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Uit- en Inklappen
De kast kan op twee manieren worden opgebouwd.
Zowel horizontaal als vertikaal. Wij gaan er op deze
pagina vanuit dat de kast door 1 persoon wordt
opgebouwd. (horizontaal) Volg dan de onderstaande
aanwijzingen. Indien de kast door twee personen
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wordt opgebouwd kan 1 persoon de kastdelen
omhoog trekken en de andere persoon de zijpanelen
ﬁxeren. Zo kan de kast vertikaal worden opgebouwd
en gedemonteerd.
Wij adviseren om de kast op een schone vloer
te leggen bij horizontale opbouw, dit voorkomt
beschadigingen en schoonmaakwerk.

Opbouwinstructie
•

Plaats de kast op zijn kant. (plaatje 1,2)

•

Trek de bovenste tray uit, de achterplaat en de
stangen scharnieren direct mee. (plaatje 3)

•

Scharnier de zijpanelen naar boven (plaatje 4,5)

•

Herhaal deze stappen tot de kast volledig is
uitgetrokken. (plaatje 6,7)

•

Kantel de kast en zet deze op zijn juiste positie.
(plaatje 8)

Voor meer informatie en video instructies
kijk op de website www.abcdisplay.nl
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Toepassing

Speciﬁcaties

LIFT is overal een blikvanger. Omdat je de

•

hoogwaardig design

kast zowel binnen als buiten kunt gebruiken,

•

licht van gewicht

alsmede in droge en natte ruimten, zijn de

•

stevig

toepassingen legio. Kantoren, Showrooms,

•

40 x 80 x 185 cm

Stands, Opslagruimten, Winkels, Display’s,

•

15 KG

Shop in shop, promoties, Verkoopmeubel,

•

belastbaar tot 15 kg per etage

Galerie, Musea, Pop-up shops, Kastenwand,

•

ingeklapt 40 x 80 x 27 cm

Vitrines, Badkamers en Bergingen.

•

opgezet binnen 1 minuut

•

binnen- en buitengebruik

•

geen gereedschap nodig

•

geoctrooieerd

Onderhoud
De LIFT kasten zijn gemaakt van kunststof.
De kast dient regelmatig te worden afgenomen
met een zachte doek om stof te verwijderen.

Milieu

Indien er vingers op de panelen te zien zijn

•

recyclebaar

kun je dit het beste met een Glasex afnemen.

•

duurzaam

Wij adviseren indien je regelmatig de kast

•

in Nederland geproduceerd

meeneemt om een stevige draagkoffer
te bestellen.

Garantie
Wij bieden een jaar garantie tegen
mechanische defecten. Daarnaast kun
je bij een onverwacht ongelukje alle
onderdelen los bestellen en deze zelf
gemakkelijk vervangen.

WIJ ONTWERPEN EN BEDRUKKEN
UW LIFT® PANELEN
Neem contact op met een van onze
medewerkers om te kijken naar de mogelijkheden.

036-548 11 22

KEEP MOVING
YOUR BRAND!
www.abcdisplay.nl

De ontwikkeling
Onze opgave was om een nieuw product te ontwikkelen voor het presenteren van fysieke goederen.
Een kast welke uitermate solide is en compact te transporteren. Daarnaast moet 1 persoon deze
kunnen opbouwen en demonteren. Omdat mobiliteit een belangrijk gegeven is zal de kast ook licht
van gewicht zijn.
De kast zal zowel voor bedrijven maar ook voor de consumenten geschikt zijn. Klanten gaan hun
producten presenteren en dus moet de kast een ‘state-of-the-art’ uitstraling hebben. Het dient een
internationaal concept te zijn, welke door zijn unieke eigenschappen in techniek als design beschermt
kan worden middels patenten en octrooien (2009334).
Na 18 maanden ontwikkelingstijd kunnen wij concluderen dat wij aan alle eisen binnen ons programma
hebben voldaan. Wij vertrouwen erop dat bedrijven en consumenten heel tevreden zullen zijn met
hun LIFT kasten.
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