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Maszt mobliny

Maszty do flag plażowych

Im większe tym bardziej widoczne. Ten imponujący system 
prezentacyjny do flag zewnętrznych ma pięć metrów wysokości i ma 
flagę o wymiarach 110 x 400 cm. Mimo swojej wielkości, kostrukcja 
jest szybka i łatwa w montażu. Przenośny potężny zbiornik o 
pojemności 70 litrów zapewnia dużą stabilność. Idealne dla imprez, 
targów, stacji benzynowych, centrów handlowych... wszędzie tam, 
gdzie chcesz być lepiej widoczny.

WYMIARY   Wysokość:  500 cm
MATERIAŁY aluminium / PVC
WAGA 13,5 kg
POJEMNOŚĆ 70 l
CZAS MONTAŻU 15 min
GWARANCJA  12 miesięcy

Maszt typu KROPLA
Czarny maszt aluminiowy malowany proszkowo z dwoma końcowymi elementami z włókna szklanego. 
Dostępny w czterech  rozmiarach S / M / L / XL. 
Bardzo wytrzymały i prosty w montażu. 
Całość zapakowana w poręczną sztywną torbę.

WYMIARY   S  75x160 cm
 M 104x206 cm
 L 115x182 cm
 XL 157x350 cmm
MATERIAŁY aluminium/włókno szklane
WAGA 0,6 kg
CZAS MONTAŻU 3 min
GWARANCJA 12 miesięcy

Maszt typu SKRZYDŁO
Czarny maszt aluminiowy malowany proszkowo z jednym końcowym elementem z włókna szklanego. 
Dostępny w trzech rozmiarach S / M / L. 
Bardzo wytrzymały i prosty w montażu. 
Całość zapakowana w poręczną sztywną torbę.

Maszt typu PROSTOKĄTNY
Maszt aluminiowy z poprzecznym elementem końcowym. 
Dostępny w czterech  rozmiarach S / M / L / XL. 
Bardzo wytrzymały i prosty w montażu. 
Całość zapakowana w poręczną sztywną torbę.

WYMIARY   S  65x195 cm
 M 80x260 cm
 L 90x376 cm
MATERIAŁY aluminium/włókno szklane
WAGA 0,6 kg
CZAS MONTAŻU 3 min
GWARANCJA  12 miesięcy

WYMIARY   S  65x200 cm
 M 80x300 cm
 L 90x400 cm
MATERIAŁY aluminium
WAGA 0,6 kg
CZAS MONTAŻU 3 min
GWARANCJA  12 miesięcy
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Stopa gruntowa

Stopa wodna

Stopa krzyżakowa

Balast

Rotator

Stopa metalowa Szpila

Solidna stopa gruntowa wykonana  
z tworzywa sztucznego. Dla ułatwienia 
wkręcania w ziemię, piasek lub śnieg, 
posiada składane uchwyty. Wkrętak 
dostarczany z poręczną torbą.

Zastosowanie outdoor
Wymiary  55 x 39 x 34 cm
Waga  0,6 kg
Gwarancja 12 miesięcy

Zbiornik wyposażony w kółka i torbę jest 
idealnym rozwiązaniem dla flag plażowych. 
Uchwyt śrubowy stopy jest odpowiedni dla 
masztów o średnicy 19-30 mm.

Zastosowanie outdoor / indoor
Wymiary  48 x 48 x 10 cm
Waga  1,6 kg
Pojemność 21 l
Gwarancja 12 miesięcy

Stalowa stopa krzyżakowa to szybki, łatwy 
i niezawodny sposób, aby umieścić flagę 
plażową. Statyw jest dość lekki jednak 
bardzo stabilny i dostarczany z torbą.

Zastosowanie outdoor / indoor
Wymiary  61 x 61 cm
Waga  1,3 kg
Gwarancja 12 miesięcy

Dodatkowy zbiornik na wodę do montażu 
na stopie krzyżakowej. Balast po napełnieniu 
wodą ma wagę około 10 kg.

Zastosowanie outdoor / indoor
Wymiary  50 x  50 cm
Waga  0,3 kg
Pojemność 10 l
Gwarancja 12 miesięcy

Rotator do zastosowania ze zbiornikiem 
wodnym. Dzięki zastosowaniu rotatora flaga 
może obracać się o 360o. 

Zastosowanie outdoor / indoor
Wymiary  13 x 14 x 44 cm
Waga  1 kg
Gwarancja 12 miesięcy

Stopa stalowa z rotatorem, malowana proszkowo 
na czarno. Dodatkowo kotwy umożliwiające 
zabezpieczenie podstawy przy ekspozycji na 
zewnątrz. Mocna torba.

 Zastosowanie outdoor / indoor
 Wymiary  40 x 40 cm
 Waga  12 kg
 Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie outdoor 
Wymiary  cm
Waga  3,1 kg
Gwarancja 12 miesięcy

Szpila metalowa ze 
stali nierdzewnej do 
zastosowania w miękkich 
podłożach np. piasek, torf, 
śnieg.
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OnFrame

Woodike

OnFrame Basic profil aluminiowy do budowy ram napinających dla ekspozycji 
tekstylnej. Najdłuższe elemenety dostępne są w długości 6m. Ze względu 
na przekrój profilu jest on przeznaczony pod budowę ram naściennych 
(przykręcanych bezpośrednio do ściany. Profile przygotowane bezpośrednio 
do montażu (przycięte na wymiar z elementami montażowymi).  
Przy mniejszych formatach możliwe dostarczenie już złożonych ram.

OnFrame Classic profil aluminiowy do budowy ram napinających dla 
ekspozycji tekstylnej. Najdłuższe elemenety dostępne są w długości 6m. 
Wzmocniony przekrój profilu jest odpowiednio usztywniony i można budować 
z niego ramy wolnostojące lub wiszące. Profile przygotowane bezpośrednio 
do montażu (przycięte na wymiar z elementami montażowymi). Dodatkowo 
dostępne zawiesia i nogi do ram wolnostojących.

OnFrame Double profil aluminiowy do budowy ram dwustronnych, 
napinających dla ekspozycji tekstylnej. Najdłuższe elemenety dostępne 
są w długości 6m. Wzmocniony przekrój profilu z dwustronną szczeliną 
montażową jest przewidziany do ram wolnostojących dwustronnych. Profile 
przygotowane bezpośrednio do montażu (przycięte na wymiar z elementami 
montażowymi). Dodatkowo dostępne zawiesia i nogi do ram wolnostojących.

Tak łączymy elementy OnFrame Zestaw łączników do ram Zawiesie do podwieszania ram Nogi do ram wolnostojących Do montażu naściennego

WOODIKE® jest drewnianym medium reklamowym wykorzystywanym do 
prezentacji wydruków na tkaninach.
WOODIKE® mogą być montowane z dostarczonych, gotowych elementów 
drewnianych połączonych ze sobą za pomocą specjalnych kołków 
plastikowych.
Grafiki drukowane na tkaninach są umieszczane w zmontowanej konstrukcji. 
Tkaniny obszyte specjalną taśmą silikonową doskonale pasują do otworu w 
ramie. Dzięki temu grafika w WOODIKE® może być montowana i wymieniona 
w szybki i łatwy sposób.

WOODIKE® oferuje wszystkie zalety drewna, które jest używane do jego 
budowy, to znaczy, że jest to produkt ekologiczny, trwały, estetyczny, łatwo 
go odnowić, zmienić jego kolor (pomalować).
Jako medium, WOODIKE® rozwiązuje problem ekspozycji nadruków na 
tkaninach (szybki montaż i wymiana).
Idealnie pasuje do wnętrza i pozostaje obojętne dla grafiki, nie rozprasza 
widza.
WOODIKE® jest oryginalną alternatywą dla mediów metalowych.

Łączenie elementów Woodike® Zawiesie do ramy Woodike® Montaż tkaniny do ramy Woodike® Obszyta tkanina do ramy Woodike®


