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Комбинация от два елемента за вашата индивидуалност и креативност.
Възползвайте се от независимостта и гъвкавостта в цветовата гама!

Рамки с по-голям размер  - за ламинирани постери.
Специално предназначени за външна употреба.

Класическата рамка в размери по DIN, а също и над 25 специални размера.
Никой не може да Ви предложи по-голяма палитра за избор.

Кукички, пръстени, магнити, крачета, крепежи,  щипки за тръби и картон, 
протектори,... и още много други. 
Всичко, което Ви е нужно за окачване, презентиране, монтиране,
свързване и сглобяване на дисплеи.

Рамки с модерен дизайн с прави ъгли и чисти линии..
За уникална презентация, която ТЕ прави различен!
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ДЕКОЛАЙН
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ДЕКО РАМКИ

A5
11520-xx................................................SU10

A4
11420-xx................................................SU10

A3
11330-xx................................................SU10

„ДЕКОЛАЙН“ — модерно средство за промоции и увеличаване
                                     на продажбите.

148 x 207

212 x 297

297 x 417

Внимане!
Не се доставя

в хром!

Изключителен дизайн с прави ъгли и чисти линии. Тази серия 
изпраща в миналото посредствеността  - днес Ви е нужна уникалност 
и екстраординерност при презентацията на информацията за 
стоките и цените, за да бъдете забелязани, за да впечатлите клиента.

Отвор за постер от тясната страна на рамката, макс. дебелина на 
постера 4,5мм. С тази серия рамки можете да използвате всички
аксесоари за серия 63 - виж каталога аксесоари за рамки (серия 
63).

Модерна рамка с прави ъгли изработена от 
нечуплива пластмаса, отвор от тясната 
страна, максимална дебелина на постери 
4,5мм. Доставя се във всички стандартни 
цветове плюс сребро и хром.

ПРОШОП ЕООД  Пловдив 4002, ул.Бунтовнишка 1 тел:032 99 04 04 office@proshop-bg.com



ТУИН-СЕТ / ЛАМИНАТ
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210 x 297
18060-xx ........................................SU10

20030-xx ........................................SU10

216 x
303mm154 x

216mm

A5 плюс
11508-xx.........................................SU10

A4 плюс
11408-xx...........................................SU10

A3 плюс
11308-xx..........................................SU10

303 x 426mm

РА
М

КИ
 И

 Р
А

М
КО

ВИ
 С

И
СТ

ЕМ
И

ТУИН-СЕТ
Основната рамка и долната част могат да се комбинират в различни 
цветове, за да се обозначат и отличат различни магазини, групи 
стоки или департаменти в големи магазини. Имате голяма свобода и 
гъвкавост в цветовите комбинации. Основната рамка може да се 
използва със или без долната секция.

Долната секция може да се брендира или на нея да се постави
стикер, което допълва професионалния вид на тази серия рамки. 
За закрепване на рамките могат да се използват всички аксесоари за 
старнично окачване от каталога аксесоари за рамки (серия 63).

ОСНОВНА РАМКА А4  ЛАНДСКЕЙП

Основата на рамката приема тръби 
с диам.10мм. Цветове: бяло, сиво, 
жълто, червено, зелено, синьо, 
черно, тъмно-синьо. Отворът е от 
дългата страна, макс. дебелина на 
постера 3мм.

ДОЛНА СЕКЦИЯ

Долна секция за основната рамка 
А4, приема тръби с диам.10мм от 
долната страна. Вис: 36мм.Цветове: 
бяло, сиво, жълто, червено, зелено, 
синьо, черно, тъмно-синьо. Печат 
на лого или бренд по заявка на 
клиента.
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ЛАМИНАТ
Специално разработени за ламинирани постери, които не стават в 
стандартните рамки по DIN. Вече няма нужда от неудобното 
изрязване на ламинираните постери за да влязат в рамката. Особено 
подходящи и препоръчвани за влажни  зони или използване на 
открито.
Дизайна на рамките и подобен на този от серията ДЕКОЛАЙН. 
Цветове: стандартните цветове плюс сребро.

Отвор за постера от тясната страна, макс. дебелина на постера 4,5мм, 
за окачване могат да се използват всички аксесоари от каталога 



СТАНДАРТНИ РАМКИ
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A6

A6
11600-xx................................................SU10
A6 - отвор от широката страна
11601-xx ................................................SU10

A5
11500-xx................................................SU10
A5 - отвор от широката страна
11501-xx ................................................SU10

A4
11400-xx................................................SU10
 A4 - отвор от широката страна
11401-xx ................................................SU10

A5

A4
210 x
297 mm

A3
297 x 420 mm

A3
11300-xx................................................SU10
A3 - отвор от широката страна
11301-xx ................................................SU10

A2
12200-xx ...............................................SU10

A1
12100-xx................................................SU10

A2
420 x 594 mm

A1
594 x 841 mm

148 x 210
105 x 148

СТАНДАРТНИ РАМКИ
Класическите пластмасови рамки се произвеждат от ОЕК 
вече над 30 години с традиционно високо качество от 
нечуплива пластмаса. Тези изключително стабилни рамки 
с заоблени ръбове позволяват бърза и лесна смяна на 
постерите. Големият избор от аксесоари открива 
възможности за необятни приложения.

Подходящи аксесоари са показани в раздела аксесоари 
за рамки (серия 63) и (серия 21).

ЗАБЕЛЕЖКА:
За рамки от А6 до А3 използвайте аксесоарите от серия 
63.  За тези рамки макс. дебелина на постера е 3мм.

За рамки от А2 до А1 използвайте аксесоарите от серия 
21.  За тези рамки макс. дебелина на постера е 4мм.

ЦВЕТОВЕ:
За рамки с отвор от тясната страна: Всички стандартни цветове, всички допълнителни цветове и 
прозрачно, сребърен металик, сребро, хром.
За рамки с отвор от широката страна: Всички стандартни цветове и прозрачно.

Ако търсите други цветове извън предложените от нас, то ние можем да ги произведем при минимално

Внимане!
Не се доставя

в хром!

Внимане!
Не се доставя

в хром!
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11431-2S-xx...................................SU10

11431-xx-xx .................................SU500

90-221050 ......................................SU10

СТАНДАРТНИ РАМКИ

ОСНОВНА РАМКА А4 / Т

Рамка с интегриран т-накрайник за 
тръби с диам.10мм. Цветове: бяло, 
сиво, жълто, червено, зелено. 
Отворът е от късата страна, макс. 
дебелина на постера 2мм.

11418-xx .........................................SU10

ОСНОВНА РАМКА А4 / 2S

Рамка с 2 интегрирани пръстена за 
окачване от късата страна. Цветове: 
бяло, сиво, жълто, червено, зелено. 
Макс. дебелина на постера 2мм.

ОСНОВНА РАМКА А4 С ПРЪСТЕНИ

Рамка А4 с  интегрирани пръстени 
за окачване в различни положения 
и количество: от дългата страна, от 
различни страни на рамката и т.н. 
Доставят се по заявка при 
минимално количество от поне 
500бр.

ОГЛЕДАЛНО ФОЛИО А4

Подходящо е за рамки от серията 
ДЕКО, приема постери с дебелина 
до 2мм, едностранно. 

14
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A6 (0,2 mm)
29261-00/2 .....................................SU10
A5 (0,2 mm)
29251-00 .........................................SU10
A4 (0,2 mm)
29244-00/2......................................SU10
A3 (0,3 mm)
29233-00..........................................SU10
A2 (0,3 mm)
29222-00..........................................SU10

A6 (0,2 mm)
29260-00/2......................................SU10
A5 (0,2 mm)
29250-00/2......................................SU10
A4 (0,2 mm)
29240-00/2......................................SU10
A3 (0,3 mm)
29235-00..........................................SU10
A2 (0,3 mm)
29220-00..........................................SU10
A1 (0,4 mm)
29210-00 .........................................SU10

СТАНДАРТНИ РАМКИ

ПВЦ ПРОТЕКТОРИ СТАНДАРТНИ 

Подходящи за рамки със същия DIN 
формат, биг от късата страна, анти-
рефлексни, прозрачни.

ПВЦ ПРОТЕКТОРИ LSE

Подходящи за рамки със същия DIN 
формат, биг от дългата страна, анти-
рефлексни, прозрачни.
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170 x
240 мм

170 x 240 (серия 63)
11853-xx.......................................SU10

172 x 260 - LSE ( )серия 63
11859-xx...........................................SU10

243 x 340 ( )серия 63
11850-xx..........................................SU10

172 x
260 мм

243 x
340 мм

243 x
335 мм

243 x 335 ( )серия 63
11851-xx ......................................SU10
243 x 335 - LSE ( )серия 63
11852-xx.......................................SU10

340 x 494 - LSE ( )серия 63
11860-xx...........................................SU10

500 x 700 ( )серия 63
12550-xx ..........................................SU10

340 x 494 мм
500 x 700 мм

92 x 140 мм

5'' x 3'' - LSE ( )серия 63
11837-xx .......................................SU10

7'' x 5'' - LSE ( )серия 63
11835-xx...........................................SU10

7'' x 11'' ( )серия 63
11833-xx............................................SU10
7'' x 11'' - LSE ( )серия 63
11834-xx.............................................SU10

140 x 178 мм

177 x
 280 мм

СПЕЦИАЛНИ РАЗМЕРИ РАМКИ

СПЕЦИАЛНИ РАЗМЕРИ РАМКИ

С повече от 25 версии на рамки в специални размери, ние сме Вашия 
перфектен партньор за специализирани приложения.

Подходящи аксесоари за закрепване на рамките могат да се намерят 
в секцията  аксесоари за рамки (серия 63) и (серия 21).

Цветове:
Бяло и червено.

Ако търсите други цветове извън предложените от нас,  ние можем 

16

LSE - означение за отвор 
           от широката страна



279 x 351 mm

11'' x 14'' ( )серия 63

11830-xx...........................................SU10

292 x 292 ( )серия 63
12530-xx ...........................................SU10

210 x 210 ( ), серия 63
Цветове: прозрачно, червено.
11412-xx ..........................................SU10

210 x
210 mm

292 x
292 mm

297 x 297 mm

297 x 297 ( )серия 63
11840-xx...........................................SU10

400 x 400 ( )серия 63
11841-xx ..........................................SU10

420 x 420 ( )серия 63
11842-xx...........................................SU10

400 x 400 mm 420 x 420 mm

595 x 595 mm

595 x 595 ( )серия 63
12540-xx ...........................................SU10

210x74 - LSE, червено
11402-06 ..........................................SU10

105 x 297 - LSE ( )серия 63
11857-xx ...........................................SU10

210 x 74 mm

105 x 297 mm

140 x 297 mm

140 x 297 ( )серия 63
11856-xx...........................................SU10

140 x 417 ( )серия 63
11855-xx...........................................SU10

205 x 415 ( )серия 63
11854-xx...........................................SU10

140 x 417 mm 205 x 415 mm

СПЕЦИАЛНИ РАЗМЕРИ РАМКИ

Ново
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210 x
600 mm

290 x

595 mm

210 x 600 - LSE (серия 21)
12552-xx ...........................................SU10

290 x 595 (серия 21)
12551-xx...........................................SU10

20090-xx ..........................................SU10

11407-xx ...........................................SU10

A4 портрет
A5 ландскейп

СП
ЕЦ

И
А

Л
Н

И
 Р

А
ЗМ

ЕР
И

СПЕЦИАЛНИ РАЗМЕРИ РАМКИ

U РАМКА А4 ЛАНДСКЕЙП

Приема тръби с диам. 10мм, 
използва се с акрилен джоб или 
дебел и стабилен картон до 5мм. 
Цветове: бяло, сиво, червено, 

U РАМКА 148х210 СЕРИЯ 63

За постери А5 ландскейп или А4

18



A4

202 x
209 mm

90 x 209

18660-xx ........................................SU10

11404-xx...........................................SU10

11445-xx...........................................SU10

105 x 150 mm

11304-xx...........................................SU10

A3

292 x 296 mm

123 x 296 mm

СПЕЦИАЛНИ РАЗМЕРИ РАМКИ

A4 РАЗДЕЛЕНА НАПРЕЧНО

За два постера с различни размери, 
отвор от широката страна.

A3 РАЗДЕЛЕНА НАПРЕЧНО

РАМКА РАЗДЕЛЕНА НАПРЕЧНО-LSE
Рамка разделена напречно за един 
постер А4 портрет и един постер А5 
ландскейп. Отвор от широката страна.
Съвместима с аксесоарите за серия 63.
Цветове: бяло, червено, зелено.

РАЗДВИЖЕНА РАМКА ЗА 
ВЕЛОСИПЕДИ А6
Рамка А6 разделена напречно с 
раздвижена ябълковидна става и 
клипс за тръба с диам. 22мм.
Цветове: бяло, жълто.
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серия 63  (101b)
21315-00 ........................................SU20
серия 21  (201b)
22315-00.........................................SU20

АКСЕСОАРИ ЗА РАМКИ
А

КС
ЕС

О
А

РИ

серия 63  (101)
21300-00.........................................SU20
серия 21  (201)
22300-00.........................................SU20

серия 63  (101a)
21310-00 ........................................SU20
серия 21  (201a)
22310-00.........................................SU20

21361-00 .........................................SU10

20

ОКАЧВАЩ ПРЪСТЕН 90о
За окачване на рамки чрез пръстен
на 90о, при странично поставяне
на постера, прозрачен.

ОКАЧВАЩ ПРЪСТЕН УСПОРЕДЕН
За окачване на рамки чрез 
успореден пръстен, при странично 
поставяне на постера, прозрачен.

ОКАЧВАЩ ПРЪСТЕН СТРАНИЧЕН
За окачване на рамки от серия 63 , 
при поставяне на постера отгоре, 
прозрачен.

ОКАЧВАЩ ПРЪСТЕН РАЗДВИЖЕН
С пръстен за окачване, който се 
върти, за странично поставяне на 
постера, прозрачен.

АКСЕСОАРИ ЗА РАМКИ

Използвайки широката гама аксесоари, можете да закрепите нашите
рамки по подходящ начин за всяко Ваше приложение и то бързо, 
лесно и сигурно.  Изброените по-долу аксесоари са подходящи за 
следните наши продукти: ДЕКОЛАЙН, ТУИН-СЕТ (само за странично 
закрепване), СТАНДАРТНИТЕ РАМКИ, СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗМЕРИ 
РАМКИ, РАМКИТЕ ЗА ЛАМИНИРАНИ ПОСТЕРИ И ЦЕНОВИТЕ ДИСПЛЕИ.

Зебелжка:
За рамки от А6 до А3 използвайте аксесоарите от серия 63.  За тези 
рамки макс. дебелина на постера е 3мм.
За рамки от А2 до А1 използвайте аксесоарите от серия 21.  За тези 



серия 63  (102)
21320-00..........................................SU20
серия 21  (202)
22320-00..........................................SU20

серия 63  (111)
21370-00..........................................SU10
серия 21  (211)
22370-00..........................................SU10

серия 63  (111a)
21360-00 ..........................................SU10

22371-00...........................................SU20

серия 63  (103)
21400-00...........................................SU20
серия 21  (203)
22400-00...........................................SU20
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АКСЕСОАРИ ЗА РАМКИ

ОКАЧВАЩА КУКИЧКА КЪСА
Крепеж с кукичка за окачване, при 
странично поставяне на постера, 
прозрачен.

ОКАЧВАЩА КУКИЧКА (ЧИФТ)
Крепеж с кукичка за окачване, при 
поставяне на постера отгоре, 
прозрачен.

ОКАЧВАЩА КУКИЧКА КЪСА 
(ЧИФТ)
Къса версия на  кукичка за 
окачване(111), при поставяне на 

ОКАЧВАЩА КУКИЧКА (F2-ДЪЛГА)
За окачване на рамки от серия 21 
към тръби с диам.12мм, при 
поставяне на постера отгоре, 
прозрачна. (Една и съща кукичка се 
използва от ляво и от дясно.)

ОКАЧВАЩА КУКИЧКА 
За окачване на рамки към телени 
кошници, палети и др.  при тел с 
диам.макс.10мм, при странично 
поставяне на постера, прозрачна. 

ПРОШОП ЕООД  Пловдив 4002, ул.Бунтовнишка 1 тел:032 99 04 04 office@proshop-bg.com



серия 63 (139)
21430-00 ........................................SU10

21431-00 .........................................SU10

серия 63 (136)
21410-03 .........................................SU10

серия 63  (104)
21330-00 .........................................SU10
серия 21  (204)
22350-00..........................................SU10

серия 63  (104a)
21331-00 .........................................SU10
серия 21  (204a)
22330-00..........................................SU10
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АКСЕСОАРИ ЗА РАМКИ
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ОКАЧВАЩ КЛИПС ЗА ТЕЛОВЕ
(ЧИФТ)
За окачване на рамки към кошници, 
колички за пазаруване и др. с макс. 
диам на тела 6мм, прозрачен.

КУКИЧКИ ЗА ТЕЛОВЕ H4 (ЧИФТ)
За успоредно окачване на рамки от 
серията 63 към телени рафтове, 
кошници, и др. с макс. диам на тела 
10 мм, прозрачни.

ОКАЧВАЩА КУКИЧКА,  2 ЧАСТИ 
(ЧИФТ)
За окачване на рамки от серията 63 
при поставяне на постера отгоре, 
към телове и др. с макс. диам 12 мм, 

ОКАЧВАЩА КУКИЧКА КЪСА,   
РАЗДВИЖЕНА  (ЧИФТ)
За окачване на рамки при 
поставяне на постера отгоре, към 
телове и др. с макс. диам 8 мм, 

ОКАЧВАЩА КУКИЧКА ГОЛЯМА,   
РАЗДВИЖЕНА  (ЧИФТ)
За окачване на рамки при 
поставяне на постера отгоре, към 
телове и др. с макс. диам 10 мм, 



серия 63  (172)
21610-00 ..........................................SU10
серия 21 (272)
22610-00 ..........................................SU10

серия 63 (108)
21000-00..........................................SU20
серия 21 (208)
22000-00. .........................................SU20

серия 63 (108b)
21010-00 .........................................SU20
серия 21 (208b)
22010-00..........................................SU20

21020-00..........................................SU20

21030-00..........................................SU20
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КЛИПС ЗА ТРЪБА, РАЗДВИЖЕН
(ЧИФТ)
За окачване на рамки на кръгли 
релси, тръби и др. с макс. диам. 

КОНЕКТОР НА РАМКИ
За свързване на рамки от една и 
съща серия, прозрачен.

КОНЕКТОР НА РАМКИ 
РАЗДВИЖЕН
За свързване на рамки от една и 
съща серия, раздвижен, прозрачен.

КОНЕКТОР НА РАМКИ (108H)
За свързване на рамки от серия 63, 
при поставяне на постера отгоре, 
прозрачен.

КОНЕКТОР НА РАМКИ (109)
За свързване на рамки от серия 63
с рамки от серия 21, прозрачен.

ПРОШОП ЕООД  Пловдив 4002, ул.Бунтовнишка 1 тел:032 99 04 04 office@proshop-bg.com



20601-xx .........................................SU20

20602-01.........................................SU20

диам.32 mm
20637-01.........................................SU10
диам.50 mm
20635-01 ........................................SU10

серия 63 (112)
21200-xx .........................................SU20
серия 21 (212)
22200-xx .........................................SU20

серия 63 (140)
21920-00.........................................SU20
серия 21 (240)
22920-00.........................................SU20
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КЛИПС ЗА ПРОМО ВЛОЖКИ
За окачване на постери или вложки 
към рамки в стоящо или висящо 
положение, прозрачен.
За серия 63:  с дебелина 0,3 до 1мм;
За серия 21:  с дебелина 0,3 до 2мм.

МАГНИТ С  РИНГ
ПРАВОЪГЪЛЕН (116)
За окачване на рамки към тавани, 
профили и др. - рамките се окачват 
с кукички или друг подобен крепеж,
сила на магнита около 2,8кг. 
Цветове: прозрачно, сиво.

МАГНИТ С  РИНГ
КВАДРАТЕН (116А)
С двоен магнит, за окачване на 
рамки към тавани, профили и др. - 
рамките се окачват с кукички или 
друг подобен крепеж, сила на 
магнита около 5,6кг. Бял.

ТАВАНЕН МАГНИТ С  КУКА
За окачване на рамки, релси за 
постери или джобове за постери 
или други подобни, сила на магнита 
около 12кг за диам.50мм и 8кг за 
диам. 32мм. Бял.

МАГНИТ КРЕПЕЖ КРЪГЪЛ
За директно  окачване на рамки към 
метални повърхности, диам. 30мм, 
сила на магнита около 4кг. Бял. За 
приложение на хладилни витрини 
или минусови складове да се 
поръчва специалната версия с 



series 100 (113)
21220-xx ..........................................SU20
series 200 (213)
22220-00..........................................SU20

21260-xx ..........................................SU20

21219-00 ..........................................SU10

series 100 (118a)
21230-01 ..........................................SU20
series 200 (218a)
22230-01...........................................SU20

series 100 (118b)
21250-01 ..........................................SU20
series 200 (218b)
22250-01...........................................SU20
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МАГНИТЕН КРЕПЕЖ
ПРАВОЪГЪЛЕН, РАЗДВИЖЕН
С един магнит, въртящ се на 360о, 
сила на магнита около 2,8кг. 
Цветове: прозрачно, за серия 63 се 

МАГНИТЕН КРЕПЕЖ
ПРАВОЪГЪЛЕН, (117)
С един магнит, на 90о спрямо 
рамката, сила на магнита около 
2,8кг. Цветове: прозрачно, сиво.

МАГНИТЕН КРЕПЕЖ
ПРАВОЪГЪЛЕН, (М4)
Магнит с адаптор за успоредно 
закрепване  на рамки от серия 63 
(директно към стена,без дистанция)  

МАГНИТЕН КРЕПЕЖ
КВАДРАТЕН, ПАРАЛЕЛЕН
С двоен магнит,  успоредно 
положение спрямо рамката,  сила 
на магнита прибл. 5,6кг. Бял с 

МАГНИТЕН КРЕПЕЖ
КВАДРАТЕН, 90о
С двоен магнит,  положение на 90о 
спрямо рамката,  сила на магнита 
прибл. 5,6кг. Бял с прозрачен 

ПРОШОП ЕООД  Пловдив 4002, ул.Бунтовнишка 1 тел:032 99 04 04 office@proshop-bg.com



21240-01 ........................................SU20

серия 63
21231-00 ........................................SU20
серия 21
22231-00.........................................SU20

серия 63
21251-00 ........................................SU20
серия 21
22251-00.........................................SU20

20377-01.........................................SU10

21255-01 ........................................SU20

26

АКСЕСОАРИ ЗА РАМКИ
А

КС
ЕС

О
А

РИ

МАГНИТЕН КРЕПЕЖ
КВАДРАТЕН, БЕЗ АДАПТОР (118)
С двоен магнит, за варианти на 
окачване чрез съответен адаптор 
(успореден или 90о), сила на 

АДАПТОР ПАРАЛЕЛЕН
За окачване към магнитен крепеж 
(118),прозрачен.

АДАПТОР 90о
За окачване към магнитен крепеж 
(118),прозрачен.

МАГНИТЕН КРЕПЕЖ
РАЗДВИЖЕН (MR4)
С двоен магнит, бял с прозрачен 
регулируем адаптор позволяващ 
различни ъгли за наклонено 
представяне, подходящ за рамки от

МАГНИТЕН КЛИПС ТРЪБЕН
С двоен магнит, за тръби с диам. 
12мм, сила на магнита прибл. 5,6кг,
бял. Препоръчваме да се използват 
по 2 такива магнита за съответното 
приложение.



20370-03...........................................SU10

20375-03...........................................SU10

series 100 (141)
21940-00 ..........................................SU10
series 200 (241)
22940-00...........................................SU10

21880-00...........................................SU20

22890-00...........................................SU20
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МАГНИТНА ОСНОВА МF
Пластмасова основа с 4 магнита, 
сила на магнита прибл. 11кг. 
Приема тръби с диам. 12мм, сива.

МАГНИТНА ОСНОВА 50мм
С АДАПТОР ЗА ТРЪБА
Кръгла хромирана магнитна основа  
сила на магнита прибл. 18кг, със сив 
адаптор приемащ тръби с диам. 
12мм.

ОСИГУРАВЯЩ КЛИПС
Предотвратява изпадане или 
открадване на постера, прозрачен.

КЛИПС  ПАНТИЧКА (107)
За окачване  с възможност за 
разгръщане на рамки от серията 63, 
използва се в изделията от серията 
ИНФОЛАЙН, прозрачен.

КЛИПС  ПАНТИЧКА С МЕТАЛЕН
ЩИФТ (207А)
Много стабилна версия с 
щифт и фиксиране на рамката с 
винт. За окачване  с възможност за 
разгръщане на рамки от серията 21, 
използва се в изделията от серията 
ИНФОЛАЙН, прозрачен.

метален 
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серия 63
21706-00.........................................SU20

серия 21 (244)
22705-00 .........................................SU20

серия 21 (243)
22700-00 .........................................SU20

21190-00 .........................................SU20

серия 63
21750-00.........................................SU20
серия 21
22750-00 .........................................SU20
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ВАКУУМЕН КРЕПЕЖ
За закрепване на рамки към стъкла 
или гладки повърхности, състои се 
от 2 части, за успоредно или 90о 
окачване, прозрачен.

ВАКУУМЕН КРЕПЕЖ ПАРАЛЕЛЕН
За закрепване на рамки към стъкла 
или гладки повърхности, 
прозрачен.

ВАКУУМЕН КРЕПЕЖ 90о
За закрепване на рамки към стъкла 
или гладки повърхности, 
прозрачен.

КРЕПЕЖ ПАНЕЛЕН
За закрепване на рамки от серия 63 
към вертикални панели с дебелина 
16мм, в стоящо или висящо 
положение, прозрачен.

КРАЧЕ ЗА РАМКА РА1
За поставяне на рамки в изправено 
положение спрямо хоризонтална 
равнина, за серия 63 от една част, за 
серия 21 от две части, прозрачно.



серия 63
21760-00............................................SU20
серия 21
22760-00 ............................................SU20

диам 8 mm (119)
21508-00............................................SU20
диам 10 mm (120)
21510-00 ...........................................SU20
диам 12 mm (121)
21512-00 ...........................................SU20
диам 14 mm (122)
21514-00 ...........................................SU20
диам 18 mm (123)
21518-00 ...........................................SU20
диам 22 mm (124)
21522-00...........................................SU20
диам 28-35 mm (125)
21528-00...........................................SU20
диам 35-40 mm (126)
21535-00...........................................SU20

диам 10 mm (220)
22510-00...........................................SU20
диам 12 mm (221)
22512-00...........................................SU20
диам 14 mm (222)
22514-00...........................................SU20
диам 16 mm (223)
22516-00...........................................SU20
диам 20 mm (229)
22520-00...........................................SU20
диам 22 mm (224)
22522-00...........................................SU20
диам 28-35 mm (225)
22528-00...........................................SU20
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КРАЧЕ ЗА РАМКА РА2
За поставяне на рамки в наклонено 
положение 15о спрямо хоризон-
тална равнина, за серия 63 от една 
част, за серия 21 от две части, 
прозрачно.

ТРЪБЕН КЛИПС (СЕРИЯ 63)
За закрепване на рамки от серия 63 
към тръби с различен диаметър, 
прозрачен.

ТРЪБЕН КЛИПС (СЕРИЯ 21)
За закрепване на рамки от серия 21 
към тръби с различен диаметър, 
прозрачен.

ПРОШОП ЕООД  Пловдив 4002, ул.Бунтовнишка 1 тел:032 99 04 04 office@proshop-bg.com



20627-00.........................................SU10

серия 63 (106)
21100-03 ........................................SU20
серия 21 (206)
22100-03.........................................SU20

серия 63 (114)
21110-26........................................SU10
серия 21 (214)
22110-26 ........................................SU10

серия 63 (115)
21119-26 ........................................SU20
серия 21 (215)
22119-26 ........................................SU20

21170-26.........................................SU20
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ТАВАНЕН КРЕПЕЖ (129)
С кръгъл магнит 50мм и 
регулируема хромирана тръба 60-
120см със сиво фиксиращо лостче.
Сила на магнита прибл. 9кг. Рамката 
и т-накрайника се поръчват 

КРЕПЕЖ ЗА РАФТОВЕ
С вътрешна резба М5 и винт, сив.

ГЪВКАВ КЛИПС СЪС СТЯГА
За закрепване на рамки към 
рафтове, плоскости и др. с дебелина 
.от 1 до 40мм, бял.

ГЪВКАВ КЛИПС С АДХЕЗИВ
За закрепване на рамки към гладки 
повърхности като витрини и др. 
Състои се от 2 части,  бял. 
Препоръчваме да се използват 2 

ГЪВКАВ КЛИПС С КЛИК АДАПТОР
(155)
За магнитен крепеф (313 или 329) за 
закрепване на рамки от серия 63 
към рафтове и други, бял.



серия 63 (135)
21130-00 ...........................................SU20
серия 21 (235)
22130-00............................................SU20
серия 63 (135a)
21131-00 ...........................................SU20
серия 21 (235a)
22133-00............................................SU20

серия 21 (235s)
22132-00...........................................SU20
серия 21 (235as)
22135-00...........................................SU20

21180-00 ...........................................SU20

серия 63 (110)
21120-00 ............................................SU20
серия 21 (210)
22120-00.............................................SU20
серия 63 (110a)
21125-00 ............................................SU20
серия 21 (210a)
22125-00.............................................SU20

21720-03............................................SU10
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КРЕПЕЖ ЗА СТЕНА
За монтиране с винтове  или с 
адхезив (разновидност “а”). За 
рамки от серия 63 - от една част, за 
рамки от серия 21 - от две части, 

КРЕПЕЖ ЗА СТЕНА ГОЛЯМ
За монтиране с винтове  или с 
адхезив (разновидност “аs”). За 
рамки от серия 21. Препоръчва се 
за рамки с размер А1 и 50х70см, 

КРЕПЕЖ С ОТВОР (145)
За успоредно окачване на рамки от 
серия 63 към кукички или винтове, 
прозрачен.

КРЕПЕЖ С ВЪРТЯЩ СЕ КЛИПС
За окачване  с  винтове, с клипс 
въртящ се на 360о, разновидност “а” 
е с адхезив, прозрачен.

ПЕГ БОРД КОНЕКТОР С  АДАПТОР
ЗА ТРЪБА
За окачване  на рамки към пегбордове 
с разстояние между отворите 30мм 
(Евростандарт), поцинкована основа 
със сив адаптор приемащ тръби с диам.



серия 63
21715-00 ........................................SU10
серия 21
22715-00.........................................SU10

17040-00.........................................SU10

35550-xx .........................................SU10

20560-xx .........................................SU10
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ЩИПКА ЗА ЩАЙГИ И КАСЕТКИ
За закрепване на рамки към 
кашони, кошници, касетки и кутии с 
дебелина на стената до 20мм, от две 
части, прозрачна. Горната част е 
раздвижена и позволява промяна 
на наклона на рамката.

ЩИПКА ЗА КАСЕТКИ 3
За закрепване на промоционални 
материали към кашони, кошници, 
касетки и кутии с дебелина на 
стената до 20мм, от две части, 
прозрачна. Горната част е 
раздвижена и приема материали с 
дебелина до 3мм. За материали с 
по-голям размер, препоръчваме да 

ЩИПКА ЗА КУТИИ 140 
СЪС MF КОНЕКТОР
За закрепване на рамки към 
кашони,  и кутии с дебелина на 
стената до 22мм. Комплектът се 
състои от щипка 140 черна със 
става, MF конектор 50мм черен и т-
накрайник в стандартен цвят.

ЩИПКА С РАЗДВИЖЕНО РАМО
Щипка с въртящо се рамо 155мм;
Щипката е подходяща за материали 
с дебелина в диапазона от 8 до 
34мм и има гумено покритие за 
предотвратяване одраскване на 
повърхността. Цветове: бяло, 
червено, кафяво. Рамката и т-



20570-00............................................SU10

21050-00 ...........................................SU10

22040-00............................................SU10

21040-00 ...........................................SU10
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УНИВЕРСАЛНА ЩИПКА 25
Много стабилна щипка за 
закрепване на рамки към щендери 
за дрехи (с овални тръби), кошници, 
рафтове и др. с дебелина до 25мм. От 
вътрешната страна има гумено 
покритие за предотвратяване 
одраскване на повърхността, което 
осигурява и здраво захващане дори 
при хлъзгави повърхности. 
Изработена от висококачествен 
поликарбонат , прозрачна. Рамката и 
т-накрайника се поръчват отделно.

КВАДРАТЕН КОНЕКТОР
За закрепване на рамки под 90о 
една спрямо друга и оформяна на 
квадратна конфигурация. Има 
отвор за окачване с корда, 
прозрачен.

КОНЕКТОР СЪС СТАВА (231/2)
За свързване на рамки  и оформяне 
на триъгълна или квадратна 
конфигурация. Подходящ за рамки 
от серията 21, прозрачен.

ТРИЪГЪЛЕН КОНЕКТОР (132)
За свързване на рамки  под ъгъл от 
60о и оформяне на триъгълна 
конфигурация. Има отвор за 
окачване с корда, прозрачен.

ПРОШОП ЕООД  Пловдив 4002, ул.Бунтовнишка 1 тел:032 99 04 04 office@proshop-bg.com



21060-00.........................................SU20

length 1000 mm
21136-00/1000 .............................SU10
length 2000 mm
21136-00/2000 .............................SU10

21770-00.........................................SU10

21070-00.........................................SU20

21660-00/2000..............................SU10
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АДАПТОР ПАРАЛЕЛЕН (133)
За комбиниране на рамки  от серия 
63 с клик - крепежи (Виж каталога за 
аксесоари за ценови касети), 
прозрачен.

АДАПТОР 90o (134)
За комбиниране на рамки  от серия 
63 с клик - крепежи (Виж каталога за 
аксесоари за ценови касети), 
прозрачен.

ШИНА С АДХЕЗИВ
Екстуридирана шина от прозрачно 
ПВЦ с адхезив, за закрепване на 
рамки от серия 63 под 90о към 
стени и тавани,  прозрачна. При 
монтаж на открито, препоръчваме 
допълнително закрепване с 

 

КРЕПЕЖ ЗА РАМКИ ЗА 
АНТ ФРИЗЕРИ
Специализиран за закрепване на 
рамки  от серия 63 към АНТ 
фризери, за прегледно представяне 

C-ШИНА (160)
Пластмасов профил с височина 
28мм с адхезив, на дължини от 
2000мм, бял.



20530-00...........................................SU10

20531-00 ..........................................SU10

21665-00 ...........................................SU10

21663-00 ...........................................SU10

20534-00...........................................SU10
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КРЕПЕЖ 90о за С-ШИНА (161)
Захваща се към С-шината, 
съвместим  с рамките от серия 63, 
прозрачен.

КРЕПЕЖ ПАРАЛЕЛЕН за
С-ШИНА (161)
Захваща се към С-шината, 
съвместим  с рамките от серия 63, 
прозрачен.

КЛИПС KS 1 ЗА ОВАЛНА ТРЪБА
За закрепване на рамки към 
щендери за дрехи с овална тръба 20 
х 35мм,  прозрачен. Т-накрайника се 
поръчва отделно.

КЛИПС KS 1А ЗА ОВАЛНА ТРЪБА
За закрепване на рамки към 
щендери за дрехи с овална тръба 15 
х 30мм,  прозрачен. Т-накрайника се 
поръчва отделно.

КЛИПС KS 3 ЗА ОВАЛНА ТРЪБА
За закрепване на рамки към 
щендери за дрехи с овална тръба 20 
х 50мм,  прозрачен. Т-накрайника се 
поръчва отделно.

АКСЕСОАРИ ЗА РАМКИ
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диам. 25-40 mm
21740-00.........................................SU10
диам. 40-60 mm
21741-00 ........................................SU10
диам. 60-80 mm
21742-00.........................................SU10

20545-03.........................................SU10

20533-10/160...............................SU10

20532-10/160................................SU10

36

АКСЕСОАРИ ЗА РАМКИ
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КЛИПС KS 2 O ЗА ОВАЛНА ТРЪБА
За закрепване на рамки към 
щендери за дрехи с овална тръба 20 
х 35мм,  много стабилен, фиксиране 
с винт, черен. Окомплектован с 
хромирана тръба 160мм.  Т-
накрайника се поръчва отделно.

КЛИПС KS 2 R ЗА ОВАЛНА ТРЪБА
За закрепване на рамки към 
щендери за дрехи с кръгла тръба  
25мм,  много стабилен, фиксиране с 
винт, черен. Окомплектован с 
хромирана тръба 160мм.  Т-
накрайника се поръчва отделно.

КЛИПС  ДЖУБИЛИ
За закрепване на рамки към тръби с 
диаметър по-голям от 25мм, 
поцинковнан с регулируем винт.  Т-
накрайника се поръчва отделно.

ДК КРЕПЕЖ ЗА РАМКИ (ЧИФТ)
За закрепване на рамки към телени 
палети и кошници с диаметър на 
тела от 4 до 8мм и вертикално 
отстояние на теловете поне 18мм. 
Две части, сив.
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 Стандартни цветове

Бяло, 
близо до RAL 9010

Сиво, 
близо до RAL 7035

Жълто, 
близо до RAL 1018

Оранжево, 
близо до RAL 2008

Червено, 
близо до RAL 3000

Зелено, 
близо до RAL 6032

Синьо, 
близо до RAL 5015

Черно, 
близо до RAL 9005

 Допълнителни цветове

Бежово, 
близо до RAL 1015

Светло червено, 
близо до RAL 2002

Синьо ултрамарин, 
близо до RAL 5002

Кафяво, 
близо до RAL 8016

 Деколайн цветове

Розово, 
близо до RAL 4003

Лилаво, 
близо до HKS 36K

Тюркоаз, 
близо до HKS 3135U

Специални цветове

Прозрачно

Сребро мат

Полиран хром

Полирано злато

01

03

04

05

06

07

08

10

 Код  Код

02

58

28

09

15

17

16

00

30

35

40
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