Economic

Standard

Wysokość graﬁki 200 cm
Konstrukcja z aluminium
2 obrotowe stopy
Boki wykonane z tworzywa
Górna listwa zatrzaskowa
Maszt segmentowy
Torba transportowa
1 rok gwarancji

Wysokość graﬁki 200 cm
Konstrukcja z aluminium
Stabilizator pozycji masztu
2 obrotowe stopy
Boki wykonane z tworzywa
Górna listwa zatrzaskowa
Maszt segmentowy
Torba transportowa
1 rok gwarancji

Dostępne szerokości

Dostępne szerokości

850 cm - 2 kg
100 cm - 2,2 kg

Premium
Wysokość graﬁki 200 cm
Wzmocniona konstrukcja
Stabilizator pozycji masztu
2 obrotowe stopy
Wzmocnione metalowe boki
Górna listwa zatrzaskowa
Maszt segmentowy
Wzmocniona torba transportowa
2 lata gwarancji
Dostępne szerokości

850 cm -3 kg
100 cm - 3,5 kg
120 cm -4,5 kg
150 cm -5 kg

850 cm - 2,2 kg
100 cm - 2,5 kg
120 cm - 3 kg
150 cm - 3,5 kg

Liberty
Wysokość graﬁki 200 cm
Wzmocniona konstrukcja
Stabilizator pozycji masztu
2 obrotowe stopy
Wzmocnione metalowe boki
Górna listwa zatrzaskowa
Maszt segmentowy
Wzmocniona torba transportowa
otwierana po dłuższym boku
2 lata gwarancji
Dostępne szerokości

850 cm - 2 kg
100 cm - 2,5 kg
120 cm - 2,7 kg
150 cm - 3 kg

Exclusive
Roll-Up Exclusive posiada bardzo elegancką i stylową konstrukcję, a dzięki
odpowiedniej szerokości kasety pozbawiony jest nóżek podpierających.
Rollup ten posiada futerał transportowy z możliwością przewieszenia go przez
ramię. Doskonała stabilność, wygoda użytkowania oraz wygląd konstrukcji to
cechy dzięki którym nie można przejść obok tego systemu obojętnie.

- Całkowita wysokość systemu 2100mm
- Wysokość graﬁki wynosi 2000 mm
- Mocne aluminium
- Dwie obrotowe stopy
- Listwa zatrzaskowa
- Maszt segmentowy
- Chromowane plastikowe boki
- Wzmacniana torba transportowa
- Rok gwarancji
Dostępne szerokości

850 cm -3 kg
100 cm - 3,5 kg
120 cm -4,5 kg
150 cm -5 kg

Dwustronny
- Dwustronna graﬁka
- Całkowita wysokość systemu 2100mm
- Wysokość graﬁki 2000 mm
- Czarne metalowe boki
- Wzmacniane aluminium
- Listwa zatrzaskowa
- Maszt segmentowy
- Wzmacniania torba transportowa
- Rok gwarancji

Gigant 300 cm
- Całkowita wysokość systemu max 3100mm
- Wysokość graﬁki do max 3000 mm
- Wzmacniane aluminium
- Czarne metalowe boki
- Dwie obrotowe stopy
- Listwa zatrzaskowa
- Teleskopowy regulowany maszt
- Wzmacniana torba transportowa
- Rok gwarancji

Dostępne szerokości

850 cm -5 kg
100 cm - 5,5kg

Dostępne szerokości

850 cm - 4,4 kg
100 cm - 4,7kg
120 cm - 5,2 kg
150 cm - 6,7 kg
200 cm - 8,5 kg

Systemy Napinane

X-banner Standard
X-Banner Standard jest banerowym systemem napinanym gdzie zaoczkowana grafika zaczepiana
jest bezpośrednio do konstrukcji. Niska cena i prostota sprawiają, że x-banner jest idealnym
rozwiązaniem do ekspozycji, gdzie liczy sie mobilność i możliwość błyskawicznej wymiany grafiki.

- Całkowita wysokość 1600 lub 1800 mm
- Konstrukcja napinana wykonana z włókna szklanego oraz aluminium
- Dodatkowe wzmocnienia
- Montaż graﬁki za pomocą systemu oczkowego
- Torba transportowa w zestawie
- Rok gwarancji

Dostępne rozmiary: 1600x600, 1800x800 mm

X-banner Eco

L-banner

X-Banner Eco to budżetowa wersja tego systemu. Niska cena i prostota
konstrukcji z włókna węglowego sprawiają, że x-banner jest idealnym
rozwiązaniem do krótkotrwałej ekspozycji

L-Banner jest banerowym systemem napinanym. Niska cena i prostota
sprawiają, że l-banner jest idealnym rozwiązaniem do ekspozycji, gdzie
liczy sie mobilność i możliwość błyskawicznej wymiany graﬁki.

- Całkowita wysokość 1600 lub 1800 mm
- Ekonomiczna konstrukcja napinana
wykonana z włókna szklanego
- Montaż graﬁki za pomocą systemu oczkowego
- Maszt składany
- Ekonomiczna torba transportowa
- Rok gwarancji

- Całkowita wysokość 1600 mm
- Konstrukcja napinana wykonana
z włókna szklanego
- Dodatkowe wzmocnienia
- Montaż graﬁki za pomocą
systemu zatrzaskowego
- Łatwa wymiana graﬁki
- Maszt składany
- Torba transportowa w zestawie
- Rok gwarancji

Dostępne rozmiary:
1600x600, 1800x800 mm
Dostępne rozmiary:
1600x600 mm

Systemy Napinane

Ścianka Teleskopowa Pegasus
Popularne i niedrogie rozwiązanie do prezentacji Twojej graﬁki. Baner Pegasus dzięki swoim dużym rozmiarom, idealnie sprawdzi się jako tło na
pokazach lub w czasie prezentacji marki. Możliwość regulacji szerokości i wysokości, pozwala na dopasowanie systemu do każdego pomieszczenia.
Lekki system wykonany z aluminium, dodatkowe poszczególne elementy po złożeniu mieszczą się w niewielkich torbach, dzięki czemu system jest
bardzo łatwy w transporcie

- Maksymalny wymiar graﬁki 2410 x 2410 mm
- Graﬁka jedno lub dwustronna
- Aluminiowa konstrukcja
- System pakowany w torbę transportową
- Regulacja wysokości i szerokości systemu
- Możliwość zamontowania graﬁki banerowej lub tekstylnej
- 5 lat gwarancji na system

Wymiary systemu (mm):
1200 - 2500 (wys.) x 1430 - 2500 (szer.) x 400 (gł.)
Wymiar grafiki (mm):
1150 x 2400 (wys.) x 1400 x 2400 (szer)

Pegasus Lite
- Maksymalny wymiar graﬁki 2300 x 2300 mm
- Graﬁka jedno lub dwustronna
- System wykonany ze stali oraz tworzywa w kolorze czarnym
- Łatwy montaż, możliwość stosowania
przy wielu akcjach promocyjnych
- System pakowany w torbę transportową
- Regulacja wysokości i szerokości systemu
- Rok gwarancji
Wymiary systemu (mm):
1200 - 2400 (wys.) x 1430 - 2400 (szer.) x 400 (gł.)
Wymiar grafiki (mm):
1150 x 2300 (wys.) x 1400 x 2300 (szer)

Pegasus Max 300 cm
- Maksymalny wymiar graﬁki 2300 x 3000mm
- Graﬁka jedno lub dwustronna
- Aluminiowa konstrukcja
- System pakowany w torbę transportową
- Regulacja wysokości i szerokości systemu
- Możliwość zamontowania graﬁki banerowej lub tekstylnej
- 2 lata gwarancji na system
Wymiary systemu (mm):
1200 - 2400 (wys.) x 1430 -3050 (szer.) x 400 (gł.)
Wymiar grafiki (mm):
1150 x 2300 (wys.) x 1400 x 3000 (szer)

Trybunki i Lady

Trybunka Łukowa
- Całkowita wysokość systemu 940 mm
- Błyskawicznie składana konstrukcja
na sztywny rzep
- Łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi
- System pakowany w dwie
torby transportowe
- Panel pod graﬁkę wykonany z pcv
komorowego
- Blat oraz podstawa wykonane są
z płyty meblowej w okleinie czarnej
- Rok gwarancji

Wymiary systemu (mm):
940 (wys.) x 910 (szer.) x 480 (gł.)
Wymiary grafiki (mm):
895 (wys.) x 1800 (szer.)

Trybunka Pop-Up 2x2
- Całkowita wysokość
systemu 990 mm
- Błyskawicznie składana konstrukcja
magnetyczna
- Kufer transportowy w zestawie
- Konstrukcja stalowa wykonana
w systemie Pop-Up
- Blat wykonany z płyty meblowej
w okleinie bukowej
- W zestawie półeczki wewnętrzne
- 2 lata gwarancji

Wymiary systemu (mm):
950 (wys.) x 1290 (szer.) x 465 (gł.)
Wymiary grafiki (mm):
985 (wys.) x 2060 (szer.)

Trybunka Okrągła
- Całkowita wysokość systemu 940 mm
- Błyskawicznie składana konstrukcja
na sztywny rzep
- Łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi
- System pakowany w dwie
torby transportowe
- Panel pod graﬁkę wykonany z pcv
komorowego
- Blat oraz podstawa wykonane są
z płyty meblowej w okleinie czarnej
- Rok gwarancji

Całkowite wymiary systemu (mm):
940(wys.) x 450(szer.) x 450(gł.)
Wymiary grafiki (mm):
900(wys.) x 1200(szer.)

Tekstylna Hop-Up
Wytrzymała, lekka lada hop-up, dodatkowo szybka i łatwa w
montażu. Idealna lada reprezentacyjna.

- Montaż bez użycia narzędzi
- System pod tkaniny tekstylne
- Szybka wymiana graﬁki
- Pojedyncze półki
- Sprzedawana wraz z torbą
transportową
- 2 lata gwarancji

Całkowite wymiary systemu (mm):
1020(wys.) x 1065(szer.) x 400(gł.)
Wymiary grafiki (mm):
995(wys.) x 1685(szer.)

Stoiska Promocyjne

Stoisko Łukowe
Stoisko promocyjne doskonale sprawdzi się podczas degustacji potraw i przekąsek podczas wydarzeń
sportowych, imprez plenerowych, oraz konferencji, a także jako miejsce dystrybucji materiałów reklamowych.
Wytrzymała konstrukcja pozwala na obciążenie blatu materiałami reklamowymi lub poczęstunkiem.
- Całkowita wysokość systemu 2200 mm
- Błyskawicznie składana konstrukcja na sztywny rzep
- System pakowany w dwie torby transportowe
- Blat i podstawa wykonane są z płyty meblowej w okleinie czarnej
- Możliwość dokupienia półki
- Rok gwarancji

Wymiary systemu (mm):
2200 (wys.) x 910 (szer.) x 480 (gł.)
Wymiary lady (mm):
940 (wys.) x 910 (szer.) x 480 (gł.)
Wymiary grafiki (mm):
lada - 895 (wys.) x 1800 (szer.)
toper - 300 (wys.) x 800 (szer.)

Stoisko Counta
- Lekka, plastikowa lada degustacyjna z topem
- Wewnątrz lady - półka
- Pakowana na płasko, w celu ograniczenia
zajmującego miejsca
- Dodatkowo posiada torbę ułatwiającą
transportowanie i przechowywanie
- Rok gwarancji

Wymiary systemu (mm):
2150 (wys.) x 810 (szer.) x 470 (gł.)
Wymiary lady (mm):
850 (wys.) x 810 (szer.) x 470 (gł.)
Wymiary grafiki (mm):
lada - 770 (wys.) x 816 (szer.)
toper - 280 (wys.) x 770 (szer.)

Trybunka Pop Up SEG
- Montaż bez użycia narzędzi
- System pod tkaniny tekstylne
- Szybka wymiana graﬁki
- Pojedyncze półki
- Sprzedawana wraz z torbą
transportową
- 2 lata gwarancji

Wymiary systemu (mm):
985 (wys.) x 840 (szer.) x 360 (gł.)
Wymiary grafiki (mm):
937 (wys.) x 2340 (szer.)

Systemy Pop-Up & Hop-Up

Ścianka Pop-Up
- Wysokość graﬁki 2300mm
- Ścianka dostępna w rozmiarach od 3x1 do 3x5
w wersji prostej lub łukowej
- Aluminiowa konstrukcja
- GRAFIKA do Ścianki POP UP wykonana jest
na kilku "Panelach Pionowych", które graﬁcznie
łączą się w jedną całość
- Wydruk cyfrowy w rozdzielczości 1440dpi
uszlachetniony laminatem UV zapewni najwyższą
jakość Twojej graﬁce
- Wszystkie elementy ścianki łącznie z graﬁką
mieszczą się do jednej torby transportowej na kółkach
- Oświetlenie dostępne opcjonalnie
- Rok gwarancji

Najtańsza i najpopularniejsza ścianka
pop up na rynku!

Możliwe konfiguracje systemu

2300 (wys.) x 2040 (szer.)

2300 (wys.) x 1270 (szer.) x 380 (gł.)

2300 (wys.) x 4140 (szer.)

2300 (wys.) x 3200 (szer.) x 960 (gł.)

2300 (wys.) x 2740 (szer.)

2300 (wys.) x 1850 (szer.) x 480 (gł.)

2300 (wys.) x 4840 (szer.)

2300 (wys.) x 3700 (szer.) x 1250 (gł.)

2300 (wys.) x 3440 (szer.)

2300 (wys.) x 2750 (szer.) x 680 (gł.)

Systemy Pop-Up & Hop-Up

Ścianka Pop-Up z trybunką
- Wysokość graﬁki 2300mm
- Ścianka dostępna w rozmiarach od 3x1 do 3x5
w wersji prostej lub łukowej
- Aluminiowa konstrukcja
- GRAFIKA do Ścianki POP UP wykonana jest
na kilku "Panelach Pionowych", które graﬁcznie
łączą się w jedną całość
- Wydruk cyfrowy w rozdzielczości 1440dpi
uszlachetniony laminatem UV zapewni najwyższą
jakość Twojej graﬁce
- Wszystkie elementy ścianki łącznie z graﬁką
mieszczą się do kufra transportowego pełniącego rolę
trybunki
- Rok gwarancji

Oświetlenie w zestawie!

Możliwe konfiguracje systemu

2300 (wys.) x 2040 (szer.)

2300 (wys.) x 1270 (szer.) x 380 (gł.)

2300 (wys.) x 4140 (szer.)

2300 (wys.) x 3200 (szer.) x 960 (gł.)

2300 (wys.) x 2740 (szer.)

2300 (wys.) x 1850 (szer.) x 480 (gł.)

2300 (wys.) x 4840 (szer.)

2300 (wys.) x 3700 (szer.) x 1250 (gł.)

2300 (wys.) x 3440 (szer.)

2300 (wys.) x 2750 (szer.) x 680 (gł.)

Systemy Pop-Up & Hop-Up

Ścianka Pop-Up Premium-Magnetic
- Wysokość graﬁki 2300mm
- Ścianka dostępna w rozmiarach od 3x1 do 3x6
w wersji łukowej lub prostej
- W pełni magnetyczna konstrukcja zapewni łatwy i intuicyjny
montaż ścianki
- GRAFIKA do Ścianki POP UP wykonana jest
na kilku "Panelach Pionowych", które graﬁcznie
łączą się w jedną całość
- Wydruk cyfrowy w rozdzielczości 1440dpi
uszlachetniony laminatem UV zapewni najwyższą
jakość Twojej graﬁce
- Wszystkie elementy ścianki łącznie z graﬁką
mieszczą się do kufra transportowego pełniącego rolę
trybunki
- 2 lata gwarancji

Możliwe konfiguracje systemu

2240 (wys.) x 2025 (szer.)

2240 (wys.) x 1220(szer.) x 380 (gł.)

2240 (wys.) x 4050 (szer.)

2250 (wys.) x 2080 (szer.)

2250 (wys.) x 1240(szer.) x 306 (gł.)

2250 (wys.) x 4292 (szer.)

2250 (wys.) x 3435(szer.) x 306 (gł.)

2240 (wys.) x 2700 (szer.)

2240 (wys.) x 1780 (szer.) x 480 (gł.)

2240 (wys.) x 4725 (szer.)

2240 (wys.) x 3700 (szer.) x 1250 (gł.)

2240 (wys.) x 3200 (szer.) x 960 (gł.)

2250 (wys.) x 2823 (szer.)

2250 (wys.) x 1970(szer.) x 306 (gł.)

2250 (wys.) x 5011 (szer.)

2250 (wys.) x 4170(szer.) x 306 (gł.)

2240 (wys.) x 3375 (szer.)

2240 (wys.) x 2690 (szer.) x 680 (gł.)

2240 (wys.) x 5400 (szer.)

2240 (wys.) x 4350 (szer.) x 1600 (gł.)

2250 (wys.) x 3557 (szer.)

2250 (wys.) x 2700(szer.) x 306 (gł.)

Systemy Pop-Up & Hop-Up

Ścianka tekstylna Hop-Up
Napinana ścianka pod tkaninę to nowa generacja prezentacji graﬁki w dużym formacie.
Lekki, przenośny system łatwy w rozkładaniu oferuje maksymalny efekt przy minimalnym
nakładzie sił.
- Wysokość graﬁki 2260mm
- Ścianka dostępna w wersjach 3x3 oraz 3x4
- Lekki, jednostronny system hop-up zapewnia szybki i łatwy montaż
- Graﬁka do Ścianki Hop-Up wykonana jest
w technologii sublimacyjnej na tkaninie poliestrowej 210g
- Wszystkie elementy ścianki łącznie z graﬁką
- Opcjonalnie dostępne oświetlenie
mieszczą się do torby transportowej
- 2 lata gwarancji

Możliwe konfiguracje systemu

3x2

2240 (wys.) x 1525 (szer.)

2240 (wys.) x 1525 (szer.) x 380 (gł.)

2240 (wys.) x 2240 (szer.)

2240 (wys.) x 2240 (szer.) x 380 (gł.)

3x5

2240 (wys.) x 2950(szer.)

2240 (wys.) x 2950 (szer.) x 380 (gł.)

2240 (wys.) x 3730 (szer.)

2240 (wys.) x 3730 (szer.) x 380 (gł.)

Systemy Pop-Up & Hop-Up

Pop-Up Xclaim

Systemy Modułowe

System Aero
Wszechstronny modułowy system rollowanych banerów
pozwala na pełną swobodę w projektowaniu systemu. Za
jego pomocą można stworzyć zarówno punkt promocyjny
jaki i stoisko na targach. Posiada słupki z możliwością
regulacji wysokości oraz kasety, do których wkładana
jest grafika.
- Modułowy system rolowanych banerów
- Możliwość dołączania dodatkowych elementów
- Wysokiej jakości wyściełana torba transportowa
- Grafika przymocowana jest do zwijanych kaset,
co bardzo ułatwia transport
- Każdy oddzielny element może mieć 3 różne
wysokości grafiki
- 5 lat gwarancji
Dostępne szerokości:
800 mm, 1500 mm, 2000 mm
Wymiary systemu (mm) oparte na kasecie 1000mm*:
max 2120 (wys.) x 3010 (szer.) x 1235 (gł.)
max 2120 (wys.) x 1540 (szer.) x 1540 (gł.)
*ostateczne wymiary są zależne od
wybranej konfiguracji

Systemy Outdoor

Cyclone

Całkowite wymiary systemu (mm):
2190(wys.) x 1005(szer.) x 520(gł.)
Wymiary grafiki (mm):
2010(wys.) x 800(szer.)

Storm Hydro

Całkowite wymiary systemu (mm):
2130(wys.) x 813(szer.) x 535(gł.)
Wymiary grafiki (mm):
1800(wys.) x 800(szer.)

Hurricane

Całkowite wymiary systemu (mm):
2190(wys.) x 1020(szer.) x 780(gł.)
Wymiary grafiki (mm):
2000(wys.) x 800(szer.)

Thunder

Całkowite wymiary systemu (mm):
2080(wys.) x 900(szer.) x 820(gł.)
Wymiary grafiki (mm):
2025(wys.) x 850(szer.)

Systemy Outdoor

Monsoon
Wielkiego formatu zewnętrzna rama "A", wykonana z lekkiego aluminium,
idealna dla materiału banerowego lub mesh z wygodnym systemem oczkowym.
- Naturalne wykończenie 25mm kwadratowej aluminiowej rury wzmocnionej
tworzywami sztucznymi.
- Dostępny w formacie horyzontalnym w 3 rozmiarach.
- Łatwy montaż na wcisk - bez użycia jakichkolwiek specjalistycznych narzędzi.
- Możliwość regulacji grafiki, elastyczne pętle.
- W zestawie torba transportowa i kołki.
- Odporny na wiatr do ok. 29-39km na godzinę (5 w skali Beauforta).
Dostępne szerokości:
1250 mm, 2500 mm, 3000 mm

Całkowite wymiary systemu (mm):
1250(wys.) x 1250(szer.)
1000(wys.) x 2500(szer.)
1250(wys.) x 3000(szer.)
Wymiary grafiki (mm):
1090(wys.) x 1090(szer.)
840(wys.) x 2340(szer.)
1090(wys.) x 2840(szer.)

Stowaway

Horizon

Stowaway to unikatowy produkt, który wyróżni Twoją reklamę
na każdym evencie. Sprawdzi się zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz budynku. Konstrukcja jest bardzo lekka i opiera się
na ukształtowanych słupkach z włókna szklanego. Produkt nie
jest trudny w montażu, a transport ułatwia specjalna torba.

Ten największy baner zewnętrzny pozwala na zamontowanie grafiki do 4.8m² na stronę.
Możliwość montażu grafiki z 2 stron

Dostępne szerokości:
1420 mm, 1720 mm, 2020 mm
Całkowite wymiary systemu (mm):
700(wys.) x 1420(szer.)
850(wys.) x 1720(szer.)
1000(wys.) x 2020(szer.)

- Poszczególne elementy mogą być łączone w celu utworzenia ścianki bez użycia
dodatkowych komponentów.
- 2 podstawy z możliwością
wlania wody lub wsypania
piasku.
- Może być stosowany na
zewnątrz przy łagodnym
wietrze
- Odporny na działanie wiatru
do ok. 16-19 km na godzinę
(3 w skali Beauforta).

Całkowite wymiary systemu (mm):
3000(wys.) x 2500(szer.)
Wymiary grafiki (mm):
2400(wys.) x 2400(szer.)

Flagi Reklamowe

Flagi Reklamowe

2150mm

2800mm

gigant

5200mm

3600mm

3100mm

2600mm

Lotka
Obszar grafiki (mm)
2,15m - 1750 (wys.) x 600 (szer.) mm
2,8m - 2400 (wys.) x 900 (szer.) mm
3,6m - 3200 (wys.) x 1100 (szer.) mm
4,7m - 4300 (wys.) x 100 (szer.) mm

4100mm

Pióro
Obszar grafiki (mm)
2,6m - 2200 (wys.) x 600 (szer.) mm
3,1m - 2700 (wys.) x 600 (szer.) mm
4,1m - 3700 (wys.) x 800 (szer.) mm
5,2m - 4800 (wys.) x 900 (szer.) mm

duża

średnia

mała

4700mm

- Solidny i wytrzymały teleskopowy
maszt typu Flying banner
- Konstrukcja wykonana z aluminium
oraz włókna szklanego
- Wydruk sublimacyjny na tkaninie
flagowej 117g/m2
- Materiał posiada certyfikat niepalności
- Rozmiary od 260 do 520 cm
- Szeroka gama podstaw pozwala
na umieszczenie flag na różnych
podłożach
- Dostępne dwa kształty: Pióro oraz Lotka
- Odporność na wiatr od 21 do 29 km/h

Podstawy

Płaska

Krzyżak

Koło Wodne

stal malowana proszkowo
waga: 4kg
wymiar: 400 x 400 mm

stal malowana proszkowo
waga: 2,2kg
wymiar: 600 x 600 mm

Wkrętak

Podstawa pod koło

przeznaczone do podstawy
płaskiej lub krzyżaka

Podstawa do ściany

tworzywo sztuczne
do podłoża miękkiego

stal malowana proszkowo

stal malowana proszkowo

Systemy Informacyjne

Z-Shape
- Zaawansowana technologicznie
stylizacja z kieszonkami o wymiarach
A5, A4 oraz A3.
- 6 dwustronnych kieszonek akrylowych
(7 dla A5).
- Składany dla łatwiejszego transportu.
- Dostępny w anodowanym srebrze.
- Stojak pakowany jest w torbę lub walizę
w zależności od wybranej opcji.

Fold
- Efektowny wygląd
- 4 kieszonki na ulotki w formacie A4
wykonane z bezbarwnej pleksiglass
- Składany dla łatwiejszego transportu
- Dostępny w anodowanym srebrze
- Stojak pakowany jest w torbę

Wymiary systemu w mm:
Wymiary systemu w mm:

A4 - 1570 (wys.) x 218 (szer.) x 350 (gł.)

A5 - 1300 (wys.) x 195 (szer.) x 284 (gł.)
A4 - 1450 (wys.) x 246 (szer.) x 370 (gł.)
A3 - 1420 (wys.) x 470 (szer.) x 370 (gł.)

Sentry Poster
- Prosty, wolnostojący stojak
na plakat.
- Dostępny w rozmiarze A4 i A3.
- Srebrne anodowane aluminium.
- Górna, ruchoma część umożliwia
wstawienie grafiki i informacji.
- Szybki montaż.

Wymiary systemu w mm:
A4 - 1005 (wys.) x 245 (szer.) x 325 (gł.)
A3 - 1075(wys.) x 245 (szer.) x 325 (gł.)

Waterbase
Potykacz reklamowy Waterbase jest odporny na warunki atmosferyczne.
Wyposażony jest w podstawę, którą możemy napełnić nawet 25l wody.
Ewentualna wymiana grafiki trwa kilkanaście sekund. Produkt ma
zamontowane sprężynki oraz jest płasko zapakowany w celu ułatwienia
jego transportowania.
- Format A2
- Idealny do zastosowań zewnętrznych
- Powłoka antyrefleksyjna
- Wodoszczelny
- Dwustronna grafika
- Składany dla łatwiejszego transportu
- Wykonany z aluminium oraz tworzywa
- Rok gwarancji

Wymiary systemu w mm:
A1 - 1165 (wys.) x 500 (szer.) x 760 (gł.)

