruh

Nízké napětí (24V)

Barevné provedení

Světelnost

Stříbrná/bílá nebo černá/černá

3200 LUX

Kompatibilita

Životnost

VM Two řada

80.000 hodin plného používání

Formáty

Možnosti uchycení

Průměr 60cm

Do výlohy, na stěnu

PRODUKTOVÉ ŘADY

TWO CLIP
Díky čistému, minimalistickému designu, zaobleným hranám, skrytým držákům a velmi tenké
konstrukci je tento světelný LED rámeček hvězdou naší TWO kolekce. Nabízí mnoho konfigurací a
rozvržení díky své univerzální orientaci na šířku nebo na výšku. Dodává se v bílo-stříbrném nebo

černém provedení.
Úzké provedení – tloušťka rámečku je jen 10mm
Inovativní uchycení – jedinečný a inovativní systém uchycení pro snadnou montáž, instalaci a
kompatibilitu uchycení dalších rámečků řady TWO

Zobrazení

Spotřeba

Horizontální i vertikální

Nízké napětí (24V)

Barevné provedení

Světelnost

Stříbrná nebo černá

6400 LUX (A4)

Kompatibilita

Životnost

VM Two řada

80.000 hodin plného používání

Formáty

Možnosti uchycení

Rozměry od A4 do A1, speciální formáty

Na stojan, na stěnu, na pult

PRODUKTOVÉ ŘADY

TWO CLIP – DOCK ESSENTIAL
Součástí sortimentu řady VM Two je stojánek Dock Essential, který je ideální pro umístění LED rámečku na pult
v jakémkoliv typu obchodu. Jednoduchý, robustní a moderní provedení pojme světelný LED rámeček formátu
A4 a A3 a to jak na výšku, tak na šířku.
Stojánek je vyroben z kvalitních, pevných materiálů a byl navržen tak, aby vydržel časté používání a manipulaci
v místech s vysokým provozem.

Zobrazení

Spotřeba

Horizontální i vertikální

Nízké napětí (24V)

Barevné provedení

Světelnost

Lesklá bílá

6400 LUX (A4)

Kompatibilita

Životnost

VM Two Clip řada

80.000 hodin plného používání

Formáty

Možnosti uchycení

Rozměry A4 a A3

na pult

PRODUKTOVÉ ŘADY

TWO CLIP – MOBILE STAND EASY CLIP
Lehký, kompaktní a snadno přepravitelný stojan VM Mobile stand Easy Clip pro rámečky řady VM Two Clip
je navržen tak, aby zabíral co nejméně místa na prodejní ploše či ve výloze, ale přesto maximálně zviditelnil
Vaše vizuály a prezentaci.
Jednoduché a rychlé přichycení rámečků řady VM Two Clip a VM Superlight ve velikostech A4 až A2, v
horizontální či vertikální poloze, z tohoto stojanu dělá modulární produkt s širokou škálou konfigurací.

Zobrazení

Spotřeba

Horizontální i vertikální

Nízké napětí (24V)

Barevné provedení

Světelnost

Černá matná

6400 LUX (A4)

Kompatibilita

Životnost

VM Two Clip řada, VM Superlight

80.000 hodin plného používání

Formáty

Možnosti uchycení

Rozměry od A4 do A2, Superlight

Do výlohy, na stojan

PRODUKTOVÉ ŘADY

TWO CLIP – BOX PREMIUM
Stojan VM Box Premuim je inovativní koncept vyvinutý pro všechny prodejní interiéry, recepce či
salóny pro perfektní zobrazení vašich vizuálů a prezentací.

Díky kompatibilitě s LED světelnými rámečky řady VM Two Clip nabízí stojan všechny výhody
sloupcových displejů s širokými možnostmi kombinací vystavení jak horizontálně, tak i vertikálně.

Zobrazení

Spotřeba

Horizontální i vertikální

Nízké napětí (24V)

Barevné provedení

Světelnost

Černá matná

6400 LUX (A4)

Kompatibilita

Životnost

VM Two Clip, VM Superlight

80.000 hodin plného používání

Formáty

Možnosti uchycení

Rozměry A4 a A3

Do výlohy, na stojan

PRODUKTOVÉ ŘADY

SUPERLIGHT
Velmi štíhlý a minimalistický design umožňuje veškerou pozornost soustředit jen na vizuály vložené do tohoto
světelného LED rámečku. Grafika se jednoduše vkládá zasunutím za sklo, kde jej rozsvítí vysoce svítivé a jasné
LED diody. Přední strana rámečku je vyrobena z tvrzeného skla, takže nedojde k jeho poškrábání při manipulaci.
Rámečky VM Superlight jsou vybaveny 8 pohyblivými maticemi M3, které umožňují jeho instalaci na jakýkoliv
stojan či držák. Dodává se ve velikostech A3 až A2 a pracuje s velmi nízkým napětím jen 12V.

Zobrazení

Spotřeba

Horizontální i vertikální

Nízké napětí (12V)

Barevné provedení

Světelnost

Černá

5000 LUX (A4, A3); 4500 LUX (A2)

Kompatibilita

Životnost

VM Superlight

80.000 hodin plného používání

Formáty

Možnosti uchycení

Rozměry A4, A3, A2

Do výlohy, na stojan, na stěnu, na pult

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
VITRINE MEDIA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

DETAILY RÁMEČKŮ VITRINEMEDIA
Zaoblené rohy

Ultra tenký design

Snadný způsob vkládání grafiky

Závitový systém uchycení

Propojení pomocí kabelů

Šroubovací držák pro Click systém

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VITRINEMEDIA PŘEHLED LED RÁMEČKŮ
V tabulce níže je uveden přehled hlavních vlastností jednotlivých řad rámečků VitrineMedia

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VITRINEMEDIA KOMPATIBILITA RÁMEČKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
V tabulce níže je uveden přehled produktů VitrineMedia a jejich kompatibilita s příslušenstvím pro jednotlivá řešení umístění

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ PARAMETRY:

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MOŽNOSTI KONFIGURACÍ VYSTAVENÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ PARAMETRY: VM TWO DIAMOND A VM SIGN R60

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ PARAMETRY: VM TWO CLIP

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

STOJÁNKY A DRŽÁKY RÁMEČKŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

STOJÁNKY A DRŽÁKY RÁMEČKŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

STOJÁNKY A DRŽÁKY RÁMEČKŮ

KOTVÍCÍ A UPEVŇOVACÍ SYSTÉMY – WALL MOUNT FIXTURE SET
Kompatibilní s podukty:

VM Two A4 – A0
VM Sign R60
VM Diamond
VM Banner

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KOTVÍCÍ A UPEVŇOVACÍ SYSTÉMY – WALL SOLUTION RODS
Kompatibilní s podukty:

VM Two Clip A4 – A1

VITRINEMEDIA PORTFOLIO

Sous-titre

PORTFOLIO - PŘEHLED

LED RÁMEČKY - PŘEHLED

VM RÁMEČKY
ZÁVĚSNÉ NA KABELY

VM STOJANY
NA PODLAHU

VM RÁMEČKY
NA STĚNU

VM STOJÁNKY
NA PULT

Závěsné světelné rámečky pro efektivní komunikaci ve výloze obchodu jsou šité na míru
jakékoliv obchodní činnosti (realitní kanceláře, banky, cestovní agentury apod.)
Dostupné v rozměrech od A4 do A0, přes atypické formáty jako širokoúhlé bannery, čtverce,
kruhy nebo diamant. Široké portfolio LED rámečků nabízí nekonečné možnosti konfigurací
vystavení přizpůsobené každé potřebě komerčního podnikání.

Světelné stojany pro elegantní komunikaci v interiéru.
Mobilní stojany, totemy, „A“ a „I“ stojany pomohou lépe komunikovat vizuály v jakémkoliv
prodejním prostoru. Ideální pro prodejní prostory, showroomy, veletržní stánky, zasedací místnosti či
kanceláře.

Nástěnné řešení pro interiérovou komunikaci.
Řešení VM Wall je charakteristické svou jednoduchostí instalace a možnostmi různých konfigurací
vystavení a velikostí použitých rámečků. Ideální pro prodejní prostory, showroomy, veletržní
stánky, zasedací místnosti či kanceláře.

Navrženo pro snadnou komunikaci na prodejní pult či police.
Řada stojánků navržená pro komunikaci na pultech či policích nabízí různém možnosti vystavení
světelných LED rámečků řady VM Two. Ideální pro prodejní prostory, showroomy, veletržní
stánky, zasedací místnosti či kanceláře.

PORTFOLIO - PŘEHLED

VYSOKÁ KVALITA A EFEKTIVITA
VYTISKNI & VYSTAV
•

Moderní a inovativní design

•

Jednostranné nebo oboustranné světelné rámečky

•

Pokročilá LED technologie

•

Jednoduchý systém vkládání a výměny grafiky

•

Velký výběr dostupných rozměrů rámečků

•

Mnoho možností přizpůsobení vystavení

•

Vysoká svítivost 6.000 LUX

•

Snadná, rychlá a intuitivní instalace a nastavení

•

Mezinárodní bezpečnostní standardy

•

Životnost 80 000 hodin

•

Nízké napětí 24V a nízká spotřeba energie

•

Garance kvality a spokojenosti

1

Nainstalujte světelné LED rámečky

2

Vytiskněte si grafiku či jiné sdělení

3

Vložte vytištěnou grafiku do rámečku

4

Buďte výjimeční !

PORTFOLIO - PŘEHLED

BEST-SELLER: OBOUSTRANNÝ RÁMEČEK VM TWO

NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ OBOUSTRANNÝ SVĚTELNÝ DISPLEJ
Světelný LED rámeček s minimalistickým a elegantním designem je
vlajkovou lodí naší nabídky.

Inovativní zpracování a skrytý systém uchycení dává tomuto LED
rámečku všechny dispozice stát se výrazným prvkem komunikace
Vaší výlohy.
Nechte svou grafiku zazářit díky nespočetnému množství konfigurací,
jenž které tyto univerzální světelné LED rámečky nabízejí.
• Jas: 6 500 LUX (A4)
• Až 80 000 hodin používání (98 LED A4)
• Barevné provedení: Stříbrná (přední strana) + bílá (zadní strana)
nebo černá (obě strany)
• Formáty: od A4 až po A0

VM CABLE – ZÁVĚSNÉ ŘEŠENÍ NA KABELY

PORTFOLIO - PŘEHLED

VM STAND - STOJANY

PORTFOLIO - PŘEHLED

VM WALL – NÁSTĚNNÉ ŘEŠENÍ

PORTFOLIO - PŘEHLED

VM DOCK STOJÁNKY

PORTFOLIO - PŘEHLED
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