
DS Smith, Display DK
Standard displayprogramStandard displayprogram

Et udvalg af vores mest velkendte og gennemprøvede displays  
Vi designer med stolthed skræddersyede løsninger der løser vores kunders 
behov for eksponering af varer på displays.
Dette katalog tilbyder som et alterntiv et udvalg af velkendte displaytyper 
der kan skabe værdi, når der er brug for en hurtig løsning eller et lille oplag.
Vores account managers tilbyder vejledning i at vælge den rette displaytype 
i den korrekte kvalitet til den specifikke situation.



OneSheet displayOneSheet display

OneSheet displayet er beviset på, 
hvordan vi får aboslut mest ud af èt 
enkelt bølgepapark.

Det er udviklet til præpakning af 
stablede produkter på kvartpaller.

Displayet støtter dine produkter på 
pallen og tilføjer brandingflade.

I et standardsæt er inkluderet fire 
bakker.

Tilgængeligt tilbehør:
 -Topskilt
 - Bundkryds

Udvendige dimensioner:
600  x 400  x 1010 mm 
(Eksklusiv palle) 



OnePiece display

OnePiece displayet er et hyldedisplay 
der leveres i bare ét stykke. 

Sider, hylder og base er forlimet for at 
sikre nem opstilling og høj styrke.

Hylderne gør det muligt at adskille 
varianter og skabe god facing og 
tilgang til alle produkter.

Displayet er udviklet til præpakning 
af produkter på kvartpaller.

Tilgængeligt tilbehør:
 - Hyldeforkanter
 -Topskilt

Tilgængelige varianter:

- Version med tre hylder

Udvendige dimensioner:
600  x 400  x 1230 mm 
(Eksklusiv palle) 



Twister dumper

Twister dumperen er en simpel basis 
dumper til lettere produkter.

Ved at vende dumperen på hovedet 
kan du vælge imellem et større eller 
mindre rum til produkter.

Dumperen er udviklet til opstilling i 
butik. 

Et sæt inkluderer bundplade.

Tilgængeligt tilbehør:
- Bakke til at placere enheden på 
   kvartpalle
- Bundkryds til brug ved tunge
   produkter
- Skilt

Tilgængelige varianter:

 - Version med vinduer
Udvendige dimensioner:
460  x 460  x 730 mm 



Konisk dumper

Den koniske dumper kommer i èt 
stykke med en stærk bund limet 
indeni.

Den slås op i én bevægelse og er klar 
til at fyldes med bulkvarer.

Dumperen er udviklet til opstilling i 
butik. 

Tilgængeligt tilbehør:
 - Indlæg der hæver dumperens 
         bund
 - Midterskilt

Tilgængelige varianter:

 - Ekstra stærk version til tunge     
        produkter

 - Ikke konisk version med vinduerUdvendige dimensioner:
500  x 500  x 700 mm 



Hexagonal display
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Hexagonal displayet er det 
ultimative pop-up display.

I bare èn bevægelse forvandles det 
fra fladt og til dets sekskantede form. 

Hexagonalen er en meget stærk 
enhed med en form der får den til at 
skille sig ud på butiksgulvet.

Displayet er udviklet til opstilling 
i butik. Et standardsæt inkluderer 
topskilt.

Tilgængeligt tilbehør:
- Bakke til at placere enheden på 
   kvartpalle
- Hyldeunderstøttere
 

Udvendige dimensioner:
600  x 400  x 1290 mm 
(Eksklusiv skilt) 



Redefining packaging for a 
changing world 
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