
Lightbox Eco Set

Skapa en hel mässmonter eller butiksinredning med 
ljuslådor!

Skapa maximal kraft genom att koppla ihop �era ljuslådor 
på bredden eller i vinkel. Lightbox Eco är en professionell 
ljuslåda för o�entlig miljö med enkelsidigt eller dubbelsi-
digt tryck, inklusive  inbyggd LED-belysning. Golvstående.  
LED-belysningen är färdigmonterad i ramen vid leverans 
vilket innebär en superenkel installation. Ramen monteras 
på snabbt och enkelt med hjälp av klicksystem – inga 
verktyg eller expertis behövs. Det printade budskapet kan 
enkelt uppdateras utan att behöva byta ut hela systemet. 
Perfekt för permanenta installationer i butiker och galleri-
or!

Den slimmade ramen ger dig ett exklusivt och elegant 
utseende. Vi digitaltrycker på textil i högsta fotokvalitet, 
det är obegränsat med färger, mönster och motiv! För de 
dubbelsidiga väggarna väljer du själv om det ska vara 
samma eller olika motiv på väggens framsida och baksida. 
Det ingår alltid dubbelsidigt textil på fram och baksida. 
Väljer du endast motivtryck på en sida ingår en svart duk 
på baksidan för bästa ljuse�ekt. Textilen är anpassad för att 
tåla värme, vilket gör den optimal när du använder ram 
med inbyggd LED-belysning. Bildvåden fästs med hjälp av 
en fastsydd silikonlist som viks in i ramen, även kallat SEG – 
Silicon Edge Graphic.  Gör det väldigt enkelt att endast 
beställa ny våd och byta ut när det är dags att uppdatera 
till en ny kampanj.

Varje ljuslåda har en egen trolleybag anpassad till produk-
ten och väskan tar liten plats, endast ca 120x30x20 cm.

Produkten inkluderar:
Ramar med integrerad och monterad LED-belysning, 
stödmaster, bildvåder fram och baksida, kopplingsmodu-
ler, fötter och stöttålig trolleyväska.

Snabbinfo
Material:  Aluminium och tryck på Decor Backlite 165g,  B1
Tryck:  Digitaltryck, CMYK
Minsta Orderantal:  1 st
Leveranstid:   10 arbetsdagar
Start/Schablonkostnad:  Ingen

Antal ljuslådor:  2 st 3 st 
Storlek BxH:  2st 85x200cm  3st 85x200cm
Djup (Utan fötter):  12cm  12cm
Pris, exkl. moms:  15 554:- 23 324:-

Frakt tillkommer.



Lightbox Eco Wall Akryl
Lightbox Eco är en professionell ljuslåda för o�entlig miljö 
med enkelsidigt eller dubbelsidigt tryck, inklusive inbyggd 
LED-belysning. Golvstående.  LED-belysningen är färdig-
monterad i ramen vid leverans vilket innebär en superen-
kel installation. Ramen monterar du snabbt och enkelt 
med hjälp av klicksystem, inga verktyg eller expertis 
behövs! Du kan beställa nya bildvåder vid behov utan att 
behöva byta ut hela systemet. Perfekt för permanenta 
installationer i butiker och gallerior!

Den slimmade ramen ger dig ett exklusivt och elegant 
utseende där endast bildvåden syns framifrån. Vi digital-
trycker på textil i högsta fotokvalitet och därför är det 
obegränsat med färger, mönster och motiv på hela 
tryckytan! För de dubbelsidiga väggarna väljer du själv om 
det ska vara samma eller olika motiv på väggens framsida 
och baksida. Det ingår alltid dubbelsidig textil på väggens 
båda sidor. Väljer du endast motivtryck på en sida ingår en 
svart duk på baksidan för bästa ljuse�ekt. Textilen är 
anpassad för att tåla värme, vilket gör den optimal när du 
använder ram med inbyggd LED-belysning. Bildvåden 
fästs med hjälp av en fastsydd silikonlist som viks in i 
ramen, även kallat SEG – Silicon Edge Graphic.
När det är dags att uppdatera till en ny kampanj är det 
väldigt enkelt, eftersom du endast behöver byta tygvepan!

Plastram med integrerad och monterad LED-belysning, 
stödmast, bildvåder fram och baksida, fötter och stöttålig 
trolleyväska.

Snabbinfo

Material:  Akryl
Tryck:  Digitaltryck, CMYK
Minsta Orderantal:  1 st
Leveranstid:  10 arbetsdagar
Start/Schablonkostnad:  Ingen

Storlek BxH:  200x200cm  200x250cm  300x200cm  300x250cm 
Djup (Utan fötter):  12cm  12cm  12cm  12cm 
Vikt:  19,4kg  20,8kg  26,5kg  27,8kg
Pris, exkl. moms:  16 649:- 18 284:- 23 999:- 26 129:- 

Frakt tillkommer.



Ljuslåda ready-to-go!
Lightbox Eco är en professionell ljuslåda för o�entlig miljö 
med enkelsidigt eller dubbelsidigt tryck, inklusive  
inbyggd LED-belysning. Golvstående.  LED-belysningen är 
färdigmonterad i ramen vid leverans vilket innebär en 
superenkel installation. Ramen monteras på snabbt och 
enkelt med hjälp av klicksystem – inga verktyg eller 
expertis behös. Det printade budskapet kan enkelt 
uppdateras utan att behöva byta ut hela systemet. Perfekt 
för permanenta installationer i butiker och gallerior!

Den slimmade ramen ger dig ett exklusivt och elegent 
utseende. Vi digitaltrycker på textil i högsta fotokvalitet, 
det är obegränsat med färger, mönster och motiv! För de 
dubbelsidiga väggarna väljer du själv om det ska vara 
samma eller olika motiv på väggens framsida och baksida. 
Det ingår alltid dubbelsidigt textil på fram och baksida. 
Väljer du endast motivtryck på en sida ingår en svart duk 
på baksidan för bästa ljuse�ekt. Textilen är anpassad för att 
tåla värme, vilket gör den optimal när du använder ram 
med inbyggd LED-belysning. Bildvåden fästs med hjälp av 
en fastsydd silikonlist som viks in i ramen, även kallat SEG – 
Silicon Edge Graphic.  Gör det väldigt enkelt att endast 
beställa ny våd och byta ut när det är dags att uppdatera 
till en ny kampanj.
Produkten inkluderar

Plastram med integrerad och monterad LED-belysning, 
stödmast, bildvåder fram och baksida, fötter och stöttålig 
trolleyväska.

Snabbinfo

Material:  Akryl
Tryck:  Digitaltryck, CMYK
Minsta Orderantal:  1 st
Leveranstid:  10 arbetsdagar
Start/Schablonkostnad:  Ingen

Storlek BxH:  85x200cm  85x250cm  100x150cm  100x200cm  100x250cm
Djup (Utan fötter):  12cm  12cm  12cm  12cm  12cm
Vikt:  12,1kg  13,3kg  11,3  12,6kg  13,8kg
Pris, exkl. moms:  8 369:- 9 419:- 8 174:- 8 954:-  10 049:-

Frakt tillkommer.
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