
ClearBright
Turn your windows into moving 
transparent displays



Om oss

Vi i R.a.senter As ønsker å være innovative og der det 

skjer, med ny teknologi til fornuftig pris. Som virksomhet 

ønsker vi å vokse og kombinert med en mentalitet som 

stiller forbrukeren først.

Med over 12års erfaring fra service yrke, vet vi hvor viktig 

god kundeservice er.   
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Sortement



ClearBright™ - film

Small

Dekker vinduer opp til 

1,6m^2

Be om pris

Medium

Dekker vinduer opp til 

3,2m^2

Be om pris

Large

Dekker vinduer opp til 

13,5m^2

Be om pris
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ClearBright™ - plexiglass

Den portable løsningen del.1

Small

Plexiglassplate

67cm x 75cm

Medium Large
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Plexiglassplate 

100cm x 100cm

Plexiglassplate 

150cm x 100cm



ClearBright™ - plexiglass

Den portable løsningen del.2

Messestand

Plexiglassplate 

75cm x 200cm

Prosjektor 
lerret

Ditt prosjekt
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Nå er det slutt på svarte store 

lerret. Kjøp våre gjennomsiktig 

lerret til å ha på veggen.

Ta kontakt for ønsket størrelse

Vi skaffer det meste, så ta 

kontakt, og fortell oss om 

prosjektet ditt.



Ekstra utstyr

Wire

Wire som passer til festene.

Fester

Kjøp fester som ser bra ut og 

som er lett å bruke.
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Anbefalte prosjektorer
del 1 

BRA

EPSON EB-WO6

● 3700 lumens
● 1280 x 800

oppløsning

BEST 

Otoma ZH403

● 4000 Ansi
● 1920 x 1080 

oppløsning

BEDRE

BenQ TH685i

● 3500 Ansi
● 1920 x 1080 

oppløsning
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Anbefalte prosjektorer
del 2

Samsung
The Freestyle

● 550 LED Lumen
● 1920 x 1080 

oppløsning

Samsung
LSP7T

● 2200 Ansi
● 3840 x 2160

oppløsning
● 41,5cm avstand gir

120” bilde
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Den stilfulle prosjektor Short Throw Prosjektor



Vi i R.a.senter AS tror på å yte 110 %. Ved å finne nye 

måter å kommunisere med kunder fra hele verden på 

fornyer vi netthandelen og utvikler en mentalitet som 

stiller forbrukeren først. Vi vokser og trives takket være 

god markedskunnskap og et sterkt team bak produktet 

vårt.
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Sammendrag



Tusen takk

+4797081328

r.a.senter@outlook.com

R-a-senter.com


