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Ekrany ramowe

Ekrany ramowe przeznaczone na rynek kina domowego, charakteryzuj ce si  lekkim designem, 
przypominaj cym ram  telewizora plazmowego. Ekrany wyposa one s  w ram  o grubo ci
2cm malowano na czarno oraz posiadaj  prosty w instalacji system do monta u ciennego.

Najwa niejsze korzy ci: Wysoka jako  wyko czenia, system napi cia ekranu oraz system 
monta u ciennego ca kowicie niewidoczny po zamontowaniu ekranu, dost pne rozmiary na 
zamówienie. Dost pny w formatach 4:3 i 16:9, w rozmiarach od 160 do 300cm szeroko ci
ca kowitej, z ró nymi materia ami projekcyjnymi do wyboru.

Imager

Ekrany ramowe przeznaczone do luksusowych instalacji zarówno w sektorze kina domowego 
a tak e instalacji Audio Video typu hi-end. Wyposa one w aluminiow  ram  malowan  proszkowo 
na czarno lub pokrywan  welwetem oraz system umo liwiaj cy uzyskanie perfekcyjnie g adkiej
powierzchni projekcyjnej.
Najwa niejsze korzy ci: Najwy szy stopie  wyko czenia, system monta u ca kowicie
niewidoczny po zawieszeniu ekranu, profil ramy pod k tem 45% do ekranu zwi kszaj cy kontrast 
wy wietlanego obrazu.
Dost pne w formatach 4:3 oraz 16:9, w rozmiarach od 177 do 317cm szeroko ci ca kowitej,
z ró nymi materia ami projekcyjnymi do wyboru.

Plano

PLANO 4:3
Szeroko

ca kowita (cm) Przek tna Szeroko  x 
Wysoko  (cm)

177 79� 160 x 120

200 90� 183 x 138

217 99� 200 x 150

267 123� 250 x 188

317 148� 300 x 225

PLANO 16:9
Szeroko

ca kowita (cm) Przek tna Szeroko  x 
Wysoko  (cm)

177 72� 160 x 90

200 83� 183 x 103

217 91� 200 x 113

237 100� 220 x 124

257 109� 240 x 135

267 113� 250 x 141

317 136� 300 x 169

IMAGER 4:3

Szeroko
ca kowita (cm) Przek tna Szeroko  x 

Wysoko  (cm) 

160 71� 145 x 109

200 91� 185 x 139

250 116� 235 x 177

300 140� 285 x 214

IMAGER 16:9

Szeroko
ca kowita (cm) Przek tna Szeroko  x 

Wysoko  (cm)

160 65� 145 x 82

200 84� 185 x 104

250 106� 235 x 132

300 129� 285 x 160

Ekrany ramowe przeznaczone do d ugotermiowego wynajmu oraz trwa ych instalacji. 
Wyposa one w sztywn , aluminiow  ram , malowan  proszkowo na kolor ciemnoszary 
oraz system umo liwiaj cy uzyskanie perfekcyjnie g adkiej powierzchni projekcyjnej. 
Najwa niejsze korzy ci: Wysoka trwa o  i jako  wyko czenia, wymiary na 
zamówienie.
Dost pne w formatach 4:3 i 16:9 i rozmiarach od 160 do 600cm szeroko ci ca kowitej,
z ró nymi materia ami projekcyjnymi do wyboru. Ekrany dost pne s  równie  w wersji 
z nogami.

FRAME 4:3

Szeroko
ca kowita (cm) Przek tna Szeroko c x 

Wysoko  (cm)

160 71� 145 x109

200 91� 185 x 139

250 116� 235 x 177

300 140� 285 x 214

350 165� 335 x 251

400 189� 385 x 289

500 239� 485 x 364

600 288� 585 x 439

FRAME 16:9

Szeroko
ca kowita (cm) Przek tna Szeroko  x 

Wysoko  (cm)

160 65� 145 x 82

200 84� 185 x 104

250 106� 235 x 132

300 129� 285 x 160

350 151� 335 x 189

400 174� 385 x 217



              
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              
               
               
               
               
               
               
               
               
              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

    

 

     


