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WH311C (dwustronny)

WH301C (jednostronny)

Imagine – Kod UB502C

Rollup Imagine zaprojektowany jest w sposób 

umożliwiający szybkie i łatwe zastosowanie 

– wymienna kaseta umożliwia regularną wymianę 

grafiki i wiadomości.

-  Antypoślizgowa nóżka i maszt (łatwy 

w przechowywaniu)

-  Dostępny w szerokości 800 lub 1000 mm

-  Dostępny w srebrnym anodowanym aluminium

-  Maszt teleskopowy

-  Szybka wymiana grafiki

-  Odpowiedni dla grafiki od 160 – 450 mikronów 

Zalecana powierzchnia graficzna:

750-2130 (wys.) x 800/1000 mm (szer.)

Regulator napięcia

Rollupy

Barracuda – Kod WH321C

Niezwykle popularny, wytrzymały i elegancki 

model. Możliwość regularnego stosowania. 

Idealny przy prostych pokazach i prezentacjach

-  Dostępny w szerokości 800 lub 1000 mm

-  Dostępny w srebrnym anodowanym 

aluminium

-  Regulator napięcia

-  Większa wewnętrzna obudowa graficzna

-  Uniwersalny uchwyt zaciskowy

-  Możliwość szybkiej wymiany grafiki

-  Odpowiedni dla grafiki od 160 – 450 

mikronów 

Zalecana powierzchnia graficzna:

750-2130 (wys.) x 800/1000 mm (szer.)

Uniwersalny uchwyt 
zaciskowy / Klejona górna 
listwa

Szczelina do wsunięcia 
grafiki

Excaliber 1 i 2 – Kod WH301C/WH311C

Popularny i wielofunkcyjny baner, idealny do stosowania 

na wystawach lub prezentacjach

-  Dostępny w wersji jednostronnej lub dwustronnej 

-  Szeroka podstawa zapewniająca większą stabilność

-  Dostępny w 2 szerokościach

-  Regulator napięcia

-  Większa wewnętrzna obudowa graficzna

-  Uniwersalny uchwyt zaciskowy

-  Maszt teleskopowy

-  Możliwość szybkiej wymiany grafiki

-  Odpowiedni dla grafiki od 160 – 450 mikronów 

Zalecana powierzchnia graficzna:

750-2130 (wys.) x 800/1000 mm (szer.)

1000 mm do wyczerpania zapasów

Rollup z kasetą

Wszystkie z naszych zwijanych rollupów są 

sprzedawane wraz z wytrzymałą, wykonaną 

z materiałów wysokiej jakości torbą transportową, 

która umożliwia bezpieczny transport produktów.

Poliwęglanowe 
wymienne zaślepki

Maszt teleskopowy Obudowa kasety typu 
drop-in
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Original Banner 3

-  Kod UB301/UB311

-  Zwiększona wewnętrzna obudowa umożliwiająca 

zamontowanie grubszej grafiki (do 450 mikronów)

-  Możliwość szybkiej wymiany grafiki

-  Uniwersalny uchwyt zaciskowy/ klejona górna 

listwa

-  Dostępny w srebrnym anodowanym aluminium 

lub w kolorze czarnym

-  Elastyczny maszt

-  Szerokość od 600 do 2000 mm, dostępny w kolorze 

srebrnym

-  Odpowiedni dla grafiki od 160 – 450 mikronów 

Zalecana powierzchnia graficzna:

2145 (wys.) x 600-2000 mm (szer.)

Stretch – KodUB331

-  Uciskowe mocowanie pręta

-  Obrotowa nóżka z eleganckim zakończeniem 

listwy

-  Hybrydowy elastyczny maszt, dostępny też 

maszt teleskopowy

-  Dostępny w kolorze czarnym lub w srebrnym 

anodowanym aluminium

-  Zwiększona wewnętrzna obudowa 

umożliwiająca zamontowanie grubszej grafiki

-  Uniwersalny uchwyt zaciskowy

-  Dodatkowa torba wyściełana od środka pianką

-  Dostępny w szerokości 800 mm

-  Odpowiedni dla grafiki od 160 – 450 mikronów 

Zalecana powierzchnia graficzna:

2130 (wys.) x 800 mm (szer.)

Rollupy

Original Banner 2 – Kod UB321

-  Zwiększona wewnętrzna obudowa umożliwiająca 

zamontowanie grubszej grafiki (do 450 mikronów)

-  Możliwość szybkiej wymiany grafiki

-  Uniwersalny uchwyt zaciskowy

-  Dostępny w srebrnym anodowanym aluminium 

lub w czarnym okryciu proszkowym

-  Elastyczny maszt 

-  Szerokość od 600 do 2000 mm, dostępny 

w kolorze czarnym

-  Odpowiedni dla grafiki od 160 – 450 mikronów 

Zalecana powierzchnia graficzna:

2145 (wys.) x 600-2000 mm (szer.)

Pokazany model posiada 

600 mm szerokości

UB301 (jednostronny)

UB311 (dwustronny)
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Orient – Kod WH353

Elegancki zwijany rollup jest zaprojektowany 

w oparciu o popularną podstawę z wytrzymałą, 

srebrną obudową. Zapewnia perfekcyjne 

połączenie stylu i stabilności.

-  Uniwersalny uchwyt zaciskowy

-  Dostępny w szerokości 800 lub 1000 mm, 

srebrne anodowane aluminium

-  Wysokiej jakości torba transportowa 

wyściełana od środka pianką

-  Stała wysokość elastycznego masztu 

-  Odpowiedni dla grafiki od 160 – 300 

mikronów 

Zalecana powierzchnia graficzna:

2110 (wys.) x 800/1000 mm (szer.)

Blade – Kod UB507C

-  Elegancki design

-  Wysokiej jakości wykończenie, chromowane płytki

-  Dostępna ruchoma, samozamykająca się rolka 

-  Regulowana podstawa, możliwość stosowania na 

nierównych powierzchniach

-  Zwiększona wewnętrzna obudowa umożliwiająca 

zamontowanie grubszej grafiki (do 450 

mikronów)

-  Stała wysokość elastycznego masztu 

-  Uniwersalny uchwyt zaciskowy

-  Wysokiej jakości torba transportowa wyściełana 

od środka pianką

-  Odpowiedni dla grafiki od 160 – 400 mikronów 

Zalecana powierzchnia graficzna:

2120 (wys.) x 850/1000 mm (szer.)

Cruz – Kod UB506 (wersja jednostronna)

Kod: UB501 unowocześniony z dodatkową kasetą i podwójną listwą, 

możliwość  zmiany na rollup dwustronny

-  Elegancki, niewielki rollup w wersji jednostronnej lub dwustronnej

-  Wysokiej jakości wykończenie, chromowane płytki

-  Regulowana podstawa, możliwość stosowania na nierównych 

powierzchniach

-  Uniwersalny uchwyt zaciskowy

- Dostępna ruchoma, samozamykająca się rolka 

-  Dostępny w szerokości 800mm, 850mm lub 1000 mm

Kod: UB501 Dodatkowa kaseta i podwójna listwa umożliwiająca 

zamontowanie grafiki z obu stron

-  Wysokiej jakości torba transportowa wyściełana od środka pianką

-  Odpowiedni dla grafiki od 160 – 400 mikronów 

Zalecana powierzchnia graficzna:

2120 (wys.) x 800, 850 lub 1000 mm (szer.)

Pokazany model 

w wersji dwustronnej

Integralny elastyczny 

maszt

Eco – Kod UB198

Ekonomiczny, zwijany rollup z modną 

podstawą i elastycznym masztem. Lekka, 

kompaktowa konstrukcja zawierająca obrotową 

nóżkę zapewniającą większą stabilność.

-  Oryginalny kształt, lekkie elementy

-  Listwa zatrzaskowa umożliwiająca łatwy 

montaż grafiki

-  Obrotowa nóżka zapewniająca większą 

stabilność

-  Srebrne anodowane aluminium, z czarnymi 

płytkami

-  Dostępny w szerokości 800mm lub 1000 mm

-  Stała wysokość elastycznego masztu 

-  Odpowiedni dla grafiki od 160 – 300 mikr. 

-  Wyściełana torba transportowa

Zalecana powierzchnia graficzna:

2010 (wys.) x 800/1000 mm (szer.)
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Rollupy Banery biurkowe 

Pacific – Kod WH351

Wysokiej jakośći, zwijany rollup z cienką 

podstawą i elastycznym masztem. Kompaktowa 

konstrukcja zawierająca obrotową stópkę 

zapewniającą większą stabilność.

-  Uniwersalny uchwyt zaciskowy

-  Dostępny w srebrnym anodowanym 

aluminium

-  Dostępny w szerokości 800mm lub 1000 mm

-  Stała wysokość elastycznego masztu 

-  Odpowiedni dla grafiki od 160 – 300 

mikronów 

Zalecana powierzchnia graficzna:

2130 (wys.) x 800/1000 mm (szer.)

Breeze A4/A3 – Kod WH360/WH361

-  Stylowy promocyjny produkt biurkowy

-  Zalecany format A4 lub A3

-  Wysuwany, zwijany rollup

-  Samoprzylepna górna listwa

-  Lekki

-  2 podpory masztu

-  Dostępny w srebrnym anodowanym aluminium

-  Łatwy w użyciu i montażu

- Odpowiedni dla grafiki 160 mikronów

Zalecana powierzchnia graficzna:

420 (wys.) x 297 mm (szer.)

Mini Beijing – Kod XBANNER

-  Łatwy w montażu

-  Niewielki, kompaktowy

-  Łatwy transport produktu

-  Odpowiedni dla grafiki w rozmiarze A3

Całkowity wymiar produktu:

465 (wys.) x 260 mm (szer.) x 190 mm (głęb.)

Zalecana powierzchnia graficzna:

420 (wys.) x 297 mm (szer.)

Flaga Mini Zoom – Kod UB723-C

Rzucająca się w oczy, lekka flaga biurkowa, 

idealna do promocji marki.

-  Niewielka, kompaktowa

-  Łatwa w montażu

-  Idealna na promocjach i bezpośrednich 

kampaniach wysyłkowych

-  Całkowita wysokość wynosi 475 mm (łącznie z 

chorągiewką i podstawą)

-  Dostępna podkładka

Całkowity wymiar produktu:

465 (wys.) x 270 mm (szer.) 

około

440mm

około 

475mm
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Aero – Kod UB208 zestaw (jak powyżej)

Aero to elegancki, uniwersalny i wielofunkcyjny modułowy rollup.

-  Każdy oddzielny element może mieć 3 różne wysokości grafiki 

-  Rollupy mogą być ustawione tak, aby tworzyły ściankę ustawioną pod różnymi kątami

-  Grafika przymocowana jest do zwijanych kaset, możliwość schowania podczas transportu

-  Lekkie, aluminiowe elementy pakowane są do nylonowych torb transportowych

-  Wyposażony w 2 uniwersalne okucia, możliwość zamontowania reflektorów*

-  Modułowa konstrukcja ułatwia łączenie dodatkowych elementów

-  Wysokiej jakości wyściełana torba transportowa 

-  Kasety dostępne w 3 szerokościach (1000mm, 1500mm i 2000mm), mogą być zakupione 

indywidualnie. 2000mm do wyczerpania zapasów.

*Odpowiednie dla lamp Powerspot 750 i Powerspot 1000.

 Aero, system rollowanych banerów

Razem zamontowane rollupy

Całkowicie modułowy – Teleskopowy maszt, podstawa i kasety (1000mm, 1500mm i 2000mm szerokości), dostępne oddzielnie

Zalecana grubość grafiki: 160-400 mikronów
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około 

1620mm

około 4430mm (max)

około 

1145mm

około 

2120mm

Zalecana grubość grafiki: 

160 – 400 micronów
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Stealth – Kod UB106 (Jednostronny baner) / UB106-001 (Panel łączeniowy) / UB106-002 (Dwustronny zestaw z możliwością konwersji)

Stealth to modułowy system banerowy umożliwiający łączenie elementów w różnych konfiguracjach. Gwarantuje nowatorskie i ciekawe 

przedstawienie grafiki, zapewnia wysoki standard na wszelkiego rodzaju prezentacjach wystawach lub promocjach.

Banery Stealth mogą być stosowane pojedynczo lub połączone za pomocą elastycznych paneli tworząc niezwykłą ściankę, która może 

być wygięta pod różnymi kątami.

System oparty jest na banerze napinanym, posiada solidny maszt „wkręć i zamknij” oraz trwałą, aluminiową podstawę o dużej 

powierzchni. Elementy Systemu Stealth mogą być jednostronne lub dwustronne. Dostępne szerokości: 800mm i 600mm (panel 

łączeniowy).

Stealth dostarczany jest wraz z wytrzymałą, wyściełaną torbą transportową wykonaną z wysokiej jakości materiałów. Torba jest specjalnie 

zaprojektowana tak, by wszystkie poszczególne elementy systemu mogły zmieścić się .

Zalecana powierzchnia graficzna:

420 (wys.) x 297 mm (szer.)

Pojedyńczy baner

2000mm (wys.) x 800mm (szer.)

Panel łączeniowy

2000mm (wys.) x 600mm (szer.)

Rollupy napinane 

Baner jednostronny Baner dwustronny Dwa połączone banery

Możliwość zamontowania 

oświetlenia. Zarówno 

z jednej jak i z dwóch 

stron.

Każdy maszt zawiera unikalny 

uchwyt mocujący, posiadają-

cy system automatycznego 

naciągu. Urządzenie posiada 

dwa resorowane sektory, które 

działają niezależnie od siebie.

Dwa banery połaczone za pomocą panela łączeniowego

Maszt „wkręć 

i zamknij”

Połączone grafiki montowane 

są wzdłuż tylnego pionowego 

połączenia za pomocą paska 

magnetycznego.

Zalecana grubość grafiki:

400-550 mikronów
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Pegasus – Kod UB165-S

Pegasus jest naszym największym napinanym banerem, idealnie 

sprawdza się na pokazach

-  Teleskopowy maszt z możliwością regulacji wysokości i szerokości

-  Lekkie komponenty składają się umożliwiając łatwy transport

-  Ekonomiczny, dostępny w srebrnym anodowanym aluminium

-  Dostępny wraz z narzędziami ułatwiającymi montaż produktu

-  Wyściełana torba transportowa

-  Odpowiedni dla materiału looped vinyl i tkaniny

Zalecana powierzchnia graficzna:

860 – 2435 (wys.) x 1330 

– 2410 mm (szer.)

Boomerang – Kod UB109

Popularny i uniwersalny napinany baner 

posiadający nóżkę o charakterystycznym 

kształcie. Idealny dla materiałów 

włókienniczych. 

-  Wspiera różnorodną ofertę z zakresu 

systemów wystawienniczych

- Możliwość łączenia elementów

-  Przenośny

-  Wykończenie dostępne w czarnym okryciu 

proszkowym

-  Możliwość zakupu dodatkowej listwy

 

Zalecana powierzchnia graficzna:

1600 – 1800 (wys.) x 600 mm (szer.)

Do wyczerpania zapasów

Zestawy Mural z połączonych jednostek 

UB109-K3
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Maksymalny rozmiar 

2410mm (około)
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Uno – Kod UB101

Prosty i efektowny baner napinany, dostępny w 6 

szerokościach

-  Stabilna nóżka (podstawa)

-  Teleskopowa regulacja wysokości

-  Możliwość łączenia w celu utworzenia ścianki 

wystawienniczej

- Dostępna wysokość 2,9m (UB111), szerokość od 400mm

-  Czarne okrycie proszkowe

-  Dostępna tkanina za dodatkową opłatą

-  Odpowiedni dla podłoża od 225 – 400 mikronów 

-  Sprzedawany wraz z torbą i tubą

Zalecana powierzchnia graficzna:

2200/2900 (wys.) x 400-1500 mm (szer.)

Lightning – Kod UB195C

Nasz najbardziej efektowny baner napinany.

-  Listwa zatrzaskowa umożliwia łatwą wymianę grafiki

-  Srebrne anodowane aluminium

-  Elastyczny maszt

-  Dostępny w szerokości 800 lub 1000 mm

-  Sprzedawany wraz z torbą i tubą

Zalecana powierzchnia graficzna:

1985 (wys.) x 800/1000 mm (szer.)

Senator – Kod UB100-800

Listwa niewidoczna z przodu, dostępny w 3 szerokościach 

(800,850,1000 mm)

-  Stabilna nóżka (podstawa)

-  Srebrne anodowane aluminium

-  Elastyczny maszt

-  Odpowiedni dla podłoża od 160 – 300 mikronów 

-  Sprzedawany wraz z torbą i tubą

Zalecana powierzchnia graficzna:

2040 (wys.) x 800,850,1000 mm (szer.)

Fabric Uno400mm szerokości

Uno 2.9m
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Stojaki planszowe

Fantasy 2 – Kod UB251

Elegancka, aluminiowa konstrukcja, Fantasy idealnie nadaje się 

do sztywniejszych materiałów jak: MDF, szkło, akryl, PCV, karton 

kompozytowy, kompozytowe aluminium.

-  Odpowiedni do wewnętrznej stałej kompozycji sztywnych materiałów

-  Grubość materiałów od 3mm do 20 mm, w zależności od podłoża*

-  Antypoślizgowy, wytrzymały i łatwy w użyciu

-  Dostępny w 3 szerokościach 120mm (para) / 350mm / 500mm

(120mm do wyczerpania zapasów)

Zalecana powierzchnia graficzna:

1200 (wys./max.) x różne szerokości

*Zobacz dostępność

Wedge – Kod UB102

Prosty, tani stojak planszowy, do stosowania 

wewnątrz budynku.

-  Grubość materiałów od 3mm do 40 mm, 

w zależności od podłoża*

-  Wytrzymały i stabilny

-  Dostępny w kolorze srebrno-szarym

-  Dostępny w szerokościach: 300mm, 600mm, 

800mm i 1000 mm

-  Grafika może być szersza niż podstawa

Usługa CNC, możliwość wyboru różnych 

kształtów za dodatkową opłatą

Zalecana powierzchnia graficzna:

1800 (wys./max.) x różne szerokości

Rok – Kod UB104

Odpowiedni do wewnętrznej i zewnętrznej 

stałej kompozycji sztywnych materiałów

-  Formowana sztywna podstawa

-  Dostępny w kolorze czarnym

-  Prosty i łatwy w użyciu

-  Rok idealnie nadaje się do sztywniejszych 

materiałów jak PCV, akryl, kompozytowe 

aluminium, karbowany polipropylen, MDF 

(tylko do stosowania wewnętrznego), 

aluminium/blacha – zalecane 10mm*

Zalecana powierzchnia graficzna:

1200 (wys./max.) x 800 (szer./max.)
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MOŻLIWY DO 

ZASTOSOWANIA 

ZEWNĘTRZNEGO
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Outdoor

Proponujemy popularne 

produkty z naszej kolekcji 

Outdoor. Dajemy możliwość 

wyboru różnorodnego towaru 

przy niskich nakładach 

finansowych.

Produkty z oferty Outdoor 

doskonale sprawdzają się na 

wszelkiego rodzaju imprezach 

i wydarzeniach sportowych, 

targach, promocjach i salonach.

Zaprojektowane specjalnie do 

stosowania wewnątrz jak i na 

zewnątrz budynku. Wszystkie 

produkty z gamy Outdoor 

odporne są na działanie wiatru.

Produkty z oferty Outdoor mają 

1 rok gwarancji

Blizzard – Kod UB701-C

-  Doskonale sprawdza się w punktach 

sprzedaży detalicznej oraz na targach 

i wystawach

-  Możliwość wlania wody lub piasku do 

eleganckiej plastikowej podstawy

-  Teleskopowy maszt z możliwością regulacji 

wysokości

-  Prosty system oczkowy

-  Odporny na warunki atmosferyczne

-  Opcjonalnie torba transportowa (AB140-C)

-  Mieści ok. 15 litrów wody

-  Odporny na działanie wiatru, ok. 21-30 km na 

godzinę (4 w skali Beauforta)

Zalecana powierzchnia graficzna:

2000 (wys.) x 600-800 mm (szer.)

Storm Hydro 2 – Kod UB209

Trwały i wytrzymały produkt, idealny do 

stawiania na zewnętrznych i wewnętrznych 

promocjach.

-  Może być stosowany w wersji jednostronnej 

lub dwustronnej

-  Możliwość wlania wody lub piasku do 

eleganckiej plastikowej podstawy

-  Prosty system oczkowy

-  Sprzedawany wraz z torbą 

-  Odporny na działanie wiatru, ok. 16-19 km 

na godzinę (3 w skali Beauforta)

Zalecana powierzchnia graficzna:

1800 (wys.) x 800 mm (szer)

Opcjonalnie torba 

transportowa 

(AB140-C)
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Monsoon

Wielkiego formatu zewnętrzna rama „A”, wykonana z lekkiego 

aluminium, idealna dla materiału PCV, system oczkowy

-  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*

Odporny na wiatr, ok. 29-39 km na godzinę (5 w skali Beauforta)

Whirlwind – Kod UB207

Wytrzymały zewnętrzny potykacz, 

doskonale sprawdzający się do 

pokazywania reklam i promocji

-  Odporny na warunki atmosferyczne

-  Dwustronna zatrzaskowa rama 

umożliwiająca zamontowanie plakatu 

w rozmiarze A1

-  Kompaktowa podstawa na kółkach z 

możliwością wlania wody lub piasku

-  Zamontowane sprężynki

-  Łatwy transport

-  Mieści ok. 25 litrów wody

Zalecana powierzchnia graficzna:

835 (wys.) x 590 mm (szer)

A Sign Board – Kod VF204-C

Zewnętrzny potykacz A Sign Board został 

zaprojektowany tak, aby użycie produktu było 

niezwykle łatwe. Posiada zatrzaskowe ramki 

umożliwiające łatwe zamontowanie grafiki

-  Fantastyczna jakość w stosunku do ceny

-  Ocynkowane stalowe podłoże sprawia, że 

produkt jest niezwykle wytrzymały i stabilny

-  Do stosowania na zewnątrz lub wewnątrz

-  Umożliwia zamontowanie plakatu w 

rozmiarze A1

-  Solidny i wytrzymały

-  Dwustronna rama zatrzaskowa

-  Waga ok. 11 kg

Zalecana powierzchnia graficzna:

831 (wys.) x 584 mm (szer)

Potykacze Banery wielkoformatowe
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UB707-C Zalecana powierzchnia 
graficzna:
840 (wys.) x 2340mm (szer.)

UB711-C Zalecana powierzchnia 
graficzna::
1090 (wys.) x 2840mm (szer.)

(Wszystkie rozmiary podane są 
w przybliżeniu)

Plus 2m 

– Kod UB708-C

*Bez torby

2m x 900mm
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Tornado – Kod PK410

Możliwy do stosowania na zewnątrz jak i wewnątrz

-  Wykonany z polietylenu i PCV

-  Posiada wgłębienie i wycięty drenaż

-  Odporna na warunki atmosferyczne, trwała i 

wytrzymała

-  Posiada podstawę z możliwością wlania wody lub 

piasku

-  Możliwe owinięcie dolnej części materiałem PCV, 

idealny do drukowania bezpośredniego 

-  Pokazany produkt posiada dodatkowe słupki 

i panel nagłówka (na zdjęciu) dostępne za 

dodatkową opłatą PK411

-  Torba transportowa za dodatkową opłatą

Widoczna powierzchnia graficzna:

1040mm (wys.) x 850mm (szer.)

Counta – Kod PC607

-  Lekkie plastikowe, płaskie opakowanie 

promocyjne

-  Niska cena

-  W zestawie sztywny panel nagłówka, 

półka i podwójne słupy podpierające

-  W komplecie torba transportowa

-  Do stosowania wewnątrz budynku

Widoczna powierzchnia graficzna:

2120mm (wys.) x 820mm (szer.) x 

410mm (głęb.)

Outdoor

Horizon – Kod UB203

Największy baner, pozwala na zamontowanie grafiki do 4.8m2 

na stronę. Idealne rozwiązanie na zewnętrznych promocyjnych 

imprezach, reklamach i wystawach.

-  Dostępny w wersji jednostronnej lub dwustronnej

-  Teleskopowy maszt z możliwością regulacji wysokości

-  Poszczególne elementy mogą być łączone w celu utworzenia ścianki 

bez użycia dodatkowych komponentów

-  2 podstawy z możliwością wlania wody lub piasku

-  Może być stosowany na zewnątrz przy łagodnym wietrze

-  Odporny na wiatr, ok. 16-19 km na godzinę (3 w skali Beauforta)

Trybunki
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Flaga Mistral – Kod UB725

-  Doskonała do mocowania na słupy i ściany

-  Uchwyty umożliwiają regulację wysokości grafiki

-  Produkt wykonany jest z wodoodpornych aluminiowych 

odlewów , sprzedawane aluminiowe lub GRP

-  Testowany przy silnym wietrze (7 w skali Bauforta), odporny 

na działanie czynników atmosferycznych

Zalecana powierzchnia graficzna:

maks. 2000mm (wys.) x maks. 800mm (szer.)*

Flagi Mistral
Flagi Mistral umożliwiają zamontowanie grafiki zarówno na słupy 

jak i solidne ściany. Urządzenie doskonale nadaje się do stosowania 

na zewnątrz jak i wewnątrz budynku dzięki odpornemu na czynniki 

atmosferyczne aluminium oraz słupowi GRP. Flagi Mistral są bardzo łatwe 

w zamontowaniu, idealne dla winylu i tkaniny.

Flaga Double Mistral – Kod UB725-D

-  Uchwyty umożliwiają regulację wysokości grafiki

-  Produkt wykonany jest z wodoodpornych aluminiowych 

odlewów , sprzedawane aluminiowe lub GRP 

-  Testowany przy silnym wietrze (7 w skali Bauforta), odporny 

na działanie czynników atmosferycznych.

Zalecana powierzchnia graficzna:

maks. 2000mm (wys.) x maks. 800mm (szer.) dla każdej flagi*

Flaga Rotating Mistral – Kod UB725-R

-  Flaga obrotowa, obraca się na długość ramienia

-  Uchwyty umożliwiają regulację wysokości grafiki

-  Produkt wykonany jest z wodoodpornych 

aluminiowych odlewów , sprzedawane aluminiowe 

lub GRP 

-  Testowany przy silnym wietrze (7 w skali Bauforta), 

odporny na działanie czynników atmosferycznych.

Zalecana powierzchnia graficzna:

maks. 2000mm (wys.) x maks. 800mm (szer.) 

Zewnętrzne flagi słupkowe

Pełen obrót 360
o

*Sprawdź właściwości
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Flagi Zoom

Zoom jest idealnym rozwiązaniem na wszystkich zewnętrznych oraz wewnętrznych 

pokazach i imprezach. Dzięki różnorodnym podstawom można go stosować przy 

różnych powierzchniach.

-  W ofercie dostępny jest: Quill (UB717-C), Mini Zoom (UB726-C) lub Feather (UB724-C)

-  Zewnętrzne lekkie i przenośne banery

-  Aluminiowa podstawa oraz masz wykonany ze szklanego włókna ułatwia 

przenoszenie produktu.

-  Odpowiedni dla lekkiej tkaniny

-  Szeroki zakres zastosowań dzięki różnorodnym podstawom

-  Odporny na silny wiatr (ok. 21-30 km na godzinę, 4 w skali Beauforta)

Zewnętrzne i wewnętrzne systemy flagowe

Ground Stake 

UB720-C (piasek, 

ziemia, śnieg)

Base Foot 

(zawiera torbę) 

UB718-C

Drive-on Car 

Foot UB721-C

Weighting Ring 

(sprzedawany 

oddzielnie 

– zawiera torbę) 

UB719-C

(Wszystkie podstawy 

sprzedawane są osobno)

Zalecana powierzchnia graficzna:

3540mm (maks. wys.) x 760mm (szer.)

Wykonana z trwałych materiałów, 

ciężka, wodoodporna podstawa. 

Zawiera łożysko pozwalające flagom 

swobodne poruszanie się na wietrze.

Wysokość 

około 

3.9 m

Zoom

Rectangular

UB729-C

Zoom Quill UB717-C

Ogólna wysokość wynosi ok. 

4100mm

Zoom Feather UB724-C

4700mm wysokości plus 

wysokość podstawy

Mini Zoom 

UB726-C

Cross Base

UB727-C

Square Base 

UB728-C

4.1m

4.7m

około

1.8 – 2m
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Flaga Wind Dancer – Kod WD104 (4m) / Kod WD105 (5m)

-  Przenośna i lekka

-  Podstawa może być wypełniona wodą lub piaskiem, dzięki czemu system 

jest bardziej stabilny. Podstawa dzieli się na cztery części umożliwiając łatwy 

transport produktu.

-  Teleskopowy aluminiowy maszt oraz wymodelowana plastikowa podstawa

-  Dostępne uchwyty umożliwiające mocowanie grafiki

-  Odporny na wiatr (ok. 21-30 km na godzinę; 4 w skali Beauforta)

Zalecana powierzchnia graficzna:

4m Wind Dancer – 2800 (maks. wys.) x 800mm (szer.)

5m Wind Dancer – 3500 (maks. wys.) x 1000mm (szer.)

Zalecane torby dla 5m – UB716-C / dla 4m – AB212-C

5.3m

4.15m

800mm

1000mm
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Leader Plus Kod LB800

(Sprzedawany pojedynczo 

– 1 podstawa, słupek oraz 1 

długość taśmy tapicerskiej)

Leader Rope & Pole
-  Mocny, wytrzymały system wskazujący kierunek podążania kolejki na 

wystawach, targach i imprezach

-  Lina dostępna w kolorze czerwonym, bordo, niebieskim lub czarnym

-  Elementy metalowe wykończone są czarnym lub niebieskim okryciem 

proszkowym

-  Dostępny również montaż liny do ściany

Leader Plus – Kod LB800

Leader Plus to elegancki wysuwany system barierowy, idealny do zastosowania 

w placówkach handlowych, na lotniskach, w lokalach rozrywkowych, recepcjach 

oraz w miejscach, w których wymagana jest kontrola kolejki.

-  Czarne okrycie proszkowe

-  Solidna zwarta konstrukcja, dociążona ciężkimi podstawami dla lepszej 

stabilności

-  Czarna taśma tapicerska w sposób automatyczny zwijana do pojedynczych 

słupków 

-  Każdy element jest wyposażony w zakończenie taśmy

-  Każdy słupek można podłączyć do 3 dodatkowych barier

-  Bardzo łatwy w użyciu

-  900 mm wysokości 

Leader Cafe Barrier
-  Modułowy, przenośny system barierowy odgradzający 

chodnik i kawiarnie

-  Doskonały w wyznaczaniu zewnętrznych obszarów 

restauracji, barów i centrów handlowych.

-  Łatwy montaż i rozbudowa

-  Dostępne pojedyncze elementy

-  Aluminiowe słupki o wysokości 1060 mm posiadające 

wsporniki umożliwiające regulacje wysokości grafiki

-  Podstawa o wadze 7,5 kg przeznaczona do 

użytku wewnętrznego/ dostępne (opcjonalnie) 

dodatkowe ciężkie podstawy o wadze 9 kg do użytku 

zewnętrznego

-  System odporny na działanie wiatru (ok. 21-30 km na 

godzinę; 4 w skali Beauforta)

(Systemu nie stosuje się przy każdych warunkach 

pogodowych)

Zalecana powierzchnia graficzna:

900mm (wys.) x 1000mm/1500mm/2000mm (szer.); 

około

1000mm Linka Kod LB908

1500mm Linka Kod LB907

300mm ø Okrągła Podstawa Kod LB913

1000mm (wys.) Słup Kod LB911

Końcówka Linki Kod LB909

Końcówka do ściany Kod LB906

Economy Cafe Barrier
-  Ekonomiczna barierka kawiarniana, prosty, wytrzymały 

design

-  Stalowe podstawy i słupki są całkowicie wodoodporne

-  Czarne okrycie proszkowe

-  Solidna, 10 kg podstawa oraz 4 kg słupki o wysokości 

1000mm

-  Poziome belki dostępne w 3 rozmiarach: 1000mm, 1500mm, 

2000mm, mogą być dołączane pod różnym kątem

-  4 kg słupki o wysokości 1000mm

-  Zaokrąglony na bazie systemu oczkowego montaż grafiki

-  System odporny na działanie wiatru (ok. 21-30 km na 

godzinę; 4 w skali Beauforta)

(Systemu nie stosuje się przy każdych warunkach 

pogodowych)

Zalecana powierzchnia graficzna:

900mm (wys.) x 1000mm/1500mm/2000mm (szer.); około

1000mm Kod UB214-1000

1500mm UB214-1500

2000mm UB214-2000

Podstawa Kod UB214B

Słupek Kod UB214P

1000mm Kod CW100 

1500mm Kod CW150

2000mm Kod CW200 

Słupek końcowy Kod CW010

Słupek środkowy Kod CW020 

Słupek narożny Kod CW030

Podstawa Kod LN900

Barierki kolejkowe 
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Ekologiczny wybór

Logik Literature Holder

-  Kod AS150

-  Uzupełnienie oferty ekologicznych 

rollupów 

-  4 kieszonki o wymiarze A4

-  Wykonane z bambusa

-  Składane dla łatwiejszego transportu

-  W komplecie torba transportowa

Wymiary: 

1210mm (wys.) x 330mm (szer.) 

x 330mm (głęb.)

Logik Roller Banner

-  Kod UB150-850

-  Wielokrotnego użytku, 

umożliwiający szybką wymianę 

górnej listwy

-  Główna listwa z dwustronną taśmą

-  Obrotowa nóżka stabilizująca

-  Zawiera wysokiej jakości wyściełaną 

torbę transportową 

Zalecana powierzchnia graficzna:

1920mm (wys.) x 845 mm (szer.)

Zalecana grubość grafiki:

160-350 mikronów

Logik L Banner

-  Kod UB151-800

-  Bardzo prosty i łatwy w użyciu

-  Szybka wymiana głównej listwy

-  Doskonały dla winylu/PCV

-  Zawiera torbę

Zalecana powierzchnia graficzna:

1800mm (wys.) x 800 mm (szer.)

Logik Tension

-  Kod UB152-600

-  Łatwy w użyciu rollup napinany

-  Szybka wymiana głównej listwy

-  Doskonały dla winylu/PCV

-  Podparta stabilną 330x330mm 

podstawą

-  Specjalnie zaprojektowana torba 

transportowa z przegrodami

Zalecana powierzchnia graficzna:

1800mm (wys.) x 600mm (szer.)

Logik X-Banner

-  Kod UB153-800

-  Niezwykle lekki baner

-  Szybki i łatwy w montażu i użyciu

-  Grafika mocowana prostym systemem 

oczkowym 

-  Doskonały dla winylu/PCV

-  Zawiera torbę

Zalecana powierzchnia graficzna:

2200mm (wys.) x 800mm (szer.)

Wykonane z bambusa produkty z oferty The Logic tworzą razem kompaktową stylizację będącą niezwykłą 

alternatywą dla aluminiowych banerów.
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Oferta Basic

Ekonomiczne produkty wysokiej jakości

Oferta The Basic jest kolekcją produktów z zakresu systemów 

wystawienniczych, które zapewniają wysoką jakość towaru przy 

konkurencyjnych cenach.

Opis Stabilizująca podstawa Kaseta z 2 nóżkami Kaseta z 2 obrotowymi 

nóżkami

Kaseta z 2 nóżkami Kaseta z 1 obrotową 

nóżką

Pojedyńcza nóżka Pojedyńcza nóżka

Wysokość 1800mm 1992mm 2000mm 2000mm 2000mm 2000mm 2000mm 2000mm 1800mm

Szerokość 800mm 850/1000mm 850/1000mm 850/1000mm 
1200/1500mm

800/850 850/1000mm 850mm 850mm 795mm

Typ Napinany Rolowany Rolowany Rolowany Rolowany Rolowany Rolowany Rolowany Napinany

Listwa, mocowanie Prosty system oczkowy Wysokiej jakości listwa 

zatrzaskowa

Wysokiej jakości listwa 

zatrzaskowa

Listwa zatrzaskowa Listwa klejona Listwa zatrzaskowa Listwa zatrzaskowa Listwa klejona Listwa klejona

Wszystkie nasze produkty z oferty 

Basic posiadają 1 rok gwarancji

 Vortex Delta Wasp Mosquito  Grasshopper  Dragonfly Beetle Cricket Shanghai

Delta
Kod UB205-850

Wasp
Kod UB204

Mosquito
Kod UB196/UB197

Beetle
Kod UB202

Cricket
Kod UB192

Dragonfly 
Kod UB199

Vortex
Kod UB722-C

Grasshopper
Kod UB191/UB193

Shanghai 
Kod WH357-800

Vortex Delta Wasp Mosquito Grasshopper Dragonfly Beetle Cricket Shanghai
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Impact Bundle – Kod 3 x 3: 99-XX-071 / Kod 3 x 4: 99-XX-072

-  Łukowa rama 3x3 lub 3x4 sprzedawana z listwami magnetycznymi, 

zawiesiami i jedną 30m rolką taśmy magnetycznej

-  Zestaw zawiera również kufer Zeus, blat z drewna bukowego 

oraz 2 lampy halogenowe (Powerspot 950)

-  Samozamykające “inteligentne” zawiesia magnetyczne 

-  Wysokość grafiki wynosi 2225mm 

-  Ścianka łukowa zakończona panelami tej samej wielkości

-  Kufer Zeus umożliwia przewóz zarówno ścianki 

oraz grafiki 

Xanadu – Kod WH431/WH432

-  Lekkie komponenty

-  4 x A4 (WH431) i 8 x A4 (WH432) 

w formacie pionowym

-  Dostępny w kolorze czarnym

-  3 szt. konstrukcji

Zodiac – Kod UB611

Zwiększ skuteczność swojej promocji 

dzięki stylowemu i przyciągającemu wzrok 

banerowi z mechanizmem obracania grafiki

-  System ciągłego przewijania grafiki

-  Kompaktowa schludna stylizacja

-  Srebrne anodowane aluminium

-  Dwukierunkowa rotacja

-  Montowany do ściany lub sufitu

-  Zawiera kable i wtyczkę

-  Certyfikat CE

Zalecana powierzchnia graficzna:

2010mm (wys.) x 900mm (szer.)

Do wyczerpania zapasów
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A4 – AS315 A5 – AS318A3 – AS319

Stojaki reklamowe

Zed-Up Lite

Zed-Up Lite jest popularnym aluminiowym stojakiem reklamowym, 

niezwykle stylowym i mobilnym. Idealny na wystawach, targach 

i pokazach

-  Zaawansowana technologicznie stylizacja z kieszonkami o 

wymiarach A5, A4 oraz A3

-  6 dwustronnych kieszonek akrylowych (7 dla AS318, A5)

-  Dostępny w anodowanym srebrze

Cascade – Kod AS320

-  Wszechstronny stojak umożliwiający 

łatwy, jednoetapowy montaż

-  Automatyczna blokada przy otwarciu i 

zamknięciu systemu

-  4 kieszonki o wymiarze A4

-  Mocna, przejrzysta półka z poliwęglanu

-  Torba transportowa Premium

Składany umożliwiający łatwy transport.

Stojak zawiera twardą walizę (wykończenia 

mogą się różnić).
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Zed-Up – Kod WH412

-  Dwustronne, metalowe półki

-  Składany dla łatwiejszego transportu

-  6 kieszonek o wymiarze A4

-  Możliwe składanie wraz z materiałami 

w środku

-  Dostępny w kolorze srebrnym

-  Zawiera usztywnioną torbę transportową

Standard 10-Up – Kod WH421

-  Zaawansowana technologicznie 

stylizacja

-  Jednostronna

- 10 kieszonek o wymiarze A4

-  Wykończenie proszkowe w kolorze 

czarnym , z chromowanymi kieszonkami

-  Zawiera torbę transportową

Aura – Kod WH404

-  Łatwy, jednoetapowy montaż

-  4 kieszonki o wymiarze A4

-  Blokada zabezpieczająca przed 

złożeniem

-  Podstawa imitująca drewno brzozowe

-  Zawiera wyściełaną torbę transportową

10-Up Deluxe – Kod AS205

-  Zaokrąglony stojak posiadający 10 

drucianych kieszonek w rozmiarze A4

-  Smukły i lekki

-  Dostępny w kolorze srebrnym

-  Zawiera torbę transportową

Illusion – Kod WH402

-  Łatwy, jednoetapowy montaż

-  Posiada wygodny uchwyt umożliwiający 

łatwy transport

-  4 kieszonki o wymiarze A4

-  Dostępny w kolorze srebrnym, 

proszkowym

-  Zawiera wyściełaną torbę transportową
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Składany umożliwiający łatwy transport Składany umożliwiający łatwy transport Składany umożliwiający łatwy transport
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Sentry Poster Display Units

Prosty, wolnostojący stojak na plakat. 

Idealnie nadaje się do pokazania 

informacji i zdjęć.

-  Dostępny w rozmiarze A4 i A3

-  Aluminiowy stojak 

w kolorze srebrnym

-  Górna, ruchoma część umożliwia 

wstawienie grafiki i informacji 

np. reklamowych

-  Szybki montaż, składa się

umożliwiając łatwy transport

A3: Kod SL103

A4: Kod SL104

Observe Lite – Kod AS228G

-  Zawiera miejsce na grafikę oraz półkę 

na ulotki

-  Kieszonkę na broszurki można 

montować na różnych wysokościach

-  Dostępny w kolorze srebrnym, 

proszkowym

-  Składa się umożliwiając łatwy 

transport

-  Zawiera torbę transportową

-  Górna łukowa część stojaka 

umożliwia wstawienie grafiki 

w rozmiarze A4

-  Półka na ulotki w rozmiarze A4, 

pojemność 20 mm

Stojaki promocyjne

Kieszonka 

na plakat 

odpowiednia 

też dla grafiki 

do formatu A3
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Oferta idealna do prezentacji produktów, informacji na pokazach i wystawach

Reflecta Lite – Kod ML915

Reflecta Lite to wolnostojący, dwustronny wyświetlacz. 

Elegancki wygląd jak i łatwy montaż sprawiają, 

że Reflecta Lite jest idealnym rozwiązaniem 

wspomagającym handel i wystawy

-  Dwustronny, wewnętrznie podświetlany

-  Prosty w montażu 

i wymianie grafiki

-  Stabilna, duża podstawa

-  Łatwy w montażu 

i przechowywaniu

-  Dostępny w kolorze 

srebrnym, czarnym, białym 

lub w kolorze drewna 

brzozowego

Informacje techniczne

Fluorescencyjna 58W tuba 

(światło dzienne)  / 

Około 2 metrowy przewód 

zasilający i wtyczka / 

Rekomendowany materiał 

grafiki: 200 mikronów  / 

Odpowiedni jedynie do 

stosowania wewnątrz 

Wymiary:

1565 (w) x 565mm (sz) 

x 280mm (gł)

Reflecta Graphic Pod and Lightbox

-  Uniwersalne urządzenie promocyjne

-  Stabilny, stylowy, w kształcie elipsy

-  Łatwy w montażu i przechowywaniu

-  Wymaga podłoża o grubości 2 – 3mm

-  Jedno- lub dwustronny

-  W komplecie przewód zasilający i wtyczka

-  Lightbox sprzedawany wraz z fluorescencyjną rurą (TFL)

-  Dostępne różne wymiary

Kod Pod  Kod Lightbox Rozmiar grafiki

MR103  MR914  800mm (wys.) x 400mm (szer.)

MR104  MR915  1530mm(wys.) x 400mm (szer.)

MR101  MR911  975mm (wys.) x 980mm (szer.)

MR102  MR912  1975mm(wys.) x 980mm (szer.)

Reflecta D

-  Lightbox w kształcie litery D

-  Dostępny w rozmiarach: A1, A2, A3 

-  Umożliwia pokazanie grafiki w 

formacie pionowym i poziomym

-  Rama zatrzaskowa pozwala na szybką 

wymianę grafiki

-  W komplecie przewód zasilający i 

wtyczka oraz fluorescencyjna rura 

(TFL)

-  Wysokiej jakości aluminiowa 

konstrukcja

-  Możliwy do zamontowania przy 

ścianie

-  Ochronne pokrycie grafiki z laminatem

-  Rekomendowany materiał grafiki: 200 

mikronów 

-  Certyfikat CE

Kod  Rozmiar grafiki

ML901  A1

ML902  A2

ML903  A3

Graphic Pods i Lightboxes

Reflecta Lightbox (MR912)

Reflecta Pod (MR103)

Lig
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Zdejmowana pokrywa dla łatwego 

i szybkiego montażu grafiki
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Evolution Xpress

W pełni magnetyczna, srebrna anodowana rama oraz szafranowe 

komponenty. Evolution Xpress jest niezwykle stylowy i bardzo prosty 

w użyciu.

-  Proste rozkładanie systemu z magnetycznymi wspornikami sprawia, że 

Evolution Xpress jest najprostszym systemem w montażu

-  Wysokiej jakości anodowane wykończenie

- Dostępny jako rama lub zestaw graficzny

-  Grafika może być oświetlana z dwóch stron 

-  Wszystkie przody są zakrzywione. Panele boczne łukowe są tej samej 

wielkości

-  Dostępny w różnych kombinacjach: od 1x1 do 5x5

-  Wysokość 3 kwadratów wynosi ok. 2225 mm

-  W komplecie rama i listwy magnetyczne 

Zestaw Express Graphic 3x3 (EK302X-C)

Dzięki najnowszej technologii zapewniającej szybki montaż i łatwe zamieszczanie grafiki, oferta Evolution Pop-Up dodaje wysoki standard na pokazach, 

prezentacjach oraz targach.
Systemy Pop-Up

Evolution Quick

Popularny, średniej klasy system Pop-up z samozamykającymi “inteligentnymi” 

zawiesiami magnetycznymi oraz listwami magnetycznymi i zawiesiami „clip-on”.

-  Wysokiej jakości anodowane wykończenie

-  Samozamykające “inteligentne” zawiesia magnetyczne oraz profilowane 

listwy magnetyczne

- Dostępny jako rama lub zestaw graficzny

-  Grafika może być załączana z 2 stron

-  Wszystkie przody są zakrzywione. Panele boczne łukowe są tej samej 

wielkości

-  Panele boczne łukowe również pasują do Quick Tower

-  Dostępny w wersji dla mniejszego rozmiaru grafiki „Midi”- wys. 1850 mm

-  Dostępny w kombinacji od 1x1 do 5x5, wolnostojąca, łukowa lub prosta 

ścianka

-  Wysokość 3 kwadratów wynosi ok. 2225 mm

-  Wysokość 3 kwadratów „Midi” wynosi ok. 1850 mm

-  W komplecie rama i listwy magnetyczne 

Mini Quick Pop-up 2x2 – Kod WH240-C-C

System Quick Mini Pop-up jest wytrzymałym, 

niezawodnym i stylowym produktem. Lekki i łatwy 

w użyciu. Zawiera magnesy „Rare Eart Neo”, które 

umożliwiają łatwe rozkładanie i składanie produktu.

-  Stylowy blat 

-  Szybkie montowanie

-  Doskonały do wystawiania 

-  Łatwy w przechowywaniu i transporcie

-  Składany w całości

-  W komplecie torba do transportu ramy i grafiki

Zalecana powierzchnia graficzna:

Wysokość: 1219mm

Szerokość: Przedni łukowy panel: 558,8mm

 Panel końcowy: 406,4 mm

Dostępne oświetlenie dla systemu Pop-Up

(Pokazany Powerspot 1000)

Wszystkie produkty ze stron 27-29 są 

produkowane w Wielkiej Brytanii

Quick Kit 3x3 (WH223-C-C)
Tkanina dostępna dla wszystkich 
modeli Pop-Up
Samozamykające “inteligentne” 
zawiesia magnetyczne
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Systemy Pop-up i akcesoria

Quick Tower – Kod WH231 (3 kwadraty)

Nowatorska wieża Pop-Up, prosta w montażu, zapewniająca wysoki 

standard na każdych wystawach.

-  Rozmiar paneli jest identyczny do przednich łukowych paneli 

stosowanych przy Quick Pop-up

- Maksymalna wysokość wieży równa się kombinacji 4 kwadratów

-  Kompaktowy, łatwy w przechowywaniu

-  Średnica równa się ok. 640 mm

-  Może być oświetlona – wewnętrzne oświetlenie (pełne 360°), 

zawiera 9 x Powerspot 1200 (na 3 kwadraty wieży)

-  Zalecamy stosowanie US601B kabli łączących

Mocowanie Quick

Powerspot 1200

L-Shaped Pop-up

-  Wysokiej jakości anodowane wykończenie

-  Samozamykające “inteligentne” zawiesia magnetyczne oraz 

profilowane listwy magnetyczne

-  Panele boczne łukowe również pasują do Quick Tower

-  Kompaktowy, łatwy w przechowywaniu

-  Dostępny w różnych kombinacjach: od 3x3 do 3x5

-  Wysokość 3 kwadratów wynosi ok. 2225 mm

-  W komplecie dodatkowe akcesoria: waliza transportowa i 

oświetlenie

3x3 - Kod WH223-L

3x4 - Kod WH224-L

3x5 - Kod WH225-L

Pop Up Counta – Kod PUC-2x2

-  Wygodna, lekka trybunka Pop-Up, której zaletą jest niewielka waga 

(14,3 kg bez grafiki) przy dużych rozmiarach (450mm wys. 700mm 

szer. x270mm głęb.)

-  Szybki i prosty montaż na wcisk

-  Wymiary całkowite: 970 (wys.) x 1270 (szer.) x 440 (głęb.) (mm)

-  Zakończone grafiką PCV integralnie przymocowaną do listw 

magnetycznych

-  W komplecie drewniany blat w kolorze czarnym z połyskiem

-  Zawiera półkę

-  Dostarczany w materiałowej torbie transportowej

Zalecana powierzchnia graficzna:

950mm (wys.) x 2025mm (szer.)

3x3 3x4 3x5
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Pop-Up Fabric
-  Wytrzymałe tkaniny

-  Do użytku bez nadruku lub z grafiką 

zamocowaną na hakach

-  Dostępny dla każdej marki systemów 

Pop-Up

Waliza na grafikę
Niezbędne akcesoria do 

transportu Pop-Upów

Oświetlenie Pop-Up 
PS1200
-  Możliwe jest podświetlenie 

20w Fluorescencyjnymi 

lampami dla lepszego 

efektu

Półka Pop-Up
Dostępna dla systemów 

prostych i łukowych

Stopa stabilizująca
Zalecana do prostych 

systemów lub w przypadku 

użycia wewnętrznych lub 

zewnętrznych regałów

Zastosowanie Kufra i Lady
Elipse Plus i Zeus Pop-Up mogą 

służyć jako lady degustacyjne, 

dostępny dodatkowo blat z 

drewna bukowego lub tkaniny. 

Można także użyć własnej grafiki.

Systemy Pop-Up 

Stoisko Modułowe

Umożliwiamy stworzenie różnych konfiguracji Pop-Up 

na prezentacje i wystawy

Akcesoria

Opcjonalny wspornik do 

Pop-Upa XPUSMK2
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Evolution Hop-Up

Napinana ścianka pod tkaninę jest nową generacją prezentacji grafiki 

w dużym formacie. Lekki, przenośny system łatwy w rozkładaniu, 

oferuje maksymalny efekt przy minimalnym nakładzie sił.

-  Dostępny w konfiguracjach: 3x2, 3x3, 3x4

-  NOWOŚĆ – Dostępny w konfiguracji 2x2 (HU301-001)

-  Transportowa torba na kółkach (HUB-001), dostępna za dodatkową 

opłatą

-  Nóżka stabilizująca (ES507) oraz reflektory dostępne na życzenie

-  Dodatkowe oświetlenie jest również dostępne

Lada Hop-Up – Kod HU301-001

-  Lekka i przenośna

-  Łatwe mocowanie grafiki za pomocą haka i pętli

-  Wysokiej jakości anodowane ramy

-  Szybki montaż

-  Formowana termicznie lada i półki dostępne w kolorze czarnym, 

srebrnym, białym i z drewna bukowego

-  Dodatkowa torba transportowa zawierająca pasek na ramię 

(AB214)

-  Całkowite wymiary: 1000mm (wys.) x 1025mm (szer.) 

x 350mm (głęb.)
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Arena4 Gantry

System Arena4 Gantry jest idealnym rozwiązaniem przy tworzeniu ciekawych stoisk, wystawowych salonów i pokazów handlowych. Szeroka gama 

komponentów daje pełną swobodę w projektowaniu systemu.

Arena4 wykonana jest z lekkiego ale mocnego aluminium o rozpiętości nośnej do 6m.

Cechy i korzyści
-  Lekka konstrukcja z aluminium

-  Szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi, w komplecie śruby 

i nakrętki 

-  Nośna ściana ważąca do 100 kg, posiadająca ponad 2 m 

rozpiętości

-  Maksymalna nie podpierana rozpiętość posiada 6m

-  Wymiary zewnętrzne dziedzińca ok. 200mm x 200mm

-  Rura o wymiarach 25 mm

Kit 2 – Kod UT001Kit 1 – Kod UT002

2 Way 90o Corner

Kod UT-C21

4 Way T Junction

Kod UT-C40

Straight Section dostępny w 9 długościach

250, 300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 &

2000 (dodaj UT-S przy każdej długości wybierając 

kod)

250mm Hook Plate

Kod UT-HP250

3 Way Corner Junction

Kod UT-C30

3 Way T Junction

Kod UT-C35

4 Way Corner Junction

Kod UT-C41

5 Way Junction

Kod UT-C55

6 Way Junction

Kod UT-C65

250mm Base Section

Kod UT-BS250

Radius Curved

1000 Kod UT-C1000

500 Kod UT-C500

Iluminacja Powerspot 3000

Kod PS3000

Uchwyt LCD 

Kod UT-LCD1 

– Do ok 15kg 

Uchwyt Plazmowy

Kod UT-LCD3 – do ok.

40kg 

Blaty

Owalny – TT400 /

Kątowy – TT400-1

Blat połówkowy – TT400-2

(zdjęcie pokazuje 2 x TT400-2)

Dostępny w czterech kolorach

(Czarny, srebrny, biały i w kolorze 

drewna brzozowego)

Powerspot 1100

Kod PS1100

Stojak na ulotki

Kod TT401

-  10 kieszonek

Akcesoria

Angle Plate

Kod SP-01 
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Zestawy Linear Modular Graphic

LK030-003
Exec Curve, 6 kieszonek na ulotki 

LK031-001
Exec Wave, 2 podstawy LCD i 4 półki

Linear Exec Wave i Exec Curve 

Dostępne w 6 konfiguracjach. Każda wybrana opcja posiada matowe, akrylowe boki. Opcjonalnie 

trybunka, oświetlenie oraz twarda waliza (AC506), informacje dostępne na stronie 37.

Konfiguracja Exec Curve Exec Wave

2 podstawy LCD i 4 półki LK030-001 LK031-001

2 podstawy LCD i 4 kieszonki na ulotki LK030-002 LK031-002

6 kieszonek na ulotki LK030-003 LK031-003

Wszystkie produkty ze stron 32-39 są 

projektowane i produkowane w Wielkiej 

Brytanii
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Straight Graphic Panel Kit A 

 Wysokość Szerokość 

LK020-B 2000mm x 500mm

LK020-C 2000mm x 1000mm*

LK020-D 2000mm x 2000mm

LK020-E 2000mm x 3000mm

Straight Graphic Panel Kit B

 Wysokość Szerokość

LK021-B 2000mm x 500mm

LK021-C 2000mm x 1000mm*

LK021-D 2000mm x 2000mm

LK021-E 2000mm x 3000mm

Wszystkie zestawy panelowe są dostarczane wraz z jedną rolką stalowej taśmy, z wyjątkiem Straight Wire Panel Kit.

Opcjonalnie torba AC504. Podane rozmiary dotyczą wysokości, szerokości oraz promienia.

Curved Graphic Panel Kit A

 Wysokość Szerokość  Promień

LK023-C 2000mm x 1000mm x 2000mm

LK023-D 2000mm x 2000mm x 2000mm

LK023-E 2000mm x 3000mm x 2000mm

LCD Graphic Panel Kit

 Wysokość Szerokość

LK025-C 2000mm x 1000mm

LK025-D 2000mm x 2000mm

LK025-E 2000mm x 3000mm

Uwaga: monitory LCD, światła 

i grafiki pokazane są wyłącznie 

dla celów ilustracyjnych i nie są 

dołączone do zestawów. Pomiary 

wykazują maksymalną zalecaną 

część graficzną. Możliwe zmiany 

zależne od wyboru używanego 

mocowania.

Proszę zapoznać się z danymi dla 

każdego zestawu przy zalecanej 

powierzchni graficznej dla każde-

go wybranego produktu.

*2000mm x 1000mm

Pokazane produkty 

Straight Wire Panel Kit

 Wysokość Szerokość

LK022-B 2000mm x 500mm

LK022-C 2000mm x 1000mm*

LK022-D 2000mm x 2000mm

Monitor do ok. 20”
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Curved Graphic Panel Kit B
            wysokość szerokość  promień

LK024-C 2000mm x 1000mm x 2000mm

LK024-D 2000mm x 2000mm x 2000mm

LK024-E 2000mm x 3000mm x 2000mm

Graphic & Literature Post – LK026-001

Opcjonalnie akrylowe zaślepki, torby (AB293 

i AB910), dostępne mocowania i światła (patrz 

strona 37)

Audio Visual & Literature Post – LK026-002

Audio Visual & Graphic Post – LK026-003

Odpowiedni dla monitora do ok. 4 kg. 

Opcjonalnie akrylowe zaślepki, torby 

(dla LK026-002 – AB910 i AB218 / dla LK026-003 

– AB910 i AB219), dostępne też mocowanie

LK024-E, Przedstawiony produkt wraz z dodatkowymi kieszonkami na ulotki

(Sztywne, wypełniane graficznie obszary 

mogą się różnić od przedstawionych poniżej)
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Lada Linear Curved Counter

-  Wykończona 2mm spienionym PCV

-  Promień 300 lub 450

-  Produkt Standard sprzedawany bez górnej półki, 

Produkt Pro zawiera tę część

-  Wymiary lady (mm)

-  30 °: 1010 (wys.) x 1025 (szer.) x 546 (głeb.)

-  45 °: 1010 (wys.) x 1515 (szer.) x 607 (głęb.)

-  Górna półka ma 80 mm wysokości

Zalecana powierzchnia graficzna (mm):

-  30 °: Panel przedni 949mm (wys.) x 907mm (szer.)

-  30 °: Panele boczne 949mm (wys.) x 376mm (szer.)

-  45 °: Panel przedni 949mm (wys.) x 1426mm (szer.)

-  45 °: Panele boczne 949mm (wys.) x 425mm (szer.)

LK028-001 Standard o promieniu 30°

LK028-002 Pro o promieniu 30 °

LK028-003 Standard o promieniu 45 °

LK028-004 Pro o promieniu 45 °

Lada Linear Straight Counter

-  Wykończona 2-3mm spienionym PCV

-  Dostępna w szerokości 1000mm i 2000mm

-  Wymiary lady (mm)

-  1010 (wys.) x 1000 (szer.) x 500 (głeb.) (LK029-001)

-  1010 (wys.) x 2000 (szer.) x 500 (głęb.) (LK029-002)

Zalecana powierzchnia graficzna (mm):

LK029-001 Panel przedni 949mm (w) x 880mm (sz)

LK029-001 Panele boczne 949mm (w) x 380mm (sz)

LK029-002 Panel przedni 949mm (w) x 1880mm (sz)

LK029-001 Panele boczne 949mm (w) x 380mm (sz)

Lada Linear Lite Counter – Kod Lk038

-  Zakończona grafiką PCV* zamocowaną przy użyciu 

stali / taśmy magnetycznej, co sprawia, że produkt 

jest lekki i łatwy w transporcie

-  Wymiary urządzenia 1040 (w) x 915 (sz) x 405 (gł.)

-  Odpowiednia dla grafiki PCV (300 – 450 mikronów)

Zalecana powierzchnia graficzna (mm):

Przedni panel 1000mm (wys.) x 798mm (szer.)

Panele boczne 1000mm (wys.) x 230mm (szer.)

Dodatkowe akcesoria 
dla trybunek i lad

Torby transportowe:

AB112A: Torba standard

AB221: Odpowiednia dla LK028-003/4

AB222: Odpowiednia dla LK029-002

Wewnętrzna półka Kod – PK8-S1S

Akrylowa półka na ulotki Kod – LN501

Lady Linear są wykonane z 50 mm aluminiowych słupków, posiadają stabilne blaty MDF i podstawy. Dostępne wykończenie z drewna 

brzozowego, lub w kolorze czarnym, srebrnym i białym. Lady są niezwykle stabilne i wytrzymałe, dla łatwiejszego transportu możliwe jest 

przewożenie lad w płaskich opakowaniach. Prosty montaż bez użycia narzędzi, system „skręć i zamknij”

 

(Obrazek przedstawia ladę z dodatkowymi 

wewnętrznymi półkami)

*Grafiki przedstawione są w celu zaprezentowania produktu, nie są wliczone w cenę
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Elementy Linear mogą być przekonfigurowane. Możliwe 

jest dodawanie dodatkowych komponentów umożliwiając 

stworzenie stoisk o różnych wielkościach i zastosowaniach.

Idealne rozwiązanie w sytuacjach gdy niezbędne jest szybkie zaprojektowanie 
unikalnego stoiska.

Stworzyliśmy wygodną ofertę standardowych modułowych komponentów Linear, dzięki którym możliwe jest stworzenie w krótkim 

okresie czasu unikalnych projektów, przy niskim nakładzie finansowym.

Komponenty z gamy Element Standard zawierają poniższe części:

-  Proste – 925mm oraz 850mm szerokości

-  Łukowe – 925mm oraz 850mm szerokości

-  Zamykane miejsce umożliwiające przechowywanie materiałów

-  Narożne

-  Górne nagłówki

-  Ekspozytor, A/V oraz biurko

-  Biurko

-  Wieża

Rozmiary naszych produktów odpowiadają standardom wymaganym na targach. 

Wysokość części od 0,25 m, 0,5 m, 1m, oferujemy też 2m, 2,25 m, 2,5 m, 2,75 m i 3m 

wysokości ogólnej.

Szerokość naszych produktów zaprojektowana jest w taki sposób, by wszystkie elementy łączyły się 

w spójną całość z włączeniem 75 mm pionowych słupów, jednostronnych i dwustronnych części.

Elementy Linear
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ULEPSZONY

Akcesoria

Uchwyty LCD 
Dostępny w 3 róż-
nych rodzajach

LN601
50mm 
okrągły
4-wejścia

LN602
75mm 
okrągły
4-wejścia

LN8W
75mm 
8-wejść

LN604
75mm 
owalny
4-wejścia

LN616
50mm 
kwadratowy
8-wejść

LN605
45mm

LN618
50 mm 
8-wejść

LN603
125mm
podwójny

Uchwyt ramieniowy 
(dla zestawu drucia-
nego) LN220

Compass 
mocowanie 
grafiki 
LN502

Akrylowe uchwyty 
(PCV)
LN608-1000

Słupy Belki 

Powerspot 1000
PS1000

Formowana termicz-
nie lada
Produkt niestandar-
dowy

Blat LN315 / LN316

Aluminiowa półka na 
ulotki- LN112

Akrylowa półka na 
ulotki – LN501

450mm Ø Stalowa 
podstawa LN102
Opcjonalnie waga 
podstawy – (ok. 10 
kg.) – LN900

Formowana ter-
micznie podstawa
(w kolorze czarnym, 
srebrnym, białym 
lub drewna brzozo-
wego)

Podstawa owalna 

Akrylowe zaślepki

Listwa Przyścienna 
(Panel)
LN-SL-1000 x 750
Przyścienna kieszonka 
na ulotki (A4) AH310
Przyścienny Hak AH321

Górny trzon
(4 rodzaje kształtu)

Dostępne sposoby mocowania grafiki

*Stal/ taśma magnetyczna jest załączana do naszych standardowych zestawów. Możliwy alternatywny sposób 

mocowania grafiki na życzenie klienta. (Mocowanie sprężynowe oraz zaciskowe dostępne za dodatkową opłatą)

Waliza Transportowa 

na kółkach AC504

Modułowa Waliza 

Transportowa na kółkach 

AC506, (dostępne dodatkowe 

wkładki)

Specjalnie zaprojektowane 

Walizy Transportowe 

umożliwiają bezpieczny 

i wygodny transport 

wybranych produktów.

Stwórz swój własny 

zestaw Linear, korzystając 

z dodatkowych lad 

i akcesoriów

LN609
50mm 
owalna
belka

LN607
75mm 
kwadratowy
8-wejść

LN610
40mm
Listwa 
na grafikę

E
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KIT1

Kod: VKF-H4-SL tkanina

VKR-H4-SL sztywny materiał

KIT3

Kod: VKF-3H4-2SL tkanina

VKR-3H4-2SL sztywny materiał

Umożliwia łatwe prezentowanie wielkoformatowej grafiki.

Vector jest lekkim produktem umożliwiającym zamontowanie zarówno 

tkaniny jak i sztywnego materiału. Może być wykorzystywany do tworzenia 

różnorodnych bezramowych ekspozycji.

Jako część z naszej gamy Linear, produkt jest w pełni kompatybilny ze 

wszystkimi oferowanymi przez nas produktami i akcesoriami Linear.

Vector szczególnie nadaje się do tkanin, które umożliwiają stałe lub tymczasowe przedstawienie 

grafiki na promocjach, punktach sprzedaży, wystawach, salonach. Mogą służyć też jako ścianki 

odgradzające lub jako tło. Oferujemy także produkt, który jest specjalnie zaprojektowany w celu 

stworzenia sztywnej ścianki.

Oferujemy szeroki wybór dwustronnych zestawów modułowych, które mogą być stosowane 

zarówno pojedynczo jak i w postaci zestawów składających się z kilku paneli. Wymiana grafiki 

jest niezwykle prosta; grafika obszyta jest materiałem „silicon bead”, który łatwo montuje się na 

specjalnie zaprojektowanych otworach ramy.

Ramy Vector(tkaniny) mogą być przewożone w prosty i bezpieczny sposób, nawet w przypadku 

dużych paneli. Tkaniny są lekkie i łatwe w przechowywaniu i transporcie, zaś lekka aluminiowa rama 

montowana jest na miejscu.

KIT2

Kod: VKF-2H4-2SL tkanina

VKR-2H4-2SL sztywny materiał

Kit 1 x1, 2000mm (w) x 1000mm (sz) rama 1 para stópek

Kit 2 x2, 2000mm (wys.) x 1000mm (szer.) rama 2 pary stópek Kit 3 x3, 2000mm (wys.) x 1000mm (szer.) rama 2 pary stóp

Pokazane boczne stopy 

dostępne są za dodatkową 

opłatą

Pokazane łukowe 

stopy dostępne 

w wyposażeniu 

standardowym
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KIT4

Kod: VKF-3H4-2P tkanina 

VKR-3H4-2P sztywny materiał

KIT6

Kod: VKF-4H4-2H2-3P tkanina

VKR-4H4-2H2-3P sztywny materiał

KIT7

Standard

Kod: VKF-2H6-1H4-2H2-2P(STD) tkanina

VKR-2H6-1H4-2H2-2P(STD) sztywny materiał

Deluxe – x2 uchwyty LCD, x2 blat

Kod: VKF-2H6-1H4-2H2-4P(DELUXE) tkanina

VKR-2H6-1H4-2H2-4P(DELUXE) sztywny materiał

KIT5

Kod: VKF-5H4-2P tkanina

VKR-5H4-2P sztywny materiał

Uchwyty LCD

Do 24”

Powerspot 

1000/1050

PS1000 & VLF

(Mocowanie Vector)

Aluminiowa 

kieszonka na ulotki 

– LN112-C

Blat –

LN315 / LN316

Światła, monitory, uchwyty 

LCD oraz blaty dostępne jako 

akcesoria Vector

Kit 4 x3, 2000mm (wys.) x 1000mm (szer.) rama x2, 2000mm (wys.) słupy Linear 

Kit 6 x4, 2000mm(wys.) x 1000mm(szer.) rama x2, 2000mm (wys.) x 500mm(szer.) rama, x3 2000mm(wys.) słupy 

Linear, blat, oraz uchwyty LCD

Kit 7 x2, 2000mm(wys.) x 1500mm(szer.) rama, x1 2000mm(wys.) x 1000mm(szer.) rama

x4 2000mm(wys.) słupy linear. Blat oraz uchwyty LCD

Akcesoria Vector

Deluxe kit 

Kit 5 x5, 2000mm (wys.) x 1000mm (szer.) rama x2, 2000mm (wys.) Słupy Linear

V
e
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r
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Dodatkowe linki

Listwa mocująca (od podłogi 

do sufitu)

+ PR102 listwa

Listwa mocująca (od ściany 

do ściany)

+ 2 x PO107 różnorodne 

złącza oraz PR102 listwa

Mocowanie do ściany (od 

ściany do ściany, bez listw)

+ 2 x PO108 różnorodne 

złącza lub 2 x P0106 

różnorodne ścienne płyty

Śruba mocująca (od podłogi 

do sufitu)

+ 2 x PO116 

System linkowy, dystanse i oznakowania

Wszechstronne rozwiązania ekspozycji materiałów z możliwością mocowania na ścianie lub suficie. Wysokiej jakości komponenty mają srebrne, 

satynowe wykończenie, mogą być zakupione indywidualnie.

Kompatybilne z systemami Linear

Mocowanie od podłogi do sufitu

Kod PO110

4m x 1,5 mm regulowany zestaw linek 

z wbudowanym napinaczem – śrubą 

mocującą.

(Uwaga – nie może być używany z 

PO106, PO107 lub PO108 akcesoria)

Akrylowa kieszonka na ulotki

Posiada uchwyty umożliwiające 

mocowanie paneli. Dostępny w formacie 

horyzontalnym i wertykalnym.

A1 AH411 (H lub W)

A2 AH412 (H lub W)

A3 AH413 (H lub W)

A4 AH414 (H lub W)

A5 AH415 (H lub W)

Kable i mocowania nie są wliczone w cenę

360°

360°

Panel Mocujący

Kod PO113 i PO112

Panel Mocujący dla zastawów linkowych.

10mm x 15.5mm średnicy do podłoża 

do 4 mm, 16 mm średnicy x 20.5mm dla

podłoża do 7 mm.

Klucz imbusowy: PO113 (2mm) /

PO112 (2.5mm)

Dwustronny Panel Mocujący

Kod PO122 i PO121

Dwustronny panel mocujący dla zastawów 

linkowych.

10mm x 20mm średnicy do podłoża do 4 mm,

16 mm x 43mm do podłoża do 7 mm

obrotu. 

Klucz imbusowy: PO122 (2mm) / PO121 (1,5 

mm i 2,5 mm)

Śruba mocująca

Kod PO116

Pasuje do kabli oraz kołków 

mocujących

(Śruby nie są wliczone).

Półka mocująca

Kod PO111

Półka o średnicy 16mm x 8mm. 

Dostosowana do podłoża minimum 3mm, 

wymaga 9mm średnicy otworu w podłożu

Klucz imbusowy: 2.5mm

Kompaktowe zmienne mocowanie 

Kod PO107 (listwa mocująca) /

PO108 (śruba mocująca)

Kompaktowe 16mm średnicy x 

25mm, 180 °,zmienne mocowanie.

(Nie może być używany z PO110) 

Klucz imbusowy: 1,5 mm i 2,5 mm

Kompaktowe zmienne mocowanie płyty 

ściennej

Kod P0106

Kompaktowe 16mm średnicy x 25mm, 

180 °,zmienne mocowanie ścienne. 

360 ° obrotowego ruchu lub zamykane. 

(Nie może być używany z PO110) Klucz 

imbusowy: 1,5 mm

180°

180°

360°

PO112

PO122 PO121
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Linka i Banner, listwa plakatowa

-  Zestawy zawierają 2 x 4m linki i 1 parę 

słupków

-  Dostępne w szerokości 600 lub 1000 mm

-  Nadaje się do różnych pętli grafiki

PO206-K Zestaw o szerokości 600mm

PO210-K Zestaw o szerokości 1000mm

PO206-R Słupy o szerokości 600mm (1 para)

PO210-R Słupy o szerokości 1000 mm (1 para)

Wstawiane na listwę mocującą
Kod PO115

Pasuje do linek oraz kołków mocujących

Aluminiowe listwy (przewody) śruby 
mocujące
Kod PR102

Odpowiednie dla linek lub kołków 

mocujących. 

Mocowanie Wielokątowe
Kod PO114-R(listwa) / PO114-S 

(śruba)

Mocowanie Wielokątowe 16mm 

mm x 30mm. Podstawy do 7 mm 

grubości.

Kołki krawędziowe 

Kołki krawędziowe, wymagane podłoże bez 

otworu bez apertury. Dystanse.

PO119 (S lub R) – 18,5 mm x 16mm średnicy 

(16mm apertury)

PO120 (S lub R) – 18,5 mm x 25mm średnicy 

(25mm apertury)

Dostępne wraz ze śrubą lub listwą mocującą 

(S lub R), odpowiednie dla podłoża 2 – 10mm 

grubości

Kołki

Kołki (wymagane 11mm otworu w podłożu)

PO101 / PO102 – 80mm x 25mm średnicy, 

podłoża 5 – 20mm grubości

PO117 / PO118 – 25mm x 25mm średnicy, 

podłoża 5 – 20mm grubości

PO104 / PO105 – 15mm x 16mm średnicy, 

podłoża 2 – 10mm grubości

Końcowy produkt może się różnić 

od przedstawionego na zdjęciu

Kod 

PO120-R (listwa)

PO120-S (śruba)

PO119-R (listwa)

PO119-S (śruba)

System linkowy 

może być 

wyposaży 

w ramki linear

Banner poster rails

Kod

PO118 (listwa)

PO117 (śruba)

Kod

PO101 (listwa)

PO102 (śruba)

Kod

PO104 (listwa)

PO105 (śruba)
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Twista Plus Rail

-  Zamknięcie zatrzaskowe

-  Srebrne anodowane aluminium

-  Zawieszane na suficie

-  Odpowiednie dla podłoży od 150 mikronów do 500 mikronów 

grubości

-  Szeroka gama rozmiarów

-  Szare lub czarne zaślepki i haczyki

Lightning Rail

-  Projekt oparty na słynnej listwie zatrzaskowej banera Lightning

-  Otwierane i zamykane, listwa zbudowana z wytrzymałych materiałów

-  Srebrne anodowane aluminium

-  Odpowiednie dla podłoży od 225 mikronów do 300 mikronów 

grubości

-  Szeroka gama rozmiarów

-  Czarne zaślepki i haczyki

Trappa Rail

-  Łatwa w obsłudze listwa zatrzaskowa

-  Srebrne anodowane aluminium

-  Zawieszane na suficie lub ścianie

-  Odpowiednia dla podłoży do 300 mikronów

-  Szeroka gama rozmiarów

-  Szare lub czarne zaślepki i haczyki

Łatwe w użyciu, listwy plakatowe i ramy są dodatkowymi elementami 

pozwalającymi przedstawienie grafiki w ciekawy sposób. Produkty te 

umożliwiają zamontowanie różnorodnych materiałów jak: papier, karton, 

PCV, tkaniny. Jest to prosta aplikacja graficzna, w której nie trzeba używać 

jakichkolwiek narzędzi.

-  Ekonomiczne i wielokrotnego użytku

-  Sprzedawane w parach wraz z końcówkami i dopasowanymi hakami

-  Opcja haków „C” odpowiednia do powieszenia na suficie, magnetyczne 

haczyki i przyssawki do montażu na oknach

-  Podane rozmiary są w formacie pionowym (format poziomy na życzenie).

-  Inne wymiary dostępne pod zamówienie klienta

A0 Kod: VH310

A1 Kod: VH311

A2 Kod: VH312

A3 Kod: VH313

A4 Kod: VH314

1.2m Kod: VH306

1.0m Kod: VH305

0.9m Kod: VH304

0.6m Kod: VH303

0.5m Kod: VH302

0.3m Kod: VH301

1.2m Kod: VH906

1.0m Kod: VH905

0.9m Kod: VH904

0.6m Kod: VH903

0.5m Kod: VH902

0.3m Kod: VH901

A0 Kod: VH210

A1 Kod: VH211

A2 Kod: VH212

A3 Kod: VH213

A4 Kod: VH214

1.2m Kod: VH206

1.0m Kod: VH205

0.9m Kod: VH204

0.6m Kod: VH203

0.5m Kod: VH202

0.3m Kod: VH201
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Ramki plakatowe

Grafika może być szybko i łatwo zmieniona

Trappa Frame

-  Działające na zatrzask ramki plakatowe

-  Srebrne anodowane aluminium

-  Ścienne pionowe lub poziome

-  Odpowiednie dla podłoży o grubości do 0,5 mm

-  Niestandardowe kolory i rozmiary dostępne pod zamówienie klienta

Profil ramy

Ogólny rozmiar 

plakatu

Obszar widoczny 

plakatu (mm)

Zewn. rozmiar 

plakatu (mm)

Kod

A0 (1189 x 841) 1172 x 824 1220 x 872 AT405-C

A1  (841 x 594) 824 x 577 872 x 625 AT404-C

A2  (594 x 420) 577 x 403 625 x 451 AT403-C

A3  (420 x 297) 403 x 280 451 x 328 AT402-C

A4  (297 x 210) 280 x 193 328 x 241 AT401-C
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Modułowe zestawy panelowe

Oferowane zestawy panelowe są bardzo lekkie, dzięki czemu transport produktów jest niezwykle łatwy. Przy składaniu i tranzycie towaru nie trzeba zdejmować grafiki.

Składane zestawy są wykończone materiałem loop nylon, dostępnym w 30 różnych kolorach (patrz str. 55), Mogą być zamawiane w standardowych i niestandardowych konfiguracjach. Rama dostępna w kolorze 

szarym lub czarnym.

6 Panel Folding Kit
Zawiera nagłówek 

panelowy

Baseline: KK117)

900 x 600mm panel

7 Panel Folding Kit
Zawiera górny nagłówek i stolik

Baseline:

900 x 600mm (KK114)

1000 x 700mm (KK314)

8 Panel Folding Kit
Zawiera 2 górne nagłówki

Baseline:

900 x 600mm (KK120)

1000 x 700mm (KK320

10 Panel Folding Kit
Zawiera górne nagłówki i stoliki

Baseline:

900 x 600mm (KK124)

1000 x 700mm (KK222)

Baseline

Jumbo Panels

1,8 m (wys.) x 0,9 (szer.) panele 

loop nylon, rozwiązania: atrakcyjne 

kabiny, ścianki tylne, ekrany

3 Panel Kit: (KK350)

4 Panel Kit: (KK351)

Junior & Senior Kits

Zarówno Junior jak i Senior 

Kit idealnie pasują do 

wszelkiego rodzaju imprez 

sportowych, sprzedawane 

wraz z górnym nagłówkiem 

i torbą transportową. 

Dodatkowo zawiera białą 

deskę (do wyboru)

Junior Kit Senior Kit

Uwaga: Gwarantujemy panele do użytku wraz z hakami i rzepami, które są przeznaczone do konkretnego zastosowania. Panele mogą jednak zostać uszkodzone przy zastosowaniu haków i rzep 

innych marek, mogą one mieć silniejszą przyczepność, niesie to ze sobą ryzyko uszkodzenia i de-laminowania tkaniny panelu.

Wszystkie produkty ze stron 44-47 

są projektowane i produkowane 

w Wielkiej Brytanii
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Zestaw paneli i słupków

Nasza klasyczna oferta paneli i słupków. Produkty są praktyczne, trwałe 

i elastyczne. Zbudowane z bardzo dobrych materiałów, dajemy dobrą 

jakość przy bardzo konkurencyjnych cenach. Panele dostępne są 

w trzech konfiguracjach w różnych kolorach. Możliwe jest zamówienie 

niestandardowego zestawu.

10 Panel Kit

4 Panel Kit 6Panel Kit

(Cena nie zawiera górnego 

nagłówka)

8 Panel Kit

Zestaw

900 x 600mm

4 panel

6 panel

8 panel

10 panel

1000 x 700mm

6 panel

8 panel

10 panel

Baseline

KK104

KK106

KK108

KK110

-

-

-

Matrix Phantom

-

-

-

-

KK131

KK133

KK135

-

-

-

-

KK132

KK134

KK136

Panel & Pole Kits – 4, 6, 8 oraz 10 paneli

Łatwo konfigurowalne zestawy paneli i słupków dostępne w linii 

Baseline, Matrix i Phantom. Panele mogą być dodawane do 

rozszerzenia ekspozycji.

MXDP01 MXDP02 KPRCVR2

Produkty Matrix Discounter 

Wykonane z wytrzymałego PCV

-  Prosty montaż paneli i słupka

-  Formowane termicznie góra i standardowe półki- dostępne w 4 kolorach 

(czarny, srebrny, biały i drewno brzozowe)

-  Dodaj elastyczną grafikę by uformować łukowy kształt

PhantomBaseline Matrix
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Panele dostępne z gamy Matrix i Phantom mają różne właściwości: zamykane drzwi, panele łukowe, 

blaty przyścienne, wymienne panele graficzne. Idealne by prezentować grafiki na Twojej własnej 

ekspozycji. Używaj ich do tworzenia wszelkiego rodzaju prezentacji lub wystaw.
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Arena 4 Gantry
Połączona budowa

Apertura
Do monitorów i produk-

tów wystawowych

Powerspot 1000
(Czarna lub biała)

Zamykane drzwi 
i szafki

Otwór na kolana
Różnorodne rozmiary

Formowane termicznie górne blaty
Niestandardowe rozmiary i kształty. 

Dostępne w 4 kolorach

Panele kątowe

Panele łukowe
Kilka promieni

Listwa przyścienna
Do regałów, stojaków na 

ulotki i haków

Oświetlenie górne

MatrixPhantom 

Matrix, wymienna grafika
Wypełnienie karbowane 

lub z tworzywa sztucznego

Matrix, wymienna grafika
Wypełnienie: akryl lub MDF

Elastyczny – (Kod Ulex20) / stałe 60 stopni – (Kod Ulex19)

Superflex, wielokrotnego użycia, łatwe w rozstawianiu 
modułowe rozwiązania

Superflex zapewnia łatwy i skuteczny sposób tworzenia 

ekspozycji i stoisk ze spienionymi panelami – lekkie, łatwe 

w montażu i wygodne do przechowywania. 

-  Pełna swoboda w projektowaniu

-  Wykonane z wytrzymałego PCV w kolorze białym

-  Ochrona krawędzi tablic, zapobiegająca uszkodzeniu

-  Nie potrzeba śrub lub elementów mocujących

-  Podłoża 4 – 6mm 

-  Wielokrotnego użytku

-  Dostępne w opakowaniach po 10

Składany aluminiowy zestaw panelowy 
– Kod GEP-001

-  Lekka aluminiowa rama, 6 panel folding kit, z nagłówkiem

-  Mocne i trwałe, nadające się do stałej ekspozycji

-  Zawiasy pozwalają na ustawianie systemu pod dowolnym 

kątem

-  Materiał paneli dostarczany w kolorze niebieskim i szarym 

-  Lekkie wypełnienie płyty pokryte tkaniną poliestrową

-  Grafika może być mocowana za pomocą haka i rzep lub szpilki

-  Dostarczane razem z torbą

Akcesoria do zestawów 
paneli i słupków

Systemy modułowe

Panel rozmiar 900mm x 600mm
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NEW
ULEPSZONY

Meble przenośne

Physique jest meblem przeznaczonym na wystawy i targi. 

Wykonany jest ze złożonych materiałów kompozytowych i elastycznego MDF 

lub PCV. Physique może być przekształcany w praktycznie dowolny kształt 

w zależności od zastosowania. Stabilność i trwałość produktu pozwala na 

wielokrotne zastosowanie, a także na łatwy montaż bez użycia narzędzi.

Physique może być zaprojektowany niestandardowo, tak aby pasował do   

konkretnych wymagań. Potrzebujemy jedynie pomysłu lub szkicu co pozwoli 

nam na zaprojektowanie go specjalnie dla Ciebie.

Wszystkie nasze blaty i podstawy wykonane są z formowanego termicznie MDF 

w jednym z czterech wykończeniach.

Physique Graphic: Wyposażony w unikalny słupek systemu („wkręć i zamknij”), 

wewnętrzny 25mm słupek aluminiowy, który wzmacnia konstrukcję. Możliwe 

nałożenie bezpośrednio grafiki bez konieczności użycia materiału MDF, przez co 

produkt staje się lżejszy o 70%.

(Dostępny, gdzie wskazane)

Physique Freestyle – Formowane termicznie MDFLada posiada górny blat i opcjonalnie 

frontową tabliczkę na logo

Wybór tkaniny w 31 kolorach,

Zobacz na str. 55 szczegóły
Niezwykle solidna, stylowa lada. V-counter dostępna jest w trzech 

konfiguracjach, z wbudowanym regałem i zamykanym miejscem 

umożliwiającym przechowywanie materiałów. Idealna w sytuacjach, 

gdzie bezpieczeństwo jest bardzo ważne.

-  Wersja Standard obejmuję ladę z otwartym tyłem

-  Wersja Deluxe zawiera integralną półkę i zamykane drzwi. Idealna 

w sytuacjach, gdzie bezpieczeństwo jest bardzo ważne.

-  W wersji z białym spienionym PCV, przednia i tylna płyta

-  W komplecie kable łączące

-  Dostępne w kolorze białym, czarnym, srebrnym i drewna brzozowego

V-counter dostępna jest w czterech wykończeniach. Lady dostępne 

w 2 różnych kształtach. Boki dostępne tylko w kolorze srebrnym i białym.

Gama Physique

Pokazana opcja 

deluxe zawiera półki 

i zamykane drzwi

Uwaga: Przedstawione propozycje są podane jedynie jako wskaźnik 

– inne propozycje dostępne są na życzenie.

Wszystkie produkty ze stron 48-51 

są projektowane i produkowane 

w Wielkiej Brytanii

V Counter – Kod PK30

CzerńSrebroDrewno Brzozowe Biel
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Double D
Kod PK161 (Materiał)

Kod PT161 (PCV)

-  Wielofunkcyjna lada o popularnym kształcie

-  Otwierany tył, całkowicie zawijana

-  Pełny rozmiar okrycia: 966(wys.) x 2525mm 

(szer.)

Crescent
Kod PK187

-  Opcjonalnie półka

-  Może być otwarta lub zamknięta z tyłu

-  Pełny rozmiar okrycia: 970 (wys.) x 2425mm 

(szer.)

Saturn
Kod PK188

-  Posiada wbudowaną kieszonkę 

na ulotki w rozmiarze A4 

-  Stylowy kształt elipsy

-  Pełny rozmiar okrycia:

970 (wys.) x 1370mm (szer.)

Comet
Kod PK189

-  Stylowy kształt trybunki

-  Wbudowana kieszonka na ulotki w rozmiarze A4

-  Pełny rozmiar okrycia: 970 (wys.) x 1365mm (szer.)

-  Pokazany wraz z dodatkowym, widocznym 

banerem z boku

Eclipse
Kod PK152 (Materiał)

Kod PT152 (PCV)

-  Doskonała lada recepcyjna 

-  Stabilna, posiada miejsce do 

przechowywania materiałów

-  Pełny rozmiar okrycia: 966 (wys.) 

x 2380mm (szer.)

Monitor LCD nie jest wliczony w cenę

Mercury
Kod PK190

-  Zawiera uchwyt do LCD (do 21” )

-  Otwarta lub zamknięta z tyłu, możliwość 

zamówienia lady z półką

-  Pełny rozmiar okrycia: 970 (wys.) x 2320mm 

(szer.)

Lecturn
Standard, KodPK192

Pro, Kod PK192P

-  Akrylowa kątowa górna półka

-  Pro- zawiera standardową półkę(PK192P)

-  Standard, pełny rozmiar okrycia: 1060 (wys.) x 

1455mm (szer.)

Curved Workstation
Kod PK160 (Materiał)

Kod PT160 (PCV)

-  Doskonała lada recepcyjna 

-  Otwarta lub zamknięta z tyłu

-  Pełny rozmiar okrycia: 966 (wys.) x 2770mm 

(szer.)

Uwaga:  Rozmiary okrycia podane są w przybliżeniu, mogą różnic się w zależności od rodzaju tkaniny.
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Data Pod

Kod PK191P (z półką)

Kod PK191 (bez półki)

-  Kompaktowa lada

-  W zestawie uchwyt do LCD (do 21”)

-  Pełny rozmiar okrycia: 1059 (wys.) x 

1740mm (szer.)

Przenośna, idealna do poka-

zywania kierunku trasy, drogi

Luna

Kod PK113-F

-  Lekki, profilowany, karbowany tamborek, 

gładkie wykończenie

-  Doskonała do laminowanej grafiki

-  Słupy „wkręć i otwórz” zwiększające 

wytrzymałość produktu

-  Wbudowana półka

-  Rozmiar okrycia 975 (wys.) x 1355mm (szer.)

Urban

Kod PK181 (Sam materiał)

-  W komplecie akrylowa półka i kołki Orbita 

3 x 80mm

-  Designerski wygląd

- Platforma akrylowa

-  Pełny rozmiar okrycia: 966 (wys.) x 

2380mm (szer.)

Cosmopolitan

Kod PK180 (Materiał)

Kod PT180 (PCV)

-  W komplecie linki podtrzymujące sztywną 

grafikę

-  Nie zawiera paneli graficznych (RK306 – 2x3mm 

arkusz akrylowy)

-  Pełny rozmiar okrycia: 966 (wys.) x 2340mm 

(szer.)

Elan

Kod PK182 (Materiał)

Kod PT182 (PCV)

-  Charakterystyczna stylizacja

-  Doskonała lada recepcyjna

-  Pełny rozmiar okrycia: 966 (wys.) x 

2340mm (szer.)

Spiral Display Systems

-  Przenośna składana gablota dostępna jako 

wieża lub lada

-  Prosty montaż, po prostu pociągnij 

i przekręć w celu zablokowania

-  Stalowa rama z wewnętrznymi zamkami 

sprężynowymi blokującymi opadnięcie 

produktu

-  Dostarczane z jasnymi panelami z oktanu

-  Doskonała do pokazania swojej marki 

poprzez zastąpienie paneli grafiką

-  Sprzedawane wraz z torbą transportową

UB710-001

Wieża posiada zamonto-

wane lampki oświetlające 

dół

UB710

Kompletny cokół 

z górnym blatem 

wykonanym z drewna 

bukowego

Pakowane płasko 

do torby trans-

portowej

Monitor LCD nie jest 

wliczony w cenę
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400mm (w) x 400mm średnicy  PK121 PT121

800mm (w) x 400mm średnicy  PK118 PT118

1200mm (w) x 400mm średnicy  PK115 PT115

1000mm (w) x 600mm średnicy  PK127 PT127

Rozmiar standardowy Materiał PCV

Dostępne niestandardowe rozmiary i kształty

Multi-height Nest Plinths

-  3 złączone ze sobą cokoły w różnych 

wysokościach

-  Możliwy wybór wielkości do 1200 mm

-  400, 600 i 750mm Ø

Round Display Plinths

Island

PK502-1 (Standard) / PK502 (Pro)

Pebble

PK503-1 (Standard) / PK503 (Pro)

Keystone

PK505-1 (Standard) / PK505 (Pro)

Circuit

PK501-1 (Standard) / PK501 (Pro)

Tuba Physique

Bardzo prosta i lekka lada, idealna dla materiału PCV, dzięki 

czemu można zastosować listwę umożliwiającą pokazanie 

wiadomości lub marki.

-  Wybierz jedną z 6 lad o różnych kształtach, termiczne 

wykończenie

-  Nadaje się do PCV lub tkaniny

-  Szybka i łatwa w montażu

-  Cokół jest formowany z PCV lub tkaniny, wykończony specjalnie 

zaprojektowaną listwą łączącą

-  Wymiary: 867mm wysokości 400mm średnicy

-  Zawiera torbę transportową

Sam system – wstaw swoją własną grafikę, PCV

Elipse Top/Double D Top PK119-E

Round, Propeller, Square, Pentagon PK119-R

*Zalecane okrycie graficzne: 550 mikronów PCV

System i okrycie z tkaniny

Elipse Top/Double D Top PK119-EF

Round, Propeller, Square, Pentagon PK119-RF

Widoczna część graficzna:

850 mm (wys.) x 1258mm (szer.)

Lada Physique

Oferujemy 4 ciekawe projekty lady, zbudowanej z mocnych, 

trwałych i wysokiej jakości materiałów. Idealne uzupełnienie stoiska

-  Wykonana z wytrzymałych materiałów, blat z formowanego 

termicznie MDF (dostępny w 4 kolorach, elastyczne okrycie PCV)

-  Wszystkie wersje dostępne w zestawie Standard i Pro

-  Dolna część dostępna w kolorze srebrnym lub białym (do druku 

płaskiego)

-  Całkowita wysokość zestawu Pro, w tym najwyższej półki wynosi 

1075mm

-  Dostępny sprzęt do transportu produktu

-  Zamykane drzwi za dodatkową opłatą (PK500-010)

Zestaw Pro

zawiera półkę i drugą ladę

(pokazane przesuwne drzwi za dodatkową 

opłatą) 

Zestaw Standard

(bez wewnętrznych półek lub drugiego 

blatu)
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Zeus – Kod AC338

-  Wykonane z polietylenu

-  Zawiera kółka i uchwyty do łatwiejszego 

transportu

-  Kufer może pomieścić jedną łukową lub 

prostą ściankę POP-UP 3 x 5 oraz panele 

graficzne i listwy magnetyczne

-  Kufer może być zamykany przy użyciu kłódki 

(brak w zestawie)

-  Wyjmowana wewnętrzna przegroda 

chroniąca grafikę przed uszkodzeniem

-  Miejsce na 2 halogenowe lampki (PS950 i 

1000)

-  Za dodatkową opłatą dostępny składany blat 

(CO401) (4 kolory) *

-  Może być owinięty grafiką (opcjonalnie) 

(AC337-002)

Elipse Plus – Kod AC337

-  Wykonane z polietylenu

-  Zawiera kółka i uchwyty do łatwiejszego 

transportu

-  Kufer może pomieścić jedną łukową lub 

prostą ściankę POP-UP 3 x 4 oraz panele 

graficzne i listwy magnetyczne

-  Wyjmowana wewnętrzna przegroda 

chroniąca grafikę przed uszkodzeniem

-  Cztery zintegrowane przegrody na ulotki A4

-  Za dodatkową opłatą dostępny składany blat 

(CO337) (4 kolory) *

-  Może być owinięty grafiką (opcjonalnie) 

(AC337-002)

Górny blat za dodatkową opłatą
Waliza na trybunki

Unikalna waliza zawierająca cztery 

kieszenie na ulotki

Leonardo – Kod AC340

-  Wykonane z polietylenu

-  Zawierają kółka i uchwyty do łatwiejszego transportu

-  Pojemność 0.1m3

-  Kufer może być zamykany przy użyciu kłódki (brak w 

zestawie)

-  Może służyć jako trybunka – owinięta grafiką

-  Dwa Leonarda można ze sobą połączyć, by służyły jako 

owalna lada owinięta grafiką

-  Opcjonalne formowany termicznie blat (CO402) 

(4 kolory)*

-  Opcjonalne formowany termicznie podwójny blat 

(CO402-D)

2 kufry mogą być ze sobą złączone

Waliza wheeled moulded case, na kółkach 
– Kod AC506

-  Duża waliza do transportu produktów Linear 

i zestawów

-  Posiada pasy dla dodatkowego 

zabezpieczenia

-  Opcjonalnie 3 kondygnacje umożliwiające 

przewożenie różnych produktów

-  Niezwykle trwała, solidna waliza 

zapewniająca bezpieczny przewóz i 

przechowywanie elementów Linear

* Górne blaty – Czarny, Srebrny, Biały, Drewno brzozowe

Walizy i torby
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Pop-Up D Drum
Kod AC304

-  Wysoka i lekka konstrukcja 

z polipropylenu

-  Piankowe pokryte podstawy jako 

dodatkowa ochrona

-  Odpowiedni dla Pop-upów 

z grafiką 3 x 4 (łukowa lub prosta) 

-  Zawierają kółka i uchwyty do 

łatwiejszego transportu

Graphic Drums

-  Wysoka i lekka konstrukcja 

z polipropylenu

-  Dostępna w 2 średnicach, 

300mm lub 400mm 

i 2 wysokościach, 850mm 

lub 1020mm

-  300 tuba – 5 paneli graficznych

-  400 tuba – 10 paneli graficznych

Graphic Drum – 1200
Kod AC332

-  Wymiary wewnętrzne:

1289 (wys.) x 340mm (średnica)

-  Masa walizy (pustej): 7 kg ok.

-  Mieści 8 paneli graficznych

Graphic Drum – 900
Kod AC333

Wymiary wewnętrzne:

950 (wys.) x 340mm (średnica)

-  Masa walizy (pustej): +5,5 kg ok.

-  Mieści 8 paneli graficznych

Pop-Up Frame Fabric Cover Bag
Kod AB105

800 (wys.) x 220 (szer.) x 220mm (głęb.)

(nie zawiera ramy)

Walizy polipropylenowe

-  Oferta różnorodnych torb, waliz, kufrów 

w konkurencyjnych cenach, w których 

bezpiecznie przewieziesz i przechowasz 

swoje produkty

-  Standardowe rozmiary od ręki, 

możliwość indywidualnego zamówienia

-  Dodatkowe wersje z kołami i 

dodatkowym obiciem z pianki

-  Trwałe i ochraniające, wyściełane pianką 

pokrywy i podstawy

Torba do Pop-upów
Kod AB106

-  Torba z ramą

-  Zawiera karbowane wnętrze

-  800 (wys.) x 220 (szer.) x 220mm 

(głęb.)

Torba na bannery

-  Lekka torba z tkaniny i tuby 

tekturowej, idealna do transportu 

grafiki bannerowej

-  Wybór 4 wysokości

Kod AB120M 850mm wys.

AB120AM1050mm wys.

AB120C 1250mm wys.

AB120D 1550mm wys.

Torba do lamp

Kod AB101

-  Torba z tkaniny przeznaczona do 

transportu i przechowywania lamp

-  570 (wys.) x 180 (szer.) x 120mm 

(głęb.)

-  Odpowiednia do transportu 2 lamp 

halogenowych PS1000

Torba na listwy magnetyczne
Kod AB104

-  Zapobiega przed uszkodzeniem 

i zabrudzeniem listw magnetycznych

-  735 (wys.) x 110 (szer.) x 70 mm (głęb.)

(nie zawiera taśm magnetycznych)

 

Regulowana Tuba na Grafikę
Kod GBT-001

-  Wykonane z lekkiego 

polipropylenu

-  Teleskopowy korpus, 

z możliwością przedłużenia od 

770mm (wys.) do maksymalnie 

1250 mm (wys.)

-  Pokrywy „wkręć i zamknij”

-  Regulowany pas naramienny

-  Doskonała na grafikę banerową

W
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Oświetlenie

Powerspot 50
Kod PS050

-   Reflektor 240V 60watt, do 

stosowania w systemach 

panelowych

-  Dostępna w kolorze srebrnym

-  Uchwyt mocujący

Powerspot 250
Kod PS250 

-  Reflektor 50watt LV

-  Ramię teleskopowe

-  Dostępna w kolorze srebrnym

-  Uniwersalna do płyt, pop-upów, 

banerów oraz Arena4 Gantry

Powerspot 750
Kod PS750

-  Reflektor 50watt LV

-  Dostępna w kolorze srebrnym

-  Uniwersalna do płyt, pop-upów, 

banerów oraz Arena4 Gantry

Powerspot 600
Kod PS600

-  Reflektor 50watt LV

-  Dostępna w kolorze srebrnym

-  Uniwersalna do płyt, pop-upów, 

banerów oraz Arena4 Gantry

Dostępna do wyczerpania zapasów

Powerspot 800
Kod PS800

-  Reflektor 35watt LV, 

odpowiednia dla banerów

-  Dostępna w kolorze srebrnym

Powerspot 900
Kod PS900

-  Lampka halogenowa 

stosowana do systemów 

pop-up lub do paneli, 

mocowana za pomocą 

uniwersalnego zestawu 

montażowego (150watt)

-  Dostępna w kolorze 

czarnym / jasne 

wykończenie

Powerspot 1000
Kod PS1000

-  Lampka halogenowa 

stosowana do systemów 

pop-up i Liinear *

-  Dostępna w kolorze 

czarnym i srebrnym

* Systemy Linear wymagają 

dodatkowego wyposażenia

Powerspot 950
Kod PS950

-  Lampka halogenowa 

stosowana do systemów 

pop-up (150watt)

-  Dostępna w kolorze 

czarnym 

-  Uwaga – oświetlenie nie 

jest przeznaczone do wieży 

Pop-up

LED Floodlight
Kod PS1050 

-  Równoważna z lampą 500 

watt

-  Długotrwała, nie emitująca 

zbyt wiele ciepła

-  Dostępna w kolorze 

srebrnym

-  Niskie zużycie energii

-  Uniwersalne dopasowanie, 

odpowiednia do paneli, 

systemów pop-up i Linear

Powerspot 3000
Kod PS3000

-  Lampka halogenowa 70 

watt, halogenki metalu 

(równoważna z jasnością 

500 watt)

-  Dostępna w kolorze 

srebrnym

-  Daje niezwykle jasne, 

dzienne oświetlenie

-  Stosowana do produktów 

Arena4 Gantry

Powerspot 1200
Kod PS1200

-  Lampka fluorescencyjna 

stosowana do pop-upów 

(20watt)

-  Prosty montaż 

Uniwersalny zestaw 
montażowy

Kod US901

Powerspot 1100
Kod PS1100

-  3 x 50w LV, lampy 

konstrukcyjne stosowane 

do Areny4

-  Dostępne w kolorze 

srebrnym

Wszystkie lampki posiadają 1 rok gwarancji
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Wersje laminowane dla Systemów Panelowych
(Samo wypełnienie paneli – nie dotyczy Phantom)

Wersje laminowane dla Physique
(Formowane termicznie blaty i podstawy)

Oferujemy szeroki zakres produktów, które można dostosować do potrzeb 

klienta. Wykonane są pod specjalne zamówienia. Gwarantujemy wiele możliwości 

i dużą elastyczność wyboru. Produkty obejmują:

Modułowe aluminiowe systemy, ramy Linear i Vector – wybierz i dobierz 

odpowiednie elementy aby zaprojektować własną ekspozycję i stoiska lub 

skorzystaj z naszej pomocy

Rollupy – Original 2, 3 i Uno dostępne są w różnych szerokościach pod 

zamówienie klienta

Pop-upy – możliwość budowania niestandardowych ścianek

Panele z tkaniny na banery i pop-upy – wybierz tkaninę i złóż zamówienie

Przenośne meble, oferta Physique – niestandardowe projekty i rozmiary, 

możliwość wyboru sposobu wykończenia paneli bocznych, blatów i podstaw. 

Możliwość wygrawerowania własnego loga w drewnianych blatach.

Torby transportowe – worki na płótnie mogą mieć niestandardowe rozmiary pod 

zamówienie klienta.

Zestawy panelowe – ułożenie paneli w niestandardowych konfiguracjach

Panele i słupki – standardowe panele w różnych zindywidualizowanych 

konfiguracjach i rozmiarach

Ramki i listwy plakatowe – wykonane w niestandardowych rozmiarach

Produkty promocyjne i Lightboxy – wykonane w niestandardowych rozmiarach

Wszystkie kolory są podane jedynie jako wskazówka – dokładne 

informacje i próbki są dostępne na życzenie

Realizacje pod indywidualne zamówienia

Wybór tkaniny dla Systemów Panelowych i Przenośnych Mebli

Standard Loop Nylon
Panele Baseline i Matrix

Luxury Foam Backed Loop Nylon
Okrycia Paneli Baseline i Przenośnych Mebli

Smooth (formerly prelude)
Okrycia Paneli Baseline i Phantom oraz Przenośnych Mebli

Stripe (formerly front runner) 

Czarny Srebrny

Brzoza Biały

Czarny Biały

Czerwony Niebieski

Zielony Szary

Naturalne drewno 
brzozowe

Dąb

Blueberry Cornflower Royal blue Regal blueWedgwood

Quince green Emerald green Bottle green PrimroseBA navy

Burgundy New silver greyCherry red Dove Black

Pacific Medici Steel blue Ink navyHyacinth

Quince green Emerald green Bottle green SaffronBeige

Dark wine New grey Gunmetal BlackPlasma red

Royal Steller Forest FlameAegean

Platinum Storm Electric BlueEclipse

Windsor Imperial blue Emerald green 

Silver Coal

Blaze



Nasza oferta produktów
Naszym celem jest dostarczanie maksymalnej jakości 
szerokiej gamy produktów zapewniających różnorodne 
zastosowania: wszelkiego rodzaju wystawy, promocje, 
oznakowania, targi, itp.

Nasze produkty obejmują zarówno proste, tanie systemy 
jak i kompleksowe i specjalistyczne produkty doskonałe 
do zastosowania na wystawach, targach. Oferujemy 
produkty jednorazowego i wielorazowego użytku.

Gwarancja

Wszystkie produkty są objęte gwarancją producenta przed awarią i wadami 

konstrukcyjnymi. Większość produktów posiada 10 letnią gwarancje. 

Produkty z oferty Basic, Outdoor, Oświetlenie posiadają 1 roczną gwarancje.

Nieustannie ulepszamy i modyfikujemy nasze produkty. Zastrzegamy sobie prawo 

do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie podane 

wymiary dotyczące wagi, wysokości, szerokości i głębokości podane są w przybliżeniu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za rozbieżności. E & OE.

Informacje o projektach i patentach

Niektóre z produktów w naszym katalogu objęte są międzynarodowym patentem, 

niektóre obejmują patent projektowy. Wszystkie nasze unikalne produkty są 

projektowane w Wielkiej Brytanii / USA, projekty są zarejestrowane.

Ze względu na różnice w podłożach grafiki, grubość materiałów podana jest 

jedynie jako wskazówka. Zawsze należy sprawdzić właściwości podłoża na 

produkcie przed zastosowaniem.


