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Ekspozycja i promocja
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Owijki na Pylon lub Totem:
Grafika wykonana na materiale PCV o indywidualnych wymiarach i sposobie montażu. 
Przeznaczony do stosowania na istniejącym nośniku. Umożliwia szybką i tanią wymianę przekazu  
reklamowego.

Owijki na palety, kosze i wyspy promocyjne:
Do produkcji owijek wykorzystujemy trzy skrajnie różne materiały PET, Frontlit, Dekor.

Cecha:
Niska wagą, wysokie odwzorowaniem kolorów, łatwość montażu.
Korzyści:
Możliwość wielokrotnego użycia. Materiały odporne na warunki atmosferyczne, wykorzystanie 
również na zewnątrz.
Scenariusz użycia:
Trwały i estetyczny sposób budowanie wysp promocyjnych. Łatwy samodzielny montaż  
w zależności od surowca na taśmę, rzep, zszywki.

Owijki

Print floor
Wykładzina PVC daje możliwość personalizowanego 
zadruku dowolnym wzorem.
Cecha:
Występuje w szerokościach do 3m, do zastosowań wewnętrznych, 
możliwość docięcia do oczekiwanego kształtu np. koło, auto, telefon itp.
Korzyść:
Łatwy sposób przechowywania, antypoślizgowa powierzchnia, możliwość 
wielokrotnego użycia, łatwość montażu i demontażu grafiki.
Scenariusz użycia:
Doskonale sprawdza się w przestrzeniach handlowych na wszystkich 
rodzajach nawierzchni. Nie wymaga trwałego łączenia z podłożem  
i korzystania z ekip montażowych.

Podłogowy Stand do długookresowego stosowania.   
Stabilny i trwały stand podłogowy, przeznaczony na przekaz reklamowy oraz materiały 
informacyjno-promocyjne.

Cecha:
Optymalna wielkość standu, wysoka jaokość wykonania, wykorzystanie trwałych materiałów 
takich jak dibound, tworzywa sztuczne i metalowa konstrukcja.
Korzyści:
Poprawa ekspozycji materiałów, łatwość utrzymania w czystości oraz wymienna grafika przednia 
bez konieczności wymiany całego standu.
Scenariusz użycia:
Do stosowania w punktach srzedaży. Możliwość ekspozycji stałego przekazu i krótkich akcji 
promocyjnych.

Podłogowy Stand
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Lekki i relatywnie tani stand wykonany do ekspozycji wewnętrznych, do krótkich i 
średniookresowych zastosowań.

Cecha:
Wykonany z tektury warstwowej oklejonej grafiką na folii PCV. Trójstronna komunikacja.

Korzyści:
Łatwy montaż, wielkość i sposób składania umożliwia łatwy transport, niska waga pozwala na 
szybkie zmiany miejsc ekspozycji.

Scenariusz użycia:
Przeznaczony do wewnętrznych ekspozycji, akcji promocyjnych i eventów. Możliwość zestawienia 
modułowego jako ścianki reklamowej z trzema różnymi komunikacjami.

Podłogowy stand trójstronny

Stand monidło
Lekka konstrukcja do zastosowań wewnętrznych.

Cecha:
Element wykonany ze staduru drukowany jedno lub dwustronnie z 
możliwością docięcia do dowolnego kształtu.

Korzyść:
Możliwość wykonania nisko i wysoko nakładowych produkcji przy 
optymalnych kosztach.

Scenariusz użycia:
Z wyżej wymienionego materiału często wykonuje się np.  monidła 
dedykowane do sieci punktów sprzedaży typu kina, salony 
samochodowe, telekomy, przychodnie, pasaże handlowe.

Konstrukcja nośna podświetlana przeznaczona do ekspozycji grafik wykonanych na tkaninach do 
podświetleń.

Cecha:
Konstrukcja wykonana ze specjalnego profilu AL. Z wpustem montażowym pod gumę silikonową. 
Wyposażona w oświetlenie typu LED.  Wykonanie pod indywidualny projekt klienta. Jedna lub 
dwustronna ekspozycja. Występuję w opcji naściennej lub wolnostojącej.

Korzyści:
Produkt długookresowy z możliwością samodzielnej wymiany grafik nawet większych formatów.

Scenariusz użycia:
Element dekoracyjny i przekaz reklamowy. Wewnątrz pkt sprzedaży i galerii handlowych. 
Możliwość zastosowania do aranżacji wnętrz.

Lightbox do tkanin
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Reprodukcje

FOTOGRAFIE
Produkt używany do wiernego odwzorowywania grafiki, obrazu fotograficznego oraz motywów 
dekoracyjnych. Fotorealistyczna jakość druku pozwala oglądać produkty z bliskiej odległości. 
Papier foto przeznaczony jest do druku grafik eksponowanych w pomieszczeniach.

Cecha: 
wysoka jakość wydruków, trwałość, odporność na działanie wody i rozmazywanie

Korzyść: 
perfekcyjne oddanie kolorów, 

Scenariusz użycia: 
Idealny do wykonywania reprodukcji zdjęć wykorzystywanych podczas akcji promocyjnych, 
wystaw, wernisaży oraz do wystroju wnętrz. 

12 6 3 1

WYMIARY   Szerokość:  160 cm
MATERIAŁY papier
WAGA 180 g/m2

GWARANCJA  12 miesięcy

Stolik
Stolik to idealne uzupełnienie dla ścianki reklamowej lecz może też być używany samodzielnie. 
Bardzo prosta konstrukcja aluminiowa z systemem rzepów.

Grafika na materiale typu non-iron, bardzo prosta w zamontowaniu i napieciu na konstrukcję.
Blat składany, drewniany. Całość dostarczana w poręcznej torbie.
Stoliki prezentacyjne dostępne w dwóch rozmiarach.

WYMIARY   Szerokość:   127 x 70 cm 
  147 x 90 cm
KONSTRUKCJE Anodowane aluminium
MATERIAŁ Non-iron
KOLOR Srebrny
WAGA 4,5 kg / 6,4 kg
GWARANCJA  6 miesięcy
CZAS MONTAŻU  10 min
WYPOSAŻENIE Torba

12 6 3 110

OBRAZY
Produkt do wiernego odwzorowywania obrazów i dzieł sztuki. Realistyczna jakość druku 
pozwala oglądać produkty z bliskiej odległości. Materiał na bazie bawełny imitujący płótno 
malarskie, przeznaczony jest do druku grafik eksponowanych w pomieszczeniach.

Cecha: 
wysoka jakość wydruków, trwałość, odporność na działanie wody i rozmazywanie, 
ekologiczność, bezwonność

Korzyść: 
perfekcyjne oddanie kolorów, możliwość wykonania obrazów w wysokiej jakości, zachowana 
struktura płótna malarskiego
 
Scenariusz użycia: 
Najlepszy do wykonywania reprodukcji obrazów wykorzystywanych do wystroju wnętrz hoteli, 
restauracji, pubów, gabinetów, pomieszczeń biurowych oraz mieszkań. 

12 6 3 1

WYMIARY   Szerokość:  160 cm
MATERIAŁY papier
WAGA 180 g/m2

GWARANCJA  12 miesięcy
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Hangery
Najczęściej  podwieszany element reklamowy z jedno lub dwustronnym przekazem

Cecha:
Grafika w zależności od oczekiwań i warunków ekspozycji wykonana na tkaninach 
PCV, cienkich tworzywach sztucznych lub płytach. Dostosowana do indywidualnego 
montażu na uchwytach, linkach. Żyłkach itp. możliwość dobory listew, rurek, 
drzewców i prętów wszywanych lub wgrzanych. Szczególnym przypadkiem hangerów 
są tzw. blendy wieszane nad alejkami lub regałami.

Korzyść:
Możliwość promocji towaru w punkcie sprzedaży. Ze względu na szczególny rodzaj 
ekspozycji, dobrze widoczna przez klientów. Może pełnić charakter reklamowy lub 
informacyjny.

Scenariusz użycia:
Dobrze widoczna reklama bezpośrednio w miejscu ekspozycji towaru, Z reguły 
podwieszana do mebli lub sufitu,  łatwa w montażu i demontażu. Daje możliwość 
wielokrotnej wymiany grafiki.

Drobne elementy wspierające sprzedaż

Woblery z tworzyw Shelf stoper

Shelf linear

Podajnik na ulotki Standzik L Standzik A

Topper
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To prosta i przyjazna w obsłudze konstrukcja i doskonały stosunek ceny do jakości. Jest to 
standardowy model w naszej ofercie i jest dostępny w szerokościach od 80 do 120 cm. 
Baner jest przymocowany do kasety za pomocą specjalnej taśmy klejącej, a do górnej 
listwy zatrzaskiem. Wzmocniony mechanizm rolkowy pozwala idealnie napiąć wydruk. 
Solidna i lekka aluminiowa konstrukcja pozwala na szybkie składanie i rozkładanie systemu. 
Szeroka podstawa gwarantuje stabilność systemu. Efektowny wygląd i neutralny kolor.  
Elegancka, wysokiej jakości torba w komplecie sprawia, że Rollup Budget jest wygodny  
i poręczny w transporcie. Zamek błyskawiczny przebiega całkowicie w poprzek szerokości torby, 
tak, że łatwo i bez uszkodzeń może zostać wielokrotnie wkładany i wyjmowany z opakowania. 

Rollup Budget jest niezastąpionym narzędziem do wspomagania różnego 
typu działań marketingowych. Wszędzie tam, gdzie bezpośredni kontakt 
wymaga wzmocnienia przekazu wizualnego.
Doskonale nadaje się na targi, promocje, pokazy, szkolenia. 
Dzięki niewielkiej wadze z powodzeniem wykorzystywany jest przez 
przedstawicieli handlowych.

Rollup Budget

Rollup Premium

WYMIARY   Szerokość:    80 cm, 85 cm, 100 cm, 120 cm
     Wysokość:    215 cm
KONSTRUKCJA Anodowane aluminium
MATERIAŁ Economy - frontlit PVC
 Standard - PET
 Premium - Rooftex
KOLOR Srebrny
WAGA 2,20 / 2,20 / 2,80 / 3,00 kg
GWARANCJA  12 miesięcy
CZAS MONTAŻU  3 min
WYPOSAŻENIE  Torba 12 6 3 1

Jeden z najlepszych systemów jakie są dostępne na rynku. RollUp Premium jest wykonany z  
anodowanego aluminum. Rollup dostępny w szerokościach od 85 do 150 cm. Wydruk może być 
szybko i łatwo wymieniany dzięki wysokiej jakości systemowi zatrzaskowemu, występującemu 
zarówno w kasecie jak i górnej listwie. Bardzo stabilna podstawa, z otwieranym wnętrzem, 
zapewnia łatwy dostęp do wydruku jak i służy do przechowywania statywu teleskopowego. 
Całość zapakowana w elegancką torbę.
Rollup Premium jest niezastąpionym narzędziem do wspomagania różnego typu działań 
marketingowych. Wszędzie tam, gdzie bezpośredni kontakt wymaga wzmocnienia przekazu 
wizualnego.
Doskonale nadaje się na targi, promocje, pokazy, szkolenia. 
Dzięki niewielkiej wadze z powodzeniem wykorzystywany jest przez przedstawicieli handlowych.

WYMIARY   Szerokość:    85 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm
     Wysokość:    215 cm
KONSTRUKCJA Anodowane aluminium
MATERIAŁ Standard - PET
 Premium - Rooftex
KOLOR Srebrny
WAGA 5 / 5,6 / 6,8 / 8,8 kg
GWARANCJA 12 miesięcy
CZAS MONTAŻU  3 min
WYPOSAŻENIE Torba

3

12 6 3 13
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L-Baner

X-Baner

Bardzo prosta i lekka konstrukcja wykonana z włókna szklanego zapewnia dobre naprężenie 
wydruku i stabilność całego systemu. Bardzo prosty montaż oraz poręczna torba sprawiają, że 
system jest bardzo przyjazny w użytkowaniu. 

L-baner jest niezastąpionym narzędziem do wspomagania różnego typu działań promocyjnych. 
Wszędzie tam, gdzie bezpośredni kontakt wymaga wzmocnienia przekazu wizualnego.
Doskonale nadaje się na targi, promocje, pokazy, szkolenia. 
Dzięki niewielkiej wadze z powodzeniem wykorzystywany jest przez przedstawicieli handlowych.

Najtańsza konstrukcja do systemów prezentacyjnych na rynku. 
Bardzo lekka i kompaktowa konstrukcja zapewnia błyskawiczny i prosty montaż oraz dobrą 
stabilność konstrukcji. Całość sytemu w kolorze czarnym dostarczana w poręcznym pokrowcu.

Jest niezastąpionym narzędziem do wspomagania różnego typu działań marketingowych. 
Wszędzie tam, gdzie bezpośredni kontakt wymaga wzmocnienia przekazu wizualnego.
Doskonale nadaje się na targi, promocje, pokazy, szkolenia. 
Dzięki niewielkiej wadze z powodzeniem wykorzystywany jest przez przedstawicieli handlowych.

WYMIARY   Szerokość:     85 cm
     Wysokość:     180 cm
KONSTRUKCJA Lakierowane proszkowo aluminium i włókno szklane
MATERIAŁ Frontlit
KOLOR Czarny
WAGA 1,8 kg
GWARANCJA  6 miesięcy
CZAS MONTAŻU  3 min
WYPOSAŻENIE Torba

WYMIARY   Szerokość:     55 cm
     Wysokość:     150 cm
KONSTRUKCJA Lakierowane proszkowo aluminium i włókno szklane
MATERIAŁ Frontlit
KOLOR Czarny
WAGA 0,4 kg
GWARANCJA  6 miesiecy
CZAS MONTAŻU  3 min
WYPOSAŻENIE Torba

12 6 3 13

12 6 3 13
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2 Way Vision

3 Way Vision

Solidna i lekka aluminiowa konstrukcja pozwalająca na szybkie składanie i rozkładanie systemu. 
System posiada dwustronne ramy zatrzaskowe. Trzyczęściowy, regulowany statyw z podwójną 
regulacją podstawy daje stabilne oparcie. Dostępny w kolorze anodowanego aluminium.

Dwustronny przekaz i stabilna mocna konstrukcja, umożliwiają wykorzystanie systemu na drogach 
komunikacyjnych w marketach, halach targowych itp..

Jest niezastąpionym narzędziem do wspomagania różnego typu działań promocyjnych.  
Wszędzie tam, gdzie bezpośredni kontakt wymaga wzmocnienia przekazu wizualnego.

Doskonale nadaje się na targi, promocje, pokazy, szkolenia. 

Dzięki niewielkiej wadze z powodzeniem wykorzystywany jest przez 
przedstawicieli handlowych.
Mogą być również wykorzystane jako efektowna ściana reklamowa czy tło 
do ekspozycji.

Piękna konstrukcja w układzie trójkąta. Samonapinający się system zapewnia równomierne 
naprężenie wszystkich wydruków. Prosty i wytrzymały system listew zatrzaskowych ułatwia 
montaż konstrukcji. Cała konstrukcja wykonana z anodowanego aluminium jest lekka i bardzo 
stabilna. Wszystko mieści się w solidnej i ładnej torbie.

Trójstronny przekaz i stabilna mocna konstrukcja, umożliwiają wykorzystanie systemu na drogach 
komunikacyjnych w centrach handlowych, halach targowych itp..

Jest niezastąpionym narzędziem do wspomagania różnego typu działań marketingowych. 
Wszędzie tam, gdzie bezpośredni kontakt wymaga wzmocnienia przekazu wizualnego.

Doskonale nadaje się na targi, promocje, pokazy, szkolenia. 

Dzięki niewielkiej wadze z powodzeniem wykorzystywany jest przez 
przedstawicieli handlowych.

WYMIARY   Szerokość:   90 cm
     Wysokość:   200 cm
KONSTRUKCJE Anodowane aluminium
MATERIAŁ PET
KOLOR Srebrny
WAGA 3,4 kg
GWARANCJA  6 miesięcy
CZAS MONTAŻU  8 min
WYPOSAŻENIE  Torba

WYMIARY   Szerokość:   90 cm
     Wysokość:   200 cm
KONSTRUKCJA Anodowane aluminium
MATERIAŁ PET
KOLOR Srebrny
WAGA 4 kg
GWARANCJA  6 miesięcy
CZAS MONTAŻU  10 min
WYPOSAŻENIE Torba

12 6 3 18

12 6 3 110
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Ścianka reklamowa prosta
Prosta ściana tekstylna z materiału typu non-iron, rozpinana i montowana za 
pomocą systemu rzepów. Ścianka prezentacyjna jest łatwa w montażu, a jej sprytna 
konstrukcja pozwala na błyskawiczne rozłożenie i złożenie. 

Tkanina obszyta rzepem jest wykonana w jednym kawałku co ułatwia jej 
równomierne zamocowanie do korpusu konstrukcji. Dodatkową zaletą jest fakt, 
że wykorzystany materiał nie gniecie się, co ułatwia wielokrotny montaż ścianki.  
Cały proces montażu i demontażu bez problemu wykona jedna osoba w czasie 
poniżej 15 minut. 

Konstrukcja jest bardzo solidna i stabilna. Dostarczana jest w poręcznej torbie. 

Ścianki dostępne są w dwóch różnych wymiarach i do każdej jako uzupełnienie 
można dokupić stolik prezentacyjny.

Ścianka idealnie nadaje się jako tło dla prezentacji produktów czy na konferencje 
prasowe lub szkolenia.

WYMIARY   Szerokość:   3x3 (283 x 225 cm)
     Wysokość:   4x3 (357 x 225 cm)
KONSTRUKCJA Anodowane aluminium
MATERIAŁ Non-iron
KOLOR Srebrny
WAGA 13,2 kg / 16,2 kg
GWARANCJA  6 miesięcy
CZAS MONTAŻU  15 min
WYPOSAŻENIE  Torba

12 6 3 115

Ścianka reklamowa łukowa
Ścianka z tkaniny typu non-iron rozpinana i montowana za pomocą systemu rzepów. 
Ścianka prezentacyjna jest łatwa w montażu, a jej sprytna konstrukcja pozwala 
na błyskawiczne rozłożenie i złożenie. Ścianka łukowa ma dodatkowe boczne 
wzmocnienia aluminiowe na których rozpina się sztywny material podkładowy. 

Tkanina obszyta rzepem jest wykonana w jednym kawałku co ułatwia  
jej równomierne zamocowanie do korpusu konstrukcji. Cały proces montażu 
i demontażu bez problemu wykona jedna osoba w czasie poniżej 15 minut. 

Konstrukcja jest bardzo solidna i stabilna. Dostarczana jest w poręcznej torbie. 

Ścianki dostępne są w dwóch różnych wymiarach i do każdej jako uzupełnienie 
można dokupić stolik prezentacyjny.

Ścianka idealnie nadaje się jako tło dla prezentacji produktów czy na konferencje 
prasowe lub szkolenia.

WYMIARY   Szerokość:   3x3 (283 x 225 cm)
     Wysokość:   4x3 (357 x 225 cm)
KONSTRUKCJA Anodowane aluminium
MATERIAŁ Non-iron
KOLOR Srebrny
WAGA 13,2 kg / 16,2 kg
GWARANCJA  6 miesięcy
CZAS MONTAŻU  20 min
WYPOSAŻENIE  Torba

12 6 3 120


