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GRUPA KON-PLAST Sp. z o. o. Sp. k. to firma produkcyjno-usługowa
branży tworzyw sztucznych. Istniejemy na rynku już od 28 lat - takie
doświadczenie zobowiązuje.

Od kilku lat jesteśmy liderem na rynku artykułów POS. Nasze atuty
to: jakość w każdym detalu, krótkie terminy realizacji oraz
konkurencyjne ceny.

Poszerzanie naszego asortymentu oraz wprowadzanie
innowacyjnych rozwiązań to nasz priorytet.

Dysponujemy własnym biurem konstrukcyjnym, Państwa pomysł
przeprowadzimy od fazy projektu do wyrobu gotowego. Nasz park
maszynowy wyposażony jest w linie do wytłaczania profili oraz
wtryskarki o sile zwarcia od 20 do 4000 ton.

Znaczną część produkcji w naszej strukturze wytwórczej stanowią
artykuły niezbędne do wyposażenia lokali handlowych:

profile cenowe, kosze sklepowe, ramki plakatowe, przegrody
regałowe oraz wiele innych artykułów, które pozwolą Państwu w
atrakcyjny sposób wyeksponować towar handlowy.

Nasz zakład produkcyjny mieści się w logistycznym centrum Polski
przy autostradzie A2. Zapraszam do zapoznania się
z naszą ofertą produktów i zachęcam do współpracy.

Z wyrazami szacunku

Prezes
Grupa Kon-Plast Sp. z o.o. Sp. k.

Henryk Kamiński

POLSKI
PRODUCENT
Z BRANŻY
PRZETWÓRSTWA
TWORZYW
SZTUCZNYCH
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GRUPA KON-PLAST Sp. z o. o. Sp. k. to firma
produkcyjno-usługowa branży tworzyw
sztucznych, która powstała w 1991 roku.
Znaczną część produkcji w naszej strukturze
wytwórczej stanowią artykuły niezbędne
do wyposażenia lokali handlowych: listwy
cenowe, listwy reklamowe, tabliczki cenowe,
kosze sklepowe, ramki plakatowe różnego
formatu, regałowe rozdzielacze towaru oraz
inne akcesoria. Dwudziestoośmioletnie
doświadczenie, jak również nowoczesny, duży
obiekt oraz duże możliwości produkcyjne
pozwoliły nam zyskać rzeszę zadowolonych
klientów. Niezwykła dbałość o warunki pracy,
jakość i terminowość realizacji zleceń
zaowocowało nadaniem firmie w ostatnim
czasie tytułów:

Realizujemy zlecenia od fazy koncepcji,
wizualizacji oraz projektu wykonawczego do
fazy produkcji. Posiadamy biuro konstruk-
cyjne wyposażone w nowoczesne
oprogramowanie (CAD/CAM - VISI Series) oraz
własną narzędziownię. Wykonujemy projekty
form wtryskowych, głowic, kalibratorów.

Posiadamy wydział wytłaczarek i wtryskarek:

Dział wtryskarek wyposażony jest we
wtryskarki o sile zamykania od 20 t do 4000 t
i gramaturze wtrysku do 50 kg.

Dział profilii wyposażony jest w linie
produkcyjne o wydajności 120 kg/h.

Wszystkie linie wyposażone są w coextrudery,
co daje możliwość produkcji profili
o różnych twardościach i zabarwieniach.

O FIRMIE



Niezwykle ważne jest dla nas, aby sprostać
oczekiwaniom Klientów, być na bieżąco
z tym, co dzieje się na rynku europejskim
oraz aby najnowsze technologie, zarówno
produkcji jak i kontroli jakości, były naszym
stałym atutem.

NASZA MISJA



NOWOŚĆ
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• Pojemność: 45 L

• Wymiary: 590 x 395 x 460 mm

• Uchwyty: 2 rączki standardowo
w czarnym kolorze

• Znakowanie: możliwość umieszczenia logo
wg własnego projektu metodą sitodruku
lub IML

• Zastosowany surowiec: polipropylen kopolimer,
antystatyk, o dobrej udarności i sztywności,

• Wysoka jakość i estetyka produktu.

Polipropylen kopolimer, antystatyk,
dopuszczony do kontaktu z żywnością,
o dobrej udarności i sztywności.

100%recycylingFood
Friendly
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• Pojemność: 35 L

• Wymiary: 475 x 425 x 594 mm

• Uchwyty:
• 2 rączki standardowo w czarnym kolorze
• 1 rączka wysuwana z profila aluminiowego

zgodna z normą (PN EN 755-9)
• Znakowanie: możliwość umieszczenia logo wg własnego

projektu metodą sitodruku lub IML

• Zastosowany surowiec: polipropylen kopolimer, antystatyk,
o dobrej udarności i sztywności,

• Wysoka jakość i estetyka produktu.

100%recycylingFood
Friendly

Profile aluminiowe zgodne z normą PN EN 755-9

Polipropylen kopolimer, antystatyk,
dopuszczony do kontaktu z żywnością,
o dobrej udarności i sztywności.

NOWOŚĆ
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W naszej ofercie produktów pojawił się nowy kosz o pojemności 28 l

Dostępny z 1 lub 2 rączkami. Kolory standardowe w ciągłej ofercie.

Dostępne również kolory niestandardowe na indywidualne zapytanie.

Kosz jest świetnym nośnikiem reklamy, możliwość umieszczenia logo
metodą sitodruku lub metodą IML.

• Pojemność: 28 L

• Wymiary: 510 x 355 x 270 mm

• Uchwyty: 1, 2 lub 3 rączki standardowo w czarnym kolorze

• Znakowanie: możliwość umieszczenia logo wg własnego
projektu metodą sitodruku lub IML

• Zastosowany surowiec: polipropylen kopolimer, antystatyk,
o dobrej udarności i sztywności,

• Wysoka jakość i estetyka produktu.

100%recycylingFood
Friendly

NOWOŚĆ



• Pojemność: 55 L

• Waga: 1,87 kg

• Wymiary: 472 x 412 x 438 mm

• Pakowanie: Paleta 44 szt. Karton 3 szt.

• Uchwyty: Rączka standardowo w czarnym
kolorze

• 1 rączka wysuwana z profila aluminiowego
zgodna z normą (PN EN 755-9)

• Znakowanie: możliwość umieszczenia logo
wg własnego projektu metodą sitodruku lub IML

• Zastosowany surowiec: polipropylen kopolimer,
antystatyk, o dobrej udarności i sztywności,

• Wysoka jakość i estetyka produktu.

100%recycylingFood
Friendly

9

Profile aluminiowe zgodne z normą PN EN 755-9

Polipropylen kopolimer, antystatyk,
dopuszczony do kontaktu z żywnością,
o dobrej udarności i sztywności.



• Pojemność: 38 L

• Waga: 1,98 kg

• Wymiary: 475 x 350 x 550 mm

• Pakowanie: Paleta: 48 szt. Karton: 4 szt.

• Uchwyty: 2 rączki standardowo w czarnym kolorze

• 1 rączka wysuwana z profila aluminiowego zgodna
z normą PN EN 755-9

• Znakowanie: możliwość umieszczenia logo
wg własnego projektu metodą sitodruku lub IML

• Zastosowany surowiec: polipropylen kopolimer,
antystatyk, o dobrej udarności i sztywności,

• Wysoka jakość i estetyka produktu.
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Profile aluminiowe zgodne z normą PN EN 755-9

Polipropylen kopolimer, antystatyk,
dopuszczony do kontaktu z żywnością,
o dobrej udarności i sztywności.

100%recycylingFood
Friendly



Kosz o pojemności 22 litry od lat znany i sprawdzony na polskim
i zagranicznym rynku.

Dostępny z I lub II rączkami. Kolory standardowe w ciągłej ofercie.

Dostępne również kolory niestandardowe na indywidualne zapytanie.

Kosz jest świetnym nośnikiem reklamy, możliwość umieszczenia logo
metodą sitodruku lub metodą IML.

• Pojemność: 22 L

• Waga: 0,67 kg

• Wymiary: 430 x 300 x 230 mm

• Pakowanie: Paleta: 300 szt. Karton: 30 szt.

• Uchwyty: 1 lub 2 rączki standardowo w czarnym kolorze

• Znakowanie: możliwość umieszczenia logo wg własnego
projektu metodą sitodruku lub IML

• Zastosowany surowiec: polipropylen kopolimer,
antystatyk, o dobrej udarności i sztywności,

• Wysoka jakość i estetyka produktu.

100%recycylingFood
Friendly
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Polipropylen kopolimer, antystatyk,
dopuszczony do kontaktu z żywnością,
o dobrej udarności i sztywności.

100%recycylingFood
Friendly

100%recycylingFood
Friendly

• Pojemność: 20 L

• Waga: 0,58 kg

• Wymiary: 430 x 300 x 220 mm

• Pakowanie: Paleta: 300 szt. Karton: 30 szt.

• Uchwyty: 2 rączki standardowo w czarnym
kolorze

• Znakowanie: możliwość umieszczenia logo
wg własnego projektu metodą sitodruku
lub IML

• Wysoka jakość i estetyka produktu.

• Pojemność: 28 L

• Waga: 1,08 kg

• Wymiary: 490 x 340 x 270 mm

• Pakowanie: Paleta: 160 szt. Karton: 15 szt.

• Uchwyty: 2 rączki standardowo w czarnym
kolorze

• Znakowanie: możliwość umieszczenia logo
wg własnego projektu metodą sitodruku
lub IML

• Wysoka jakość i estetyka produktu

12



Numer katalogowy produktu: 7630
Producent Grupa Kon-Plast Sp. z o.o. Sp. k.

Numer katalogowy produktu: 5450
Numer katalogowy produktu(wersja z rączką): 8548

Grupa Kon-Plast Sp. z o.o. Sp. k.

• Wózek z dwoma kieszeniami
na kosze sklepowe

• Materiał: metal galwanizowany,
kółka łożyskowe 75 mm

Model z rączką i bez rączki

Wózek do utrzymania porządku
koszy sklepowych, przydatny
w strefie kasowej sklepu

Materiał: metal galwanizowany,
kółka łożyskowe 75mm
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Najważniejszym dla nas aspektem jest
jakość produkowanego asortymentu.
W tym celu wyposażyliśmy laboratorium
w szereg niezawodnych i
wielofunkcyjnych urządzeń, za pomocą
których na bieżąco kontrolujemy jakość
surowców oraz wyrobów gotowych.

JAKOŚĆ
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• DBR

• Z taśmą samoprzylepną

• Pasuje do każdej prostej półki regałowej

• Z przezroczystą osłonką przeciwpyłową

• Kolory: transparentny, biały i kolory standardowe

• Kolory niestandardowe do ustalenia na zapytanie

• Materiał: PCV

26 mm

30 mm

32 mm

35 mm

39 mm

52 mm

60 mm

73 mm

250 szt.

250 szt.

225 szt.

225 szt.

200 szt.

160 szt.

120 szt.

120 lub 100 szt.

15



• Profil stosowany jako łącznik profilu cenowego DBR
z regałem

Nazwa

Uchwyt C 39 mm 50 szt.

• Połączenie profili DBR + DBH.

Nazwa

DBR+DBH 39 mm 80 szt.

• Profil naklejany na górę półki

• Do regałów bez rynienki z przodu

• Kąt nachylenia 20˚

Nazwa

HE 39 mm 120 szt.

• Do wsunięcia plakatu, możliwe połączenie taśmą klejącą
z profilem DX

• Kolor: transparentny

• Z taśmą samoprzylepną

• Pasuje do każdej prostej półki regałowej

Nazwa

DB

DB z taśmą

18 mm

18 mm

300 szt.

250 szt.
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• Profil wciskany z elastycznym zawiasem, do regałów Hermes

• Łapka tylna długości 30 mm z możliwością przycięcia do 18 mm

Nazwa

HSAC39 39 mm 120 szt.

GUMKA

• Do regałów typu Hermes,

• Tylna łapka dostępna w długościach 19 mm lub 32 mm

Nazwa

IP 39 mm 150 szt.

• Kąt nachylenia 25˚

• Stosowany do półek: Storebest, Linde, Adams, Decor-Metall

• Do półek szklanych i drewnianych

Nazwa

NO

NO

39 mm

26 mm

150 szt.

200 szt.
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• Do regałów: „Hansa Mertens”, „Hermes”, „Detroit”, „Fortezza”

Nazwa

HAM 52

HAM39

52 mm

39 mm

50 szt.

70 szt.

• Do wsunięcia plakatu

• Możliwe połączenie taśmą klejącą z profilem DB

Nazwa

DX 27 mm 250 szt.

• Do półek: Tego, Storebest, Linde, Adams, Decor-Metall

Nazwa

LS30

LS39

LS52

LS60

30 mm

39 mm

52 mm

60 mm

80 szt.

70 szt.

60 szt.

45 szt.

• Do półek: Tego

Nazwa

TE

TE

TE

TE

30 mm

39 mm

52 mm

74 mm

120 szt.

100 szt.

80 szt.

50 szt.
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• Profil do zawieszania plakatów,

• Wymiary: 7 x 14mm

Nazwa

OMEGA 14 mm 150 szt.

• Do półek: Tego, Storebest, Linde, Adams, Decor-Metall

Nazwa

TER39 39 mm 80 szt.

• Profil wciskany do regałów: Tego

• Z elastycznym zawiasem

Nazwa

ME = MOEKS 39 mm 65 szt.

GUMKA

• Do regałów Ucge i Arneg

• Do etykiet o wysokości 39 mm

• Kolor: transparentny lub biały

Nazwa

UT 39 mm 70s zt.

• Do wsunięcia plakatu,

• połączenie profili DB i DX

Nazwa

DBX - -,
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• Profil do koszy i regałów z drutu

• Kolor transparentny lub biały

• Profil cięty na krótkie odcinki do haków do ścian
perforowanych

Nazwa

DRA

DRA

DRA

DRA

DRA

10 mm

30 mm

39 mm

52 mm

73 mm

200 szt.

160 szt.

120 szt.

120 szt.

80 szt.

• Profil stosowany do łączenia z innymi profilami
cenowymi za pomocą samoprzylepnej taśmy

• Występuje również w opcji z dziurkami

• Montowany do kosza za pomocą specjalnej
opaski zaciskowej

Nazwa

DBH

DBH

DBH

30 mm

39 mm

60 mm

150 szt.

150 szt.

140 szt.

• Profil do koszy i regałów z drutu typu “Wanzl, Siegel, Tego”

Nazwa

WE39 39 mm 70 szt.
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• Profil służy do utrzymania przegrody regałowej

• Dostępny z taśmą lub bez, albo z taśmą magnetyczną

• Montowany z przodu lub tyłu półki

Nazwa

L-RAIL

L-RAIL

30 mm

30 mm

100 szt. z taśmą

200 szt. bez taśmy

• Profil służy do utrzymania przegrody regałowej

• Profil przyklejany do regału przezroczystą taśmą klejącą

• Montowany z przodu lub tyłu półki

Nazwa

T-RAIL 30 = PEK KLEJONY

T-RAIL 30 = PEK KLEJONY

30 mm

30 mm

200 szt. z taśmą

250 szt. bez taśmy

Nazwa

EXLUSIVE 30 mm 50 szt.

• Profil służy do utrzymania przegrody regałowej

• Profil przyklejany do regału przezroczystą taśmą klejącą

• Montowany z przodu lub tyłu półki

Nazwa

T-RAIL 10 = PEK KLEJONY 10 mm 400 szt.

21



• Profil wciskany jest w szczelinę z tyłu półki

• Ma za zadanie utrzymywać przegrodę regałową

• Profil ten można zastąpić profilem przyklejanym PEK

Nazwa

PEK wciskany - 140 szt.

22



• Profil do półek szklanych lub drewnianych o grubości 5 - 10 mm

Nazwa

GLS 39 mm 60 szt.

• Profil do koszy i regałów z drutu typu “Wanzl-Siegel”

• Dostępny dla 3 wysokości etykiet

Nazwa

HSAC

HSAC

HSAC

30 mm

39 mm

52 mm

100 szt.

70 szt.

50 szt.

• Profil do koszy i regałów z drutu typu “Wanzl-Siegel”

Nazwa

PC-KOSZ 39 mm 85 szt.

• Do regałów chłodniczych z drutu, do etykiet o wysokości 39 mm.

• Łapka tylna długości 17 mm

• Z otworami i klipsami mocującymi, kolor przezroczysty

Nazwa

CC 39 mm 50 szt.
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• Kątownik dostępny w 3 wymiarach

Nazwa

KĄTOWNIK

KĄTOWNIK

KĄTOWNIK

10 x 40 mm

30 x 30 mm

40 x 55 mm

200 szt.

150 szt.

90 szt.

• Wkład przeznaczony do listew o wysokości 39 mm

• Długość nawoju 100 metrów bieżących

• Dostępny w różnych kolorach

24



Nazwa

DRA 30

DRA 30

DRA 30

DRA 30

35mm

50mm

46mm

55mm

5mm lub 7 mm

5mm lub 7 mm

5mm lub 7 mm

5mm lub 7 mm

DRA 39

DRA 39

DRA 39

DRA 39

DRA 39

DRA 39

DRA 39

DRA 39

DRA 39

DRA 39

DRA 39

DRA 39

DRA 39

DRA 39

DRA 39

45mm

60mm

70mm

80mm

90mm

100mm

52mm

50mm

65mm

75mm

85mm

95mm

105mm

55mm

110mm

5mm lub 7 mm lub 10,2mm

5mm lub 7mm lub 10,2mm

5mm lub 7mm lub 10,2mm

5mm lub 7mm lub 10,2mm

5mm lub 7 mm lub 10,2mm

5mm lub 7 mm lub 10,2mm

5mm lub 7 mm lub 10,2mm

5mm lub 7 mm lub 10,2mm

5mm lub 7 mm lub 10,2mm

5mm lub 7 mm lub 10,2mm

5mm lub 7 mm lub 10,2mm

5mm lub 7 mm lub 10,2mm

5mm lub 7 mm lub 10,2mm

5mm lub 7 mm lub 10,2mm

7mm lub 10,2mm

DRA 52

DRA 52

DRA 52

DRA 52

DRA 52

DRA 52

DRA 52

50mm

75mm

65mm

52mm

90mm

70mm

105mm

5mm lub 7mm lub 10,2mm lub 11mm

5mm lub 7mm lub 10,2mm lub 11mm

5mm lub 7mm lub 10,2mm lub 11mm

5mm lub 7mm lub 10,2mm lub 11mm

5mm lub 7mm lub 10,2mm lub 11mm

5mm lub 7mm lub 10,2mm lub 11mm

5mm lub 7mm lub 10,2mm lub 11mm

• Etykieta wahliwa do haków

• Na drut: 4 lub 5, lub 6 mm
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Ramy OWZ (Otwórz – Włóż – Zamknij) są cenione
przede wszystkim tam, gdzie szczególne znaczenie
ma szybka i łatwa wymiana prezentowanych
materiałów reklamowych. Ich atutem jest trwałość
oraz bardzo estetyczny wygląd. W ramach OWZ
zastosowano folię antyrefleksyjną zapewniającą
plakatom i banerom doskonałą ochronę przed
oddziaływaniem promieni słonecznych.

• Profil aluminiowy anodowany o szerokości 25 mm

• Folia antyrefleksyjna UV (zabezpieczenie plakatu przed
promieniowaniem słonecznym)

• Tył ramy płyta z tworzywa sztucznego (płyta Hips)

• Gotowe otwory lub zawieszki do powieszenia na ścianie

• Narożniki cięte pod kątem 45 stopni lub półokrągłe

Format
ramy

Wymiary ramy Nr kat.

A1 594 x 841 mm 6801(B)

A2 420 x 594 mm 7132

A3 297 x 420 mm 7130

A4 210 x 297 mm 7133
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• Ekspozycja plakatu do formatu A1 oraz B1

• Do wewnątrz i na zewnątrz budynków.

• Profil aluminiowy anodowany – 32mm

• Płyta Hips w plecach ram odporna na warunki
atmosferyczne

• Folia antyrefleksyjna UV o grubości 0,4mm
(zabezpieczenie plakatu przed promieniowaniem
słonecznym)

• Zabezpieczenie przed składaniem

• Zaokrąglone chromowane naroża

• Bardzo solidne i wytrzymałe wykonanie
(pełny profil-od dołu do góry)

Format
ramy

Nr. kat.:Wymiary

A1 594 x 841 mm 6773

A2 420 x 594 mm 12074

B1 700 x 1000 mm 5622

B2 500 x 700 mm 10363

A0 841 x 1189mm 12296
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• Materiał: PMMA o grubości 2 mm

• Dostępna opcja: poziom lub pion

• Możliwość wykonania każdego
wymiaru

• Materiał: PMMA o grubości 2 mm

• Dostępna opcja: poziom lub pion

• Możliwość wykonania każdego
wymiaru

Format

Format

A3

60x40

A4

A5

A6

A7

A8

528



• Materiał: PMMA o grubości 2 mm

• Dostępna opcja: poziom lub pion

• Możliwość wykonania każdego
wymiaru

• Materiał: PMMA o grubości 2 mm

• Dostępna opcja: poziom lub pion

• Możliwość wykonania każdego
wymiaru

Format

A4 7560

A5 6940

A6 7880

A7 8389
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• Materiał: PCV antyrefleks 0,7 mm

• Zestaw: stojak „L”, kątownik, 3 magnesy

• Wymiar plakatu/informacji do umieszczania
w stojaku to: 250*250mm

• Możliwość nadruku na PMMA

• Do zamontowania na metalowych
powierzchniach

Format

A4 pion 7975

A4 poziom 8536

A5 pion 8538

A5 poziom 8537

A6 pion 8539

530
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Starając się wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom Klientów, nieustannie
poszerzamy asortyment oferowanych
wyrobów. Konsekwentnie inwestując
w park maszynowy jesteśmy w stanie
wyprodukować niezliczoną gamę
produktów, o zróżnicowanych fakturach
i kolorach.

INWESTYCJE



• Taśma dwustronnie klejąca

• Materiał: folia PCV antyrefleks o grubości 0,3 mm

• Kieszenie dostępne również z taśmą magnetyczną

Format

A0 x

A1 3400

A2 3755

A3 3405 5190

3397

x

A4 4659 6710

7506

A5 4572 6514

A6 4577 6834

A7 8418 12837
Kieszeń plakatowa z taśmą magnetyczną

Kieszeń plakatowa z taśmą klejącą

A4 8510 13752

A5 7512 7331

A6 7973 7332

WSZYSTKIE KIESZENIE
PLAKATOWE Z TAŚMĄ

KLEJĄCĄ MOŻNA WYKONAĆ
Z TAŚMĄ MAGNETYCZNĄ
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• Kieszeń ułatwia umieszczenie plakatu wewnątrz ramki

• Chroni przed czynnikami zewnętrznymi

• Kieszeń posiada 2 otwory wykończone metalowymi
oczkami

• Materiał: folia PCV anty-refleks o grubości 0,3 mm

Format

Format

A1

A1

6520 x

5227

A2

A2

6466 x

4867

A3

A3

3427 10690

5200

A4

A4

3429

4926

8420

3228

7415

8088

7134

7408

7409

A5

A5

A6

3431 7329

4863

5288
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• Kieszeń plakatowa z oczkami

• Wodoszczelna - idealna na zewnątrz

• Materiał: folia PCV antyrefleks o grubości 0,3 mm

Format

Format

A4 8055

A5 8054

A6 13795
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• Z 1 oczkiem metalowym

• Folia o grubości 0,2 mm

• Materiał: folia PCV miękkie, błysk/błysk

• Format: pion

• Wsuw z góry

Format

Format

A5

A4

8480

8479

A6

A5

8483

4987

A6 3637

A7 5172
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Zestaw:
• Kasetka cenowa z ruchomym uchwytem

• Ramię tzw. nóżka

• podstawka

• Zestaw cyfr

• Kasetka pozwala w wygodny i prosty sposób
zaprezentować cenę

• Posiada 6 kieszeni

• Wkład cenowy do nabycia oddzielnie

• Materiał: poliwęglan i ABS

• Dostępna we wszystkich standardowych kolorach

• Zestaw 6 pasków wykonanych z folii,

• Bigowanie pasków ułatwia zaginanie

• Kolor: czarna czcionka na białym tle

• Ruchomy uchwyt

• Ramię o wysokości 100 mm lub 200 mm

• Podstawa przezroczysta z PC

• Każdy element można zakupić oddzielnie
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• Maksymalna rozpiętość klamry: 30 mm

• Kolor transparentny

• Materiał: poliwęglan

• Do montażu na skrzynkach, koszach i kartonach

• Maksymalna rozpiętość klamry: 20 mm

• Kolor transparentny

• Materiał: poliwęglan

• Umożliwia zamontowanie kasetki cenowej
bezpośrednio na produkcie

• Umożliwia zamontowanie kasetki cenowej
bezpośrednio na produkcie

• Długośc całkowita 110 mm. Drut śr. 1,5 mm
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• Materiał: PVC 0,4 mm

• Nadruk dwustronny

• Druk UV offsetowy

• Materiał: PVC 0,4 mm

• Nadruk dwustronny

• Druk UV offsetowy

• Materiał: PVC 0,4 mm

• Nadruk dwustronny

• Druk UV offsetowy

SPRAWDZONY
PRZEZ TYSIĄCE
SKLEPÓW
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WYKONAMY KAŻDY STOPER REKLAMOWY
WEDŁUG PROJEKTU KLIENTA

• Materiał: PVC 0,4 mm

• Nadruk dwustronny

• Druk UV offsetowy

• Materiał: PVC 0,4 mm

• Nadruk dwustronny

• Druk UV offsetowy

• Materiał: PVC 0,4 mm

• Nadruk dwustronny

• Druk UV offsetowy
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• Stoper na etykietę cenową

• Materiał: PVC 0,4 mm

• Nadruk dwustronny

• Druk UV offsetowy

• Do materiałów o grubości do 3 mm

• Kolor: transparentny,

• Materiał: tworzywo sztuczne

Typ Stopera

Duży 7905100mm 85mm

145mm 40mm

47mm 40mm

Średni 7907

Mały 7904

Typ uchwytu

Przeznaczenie

Numer katalogowy

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI
EKSPOZYCJI
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• Kolor: transparentny

• Materiał: poliwęglan

• Wysokość: 60mm

• Długość: 285 do 485mm

• Możliwość 8-krotnego skracania co 25 mm

• Przegroda środkowa, z ogranicznikiem

Przegrody regałowe są niezastąpione do
organizacji towaru na półce sklepowej,
pozwalają zachować przejrzysty układ towarów.

• Kolor: transparentny

• Materiał: poliwęglan

• Wysokość: 120mm

• Długość: 285 do 485mm

• Możliwość 8-krotnego skracania co 25 mm

• Przegroda środkowa z ogranicznikiem

PRZEGRODY 60/485 I 120/485
DOSTĘPNE RÓWNIEŻ BEZ OGRANICZNIKA
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• Kolor: transparentny

• Materiał: poliwęglan

• Wysokość: 120 mm

• Długość: 567 mm

• Pakowanie: 50 szt. / karton

• Kolor: transparentny

• Materiał: poliwęglan

• Wysokość : 120 mm

• Długość: 768 mm

• Pakowanie: 50 szt. / karton
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• Materiał: ABS
• Wsuw na krótkim boku

Format
A1
A2
A3
A4
A5
A6

• Do postawienia ramki plakatowej pod kątem 90˚

• Kolor: transparentny

• Materiał: poliwęglan

• Jednostka: 1 para

• Do postawienia ramki plakatowej pod kątem 75˚

• Kolor: transparentny

• Materiał: poliwęglan

• Jednostka: 1 para
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• Do zawieszenia ramki plakatowej

• Kolor: transparentny

• Materiał: poliwęglan

• Jednostka: 1kpl (2 sztuki)

• Do zawieszenia ramki plakatowej

• Kolor: transparentny

• Materiał: poliwęglan

• Jednostka: 2 sztuki (haczyk lewy, haczyk prawy)

• Do zawieszenia ramki plakatowej

• Kolor: transparentny

• Materiał: poliwęglan

• Jednostka: 1kpl (2 sztuki)

• Do zawieszenia ramki plakatowej

• Kolor: transparentny

• Materiał: poliwęglan

• Jednostka: 2 sztuki (haczyk lewy, haczyk prawy)
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• Do montażu ramki plakatowej na skrzynkach i
koszach

• O grubości do 20 mm

• Kolor: przezroczysty

• Materiał: poliwęglan

• Mocujący ramkę równolegle (0˚)
do powierzchni

• Kolor: biały

• Mocujący ramkę prostopadle (90˚)
do powierzchni.

• Kolor: biały

• Do łączenia ramek plakatowych

• Kolor: przezroczysty

• Materiał: poliwęglan

• Jednostka: 1 sztuka
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• Uniwersalna klamra zaciskowa

• Do wyboru z uchwytem do ramki
lub do kasetki cenowej

• Kolor: transparentny

• Materiał: poliwęglan

• Zastosowanie: na rurki i inne powierzchnie

• Rozstaw zacisku do 29,88 mm

• W komplecie uchwyt “T” do ramki

• Kolor: transparentny,

• Możliwość produkcji w dowolnym kolorze RAL

• Ruchomy uchwyt do zawieszania banerów
na regałach sklepowych

• Podstawa magnetyczna

• Uchwyt: kolor biały

• Haczyki: transparentne
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Komplet zawiera:

• Podstawę wraz
z uchwytem do rury

• Statyw teleskopowy wraz
z hamulcem zewnętrznym,
uchwyt „T” do ramki.

• Podstawa o wymiarach 160 x 190 mm

Materiał wykonania

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Metal

Metal

13665Szary

Czarny

Szary

Czarny

13666

3327

3312

• Materiał: aluminium anodowane
• Możliwość docięcia rurek na każdy wymiar

Wymiar
300-600 mm
800 - 1450 mm

4752
5614
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• Do montażu ramki plakatowej na statywie
• Materiał: poliwęglan
• Kolor: transparentny

• Do montażu ramki plakatowej na statywie
• Materiał: ABS
• Dostępny w różnych kolorach

SZEROKA
GAMA
ZASTOSOWAŃ

• Do mocowania ramek na koszach sklepowych
• Materiał: aluminium anodowane
• Możliwość docięcia rurek do każdego wymiaru
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• Komplet zawiera: tabliczka i kpl pasków cenowych

• Wymiar: wysokość 250mm, szerokość 225mm

• Kolor czarny, inne kolory na zapytanie

• Możliwość prosukcji w innym kolorze

• Wymiar:
• Wysokość 40 mm
• Szerokość 15 mm
• Średnica 1,5mm
• Kolor stalowy

• Wymiar:
• Wysokość: 40 mm
• Szerokość: 17 mm
• Średnica: 1,5mm
• Kolor stalowy

• Zestaw składa się z 6 pasków
• Kolor: biała czcionka na czarnym tle
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• Zestaw: listwa górna z uchwytami do zawieszania
oraz z listwa dolna

• Stabilny profil aluminiowy
• Wykonamy każdy wymiar zgodnie

z zapotrzebowaniem klienta.

Dostępne szerokości:

610 mm 7386

612 mm 8099

700 mm 8597

841mm

1000 mm

1410 mm

6916

8340

8388

• Ekspozycja plakatu
• Szybkie i łatwe zamocowanie plakatu
• Mocowanie banerów
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• Ruchomy łącznik sprawia, że klips może zostać ustawiony pod
każdym kątem

• Klipsy Sign-Clip są skutecznym narzędziem, aby przykuć uwagę
klienta do danego produktu

• Antypoślizgowa gumka wmontowana w klips sprawia, że stabilnie
trzyma się podstawy, do której jest przymocowany

• Sprężyna pomaga w łatwym nakładaniu klipsa
na zróżnicowane grubości podstawy

• Mała żabka nie potrzebuje dużo miejsca, co pozwala na użycie
klipsa na wąskich ściankach

• Materiał: poliwęglan (PC),

• Gwarancja doskonałej jakości - klipsy nie pękają

• Wysoka odporność na niskie temperatury.

• Klips znakomicie sprawdzi się również w lodówkach sklepowych

• zaprojektowane w sposób pozwalający wyeksponować:

• cenę

• rabaty

• zdjęcia

• notatki

SZEROKA
GAMA
ZASTOSOWAŃ
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NÓŻKA
(WYSOKOŚĆ)

KLIPS
22 mm

KLIPS
50 mm

KLAMRA
80 mm

50 mm

100 mm

50 mm

100 mm
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• Do haków do ścian perforowanych

• Wymiar: 26 x 26 mm

• Materiał: polipropylen

• Materiał: PCV,

• Kolor: wg standardu

• Długość: 70 mm

• Szerokość eurodziurki: 30mm

• Materiał: PCV błysk/błysk o grubości 0,5mm

• Z samoprzylepnymi taśmami

• Do haków do ścian perforowanych

• Wymiar: 26 x 42 mm

• Materiał: polipropylen

Dostępne wymiary
11/7 x 150mm
12/7 x 200mm

7508
8034
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• Na stojaku z pocztówkami świetnie sprawdza się jako
oddzielacz, przez co pozwala zachować porządek.

• Do montażu profili cenowych DBH na koszach
i regałach z drutu

• Do montażu plakatów i kieszeni foliowych
z otworkami

• Dostępne długości: 50 mm lub 100 mm

• Stosowana na stoiskach ogrodowych do oznaczania
cen roślin, kwiatów itp.,

• Wymiary tabliczki: 100 x 85 mm,

• Długość ramienia: 300 mm

• Materiał: polipropylen.

• Kolor: żółty,zielony, czerwony, biały, czarny

• Samoprzylepna taśma klejąca, dwustronna

• Kolor taśmy: biały

• Nawój rolki: 50 mb

Długość
50 mm
100 mm

4663
4937

Szerokość
9 mm
12 mm
19 mm

6437
6649
6613
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• Grubość taśmy: 1,5 mm

• Zastosowanie: do klejenia PCV, folii, tworzyw
sztucznych

• Klej odporny na działanie wilgoci i zmiany temperatur

• Łącznik umożliwiający połączenie ze sobą dwóch lub
więcej elementów (np. komplet. bluzka ze spodenkami
rozwieszone na dwóch osobnych wieszakach).

• Samoprzylepna taśma klejąca, dwustronna

• Przezroczysta

• Nawój rolki: 50 mb

Szerokość
9 mm
12 mm
19 mm

7420
7421
3686

Szerokość
12 mm
19 mm
25 mm

6333
6945
6946

Długość
150 mm
300 mm
500 mm

6281
6289
7299
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BESTSELLER

• Etykiety do haków do ścian perforowanych

• Drut 5 mm,

• Tabela poniżej zawiera zestawienie możliwych długości,

Nazwa

• Etykiety do haków do ścian perforowanych

• Drut 6 mm

• Tabela poniżej zawiera zestawienie możliwych długości

Nazwa
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DZIAŁHANDLOWY / THE SALES DEPARTMENT

Małgorzata Filipak-Ziółkowska
Commercial Director
tel.: +48 696-035-074
email: filipiak@konplast.com.pl

Arkadiusz Kozioł
Sales Manager
tel.:+48 602-614-463
email: koziol@konplast.com.pl

Karina Chlebowska
Trader - Export
tel.: +48 63/244-20-64 wew. 24
tel.: +48 692-422-937
email: chlebowska@konplast.com.pl

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ / EXECUTION OF ORDERS

tel.: +48 63/244-20-64 wew. 25
fax.:+48 63/244-20-64 wew. 23

Account number: INGBank Śląski S.A.
22 1050 17351000 0090 30214614 - transfer PLN
PL 97 1050 17351000 0090 30214622 - transfer EURO
SWIFT: INGBPLPWShare Capital (paid up): 9674983 PLNRenata Małolepsza

SeniorSpecialist for Sales
tel.: +48 606-263-667
email: malolepsza@konplast.com.pl

Agnieszka Olejniczak (Skrzypska)
Referent for Sales - Export
tel.: +48 601-647-771
Email: skrzypska@konplast.com.pl

Maja Peplińska
Referent for Sales - Export
tel.: +48 604-930-705
Email: peplinska@konplast.com.pl

Daria Witkowska
Referent for Sales
tel.:+48 601-307-208
email: witkowska@konplast.com.pl


