Lécezés és
keretezés
Fémléc
A fémlécezés abban különbözik a
keretezéstől, hogy a fémlécek csupán
a térkép tetején és alján húzódnak. Az
így kifeszített térkép előnye, hogy
könnyen falra akasztható, mert a
térképek tetején és alján elhelyezett
fémlécek
megfelelő
tartást
biztosítanak a térképnek. Mivel a fémlécek nem zárják körbe a térképet, a
térképek súlya jóval kisebb, mint a komplett keretezett térképeké, így
felakasztásuk, vagy áthelyezésük roppant egyszerű. Azonban a fémléces
térkép kétoldalt sérülékeny, mivel ott nem védi borítás, ezért fémléceinket
főleg kisebb térképeinkre ajánljuk, otthoni környezetbe. Nagyobb,
gyakrabban igénybe vett térképeknél a teljes fa- vagy fémkeret
biztonságosabb megoldást jelent.

Műanyag léc
A műanyag léc (más néven térképsín)
a térképet egyenletesen kifeszíti és
gondos formatervezésének köszönhetően a poszter könnyen belehelyezhető és kihúzható. Ezáltal
könnyen szállítható és áthelyezhető a
térkép. Az egyszerű használat extra
könnyű súllyal párosul, így igazán
problémamentes
a
térképek
felakasztása. A térképsínek ára
alacsonyabb a fémlécezésnél, de nem
tartják olyan stabilan a térképet, mint
a fémlécek, és tartós napsütésnek
kitett helyen elszíneződhetnek. A műanyagléceket párban 68 cm-es,
100 cm-es és 140 cm-es kivitelben kínáljuk.

Fa- vagy fémkeret
A keretezés során a térképek egy teljesen körbefogó keretet kapnak. A
keret készülhet fából vagy fémből igény szerint. Fa- és fémkereteink
stabilan tartják nagyobb térképeinket is, emellett pedig fantasztikusan
díszítik a már önmagukban is csodálatos térképeket. A teljes keret
figyelmen kívül hagyhatatlan előnye a strapabíróság, illetve a védelem.
Ezen tulajdonságok miatt irodai használatra keretezett térképeinket
ajánljuk.

A fémkeret egyszerű eleganciát kölcsönöz a térképeknek, szinte
észrevehetetlenül, diszkréten igazodik a környezethez. Fakereteinket
igazán a választott térképhez és ízléséhez igazíthatja, hiszen színükben
széles választékot kínálunk, mint natúr fa a természetesség
szerelmeseinek, mahagóni fa az antik hatást kedvelőknek, vagy
cseresznyefa a világosság és melegség rajongóinak.
Keretezett térképeinken egyoldali fóliabevonat található, amelynek
köszönhetően a felületük cseppálló, és szárazon letörölhető táblafilccel
írható. A térképeket könnyű hablemezre kasírozzuk, ezért színes
gombostűvel, térképzászlóval tűzhetőek. Ez lehetőséget nyújt egyértelmű
és átlátható tervek készítésére, és fontos pontok jelölésére (pl. értékesítési
helyek). Az így interaktívvá vált térképek akár 200 x 140-es méretben is
elérhetőek, így egyszerre nagyobb terület látható át egyszerűen, vagy az
elemezni
kívánt
terület
részletesebb,
felnagyított
bontásban
tanulmányozható.

Mágneses térképek
Keretezett mágneses térképeink igazán interaktívvá tehetnek egy
megbeszélést, vagy tervezést a színes mágnes korongok használatával!
Jelölje egyszerűen a terjeszkedés helyszíneit, vagy a logisztikai
szempontból kulcsfontosságú pontokat igazán könnyedén. Mágneses
térképeinket 140x100 méretig készítjük, így érdemes az Önnek fontos
régiótérképeket beszerezni a pontos jelölés érdekében. A mágneses
térképek fémkerettel rendelhetők.

Keretezés és lécezés, mint szolgáltatás
A Stiefelnél a poszter kivitelben kapható térképekhez is megrendelhető
keretezés vagy fémlécezés szolgáltatás. A keretezés 100x70 cm-es
mérettől akár 200x140 cm-es méretig kérhető. A keretezés során egy
könnyű anyagot, hablapot használunk. A keretezés közben egyoldali
fóliabevonattal is ellátjuk a posztereket, és egyúttal tűzhetővé is válnak.
Ehhez ajánljuk a térképtűket és tűzőzászlókat, amelyek segítségével
színes, átlátható jelzésekkel láthatja el a térképet!
A fémlécezés 100x70 cm-es és 140x100 cm-es posztertérképekhez
rendelhető. A fémlécezés közben fóliabevonattal is ellátjuk a posztereket:
az egyoldali fóliabevonat fényes felületű, amelyen kiválóan használhatóak
a szárazon letörölhető filctollak.

