RETAILLØSNINGER
Enkel udstilling og opbevaring af
mange produkter på lidt plads

FRITSTÅENDE BLADREKASSER
Vis og opbevar mange produkter på meget lidt plads

DESIGN

Enkelt, lækkert og tidsløst design, som
ikke tager fokus fra produkterne og
som kan passe ind i enhver butik.
Let at flytte rundt i butikken.
ENKELT ELLER DOBBELT

Fåes i en enkelt eller dobbelt variant.
Den dobbelte kan indeholde dobbelt
så meget som den enkelte og kan
desuden stå midt i et rum, så man
kan kigge i den fra begge sider.
MATERIALER

Kasse: Ubehandlet birkefiner
Gulvstativ: Sortmalet jern

EMBALLAGE OG STORYTELLING
Visuel og overskuelig emballage, der fylder minimalt

EKSKLUSIV A3 EMBALLAGE

FLYER MED STORYTELLING

Alle A3 print er pakket fladt i en plastlomme med en kraftig papplade
som afstiver. Det er derfor en meget indbydende visuel løsning, der
betyder, at man kan se selve art worket, selvom det ikke er hængt
op. Det er desuden let og overskueligt for kunden at sammenligne
forskellige prints og vurdere det enkelte print med forskellige farver
rammer.

Bagpå pappladen er der en forklarende
flyer, der fortæller om baggrunden for
I LOVE MY TYPE. Den beskriver, hvem
vi er, hvordan vi arbejder og hvorfor
kunst, grafisk design og indretning er
vores store passion.

På denne måde fylder A3-printene ikke så meget, og bladrekasserne
kan derfor ofte også rumme lager.

FRITSTÅENDE BLADREKASSER

MED/UDEN GULVSTATIV

Kassen kan løftes af og bruges
uden gulvstativet på et bord,
en disk eller lign.
Bladrekasserne kan bestilles
med eller uden gulvstativ.

TILPAS INDHOLD
Mange kombinationsmuligheder der kan tilpasses den enkelte butik

BLADRE-RUM

Kan hver indeholde:
– 50-100 kunstprint (A3) eller
– Ni rammer (A3) eller
– Fem rammer og 50 kunstprint (A3)

OPBEVARINGSRUM

Kan hver indeholde:
– 12 A3 rammer eller
– 40 kunstprint (50x70) i rør* eller
– ekstra flatpacked kunstprint til
lager
*Alle 50x70 rør har et label, der viser
hvilken plakat, der er indeni, så
kunderne let kan finde den de søger.

