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Roll Up Basic

Populární hliníkový stojan Roll Up, který vyniká svojí
lehkostí, mobilitou a jednoduchým elegantním designem.
Stabilita stojanu je zajištěna širokými nohami základny.
V základně systému je motiv uchycen oboustrannou
samolepící páskou a v horním profilu pomocí připnuté tyčky
vsazené do hliníkového profilu. Motiv je v systému rolován
do základny, čímž je chráněn proti poškrábání a je tedy
vhodný pro častý transport. Rozložení se provádí pouhým
vysunutím motivu z rotující základny, který se v zadní části
podepře skládací podpěrnou tyčí. Roll Up Basic dodáváme
standardně včetně transportní tašky, se kterou zabere zcela
minimální prostor.
Tento Roll Up Vám na zakázku při objednávce nad 100ks
vyrobíme také v jiném rozměru.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

1001-1

Roll Up Basic

80x200cm

1001-1-B

Motiv (Banner) pro Roll Up Basic

80x200cm

1001-1-S

Motiv (Satin) pro Roll Up Basic

80x200cm

1001-2

Roll Up Basic

100x200cm

1001-2-B

Motiv (Banner) pro Roll Up Basic

100x200cm

1001-2-S

Motiv (Satin) pro Roll Up Basic

100x200cm
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Roll Up Standard

Roll Up Standard není třeba představovat. Jedná se o
nejrozšířenější a populární hliníkový stojan Roll Up, který
vyniká svojí lehkostí, mobilitou a jednoduchým elegantním
designem. Na rozdíl od Roll Up Basic má tento Roll Up
Standard zaklapávací horní profil, díky kterému je snadnější
instalace motivu a navíc je dodáván v kvalitnější polstrované
přenosné tašce. Stabilita stojanu je zajištěna širokými
nohami základny. V základně systému je motiv uchycen
oboustrannou samolepící páskou a v horním profilu pomocí
zaklapávacího profilu. Motiv je v systému rolován do
základny, čímž je chráněn proti poškrábání a je tedy vhodný
pro častý transport. Rozložení se provádí pouhým
vysunutím motivu z rotující základny, který se v zadní části
podepře skládací podpěrnou tyčí.
Tento Roll Up Vám na zakázku při objednávce nad 100ks
vyrobíme také v jiném rozměru.

Kód

Produkt

Formát

1002-1

Roll Up Standard

85x200cm

1002-1-B

Motiv (Banner) pro Roll Up Standard

85x200cm

1002-1-S

Motiv (Satin) pro Roll Up Standard

85x200cm

1002-2

Roll Up Standard

100x200cm

1002-2-B

Motiv (Banner) pro Roll Up Standard

100x200cm

1002-2-S

Motiv (Satin) pro Roll Up Standard

100x200cm
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Roll Up Scrolling

Tu mírně zakřivené linie. Tam bohaté detaily. Mezitím
rafinovaně skrytá funkčnost. Novinkou na trhu je hliníkový
Roll Up s rotující pohyblivou grafikou a velice působivou
základnou s chromovými bočnicemi. Viditelná grafika je
85x200cm, avšak skutečná velikost motivu je 85x400cm.
Grafika se stále otáčí přes horní profil. Stabilita stojanu je
zajištěna díky jedinečné základně. Systém je napájen
zdrojem přes napětí 220V. Montáž je rychlá a snadná a pro
přepravu lze systém spolu s motivem zabalit do kvalitní
přenosné tašky, která je součástí produktu. Po zabalení do
přenosné tašky tak systém zabere zcela minimální prostor.
Tento Roll Up Vám na zakázku při objednávce nad 20ks
vyrobíme také s jinými bočnicemi (červená, modrá, zelená).
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

1003-1

Roll Up Scrolling

85x200cm x 2 strany

1003-1-B

Motiv (Banner) pro Roll Up Scrolling

85x200cm x 2 strany

NEW
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Roll Up Luxury

Pokud máte na své prostředí ty největší nároky, je pro Vás
Roll Up Luxury tou správnou volbou pro vaši prezentaci.
Přesvědčivý a mimořádný design velice stabilní základny
s chromovými bočnicemi vytvoří harmonický celek nejen
s Vaším grafickým motivem. V základně systému je motiv
uchycen oboustrannou samolepící páskou a v horním profilu
pomocí zaklapávacího profilu. Rozložení se provádí pouhým
vysunutím motivu z rotující základny, který se v zadní části
podepře skládací podpěrnou tyčí. Pro přepravu lze Roll Up
Luxury zabalit do kvalitní přenosné tašky, kterou
standardně dodáváme spolu s celým systémem a se kterou
tak systém zabere zcela minimální prostor.
Tento Roll Up Vám na zakázku při objednávce nad 20ks
vyrobíme také s jinými bočnicemi (červená, modrá, zelená).
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

1004-1

Roll Up Luxury

85x200cm

1004-1-B

Motiv (Banner) pro Roll Up Luxury

85x200cm

1004-1-S

Motiv (Satin) pro Roll Up Luxury

85x200cm
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Banner Display Clip-On

Nápadně štíhlé tvary, elegantní celkový dojem stojanu
a vzorový příklad variability. Je ideální jak pro častou
výměnu motivu, tak pro dlouhodobou prezentaci. Díky
zaklapávacím profilům v horní i dolní části je výměna motivu
stejně jednoduchá a rychlá, jako samotné rozložení i složení
systému. V zadní části je horní profil podepřen skládací
teleskopickou tyčí, kterou lze upravit výšku systému a dole
elegantní podpěrnou nohou, která zajistí dobrou stabilitu
stojanu. Pro přepravu lze stojan spolu s motivem zabalit do
kvalitní přenosné tašky, kterou standardně dodáváme
k systému a se kterou zabere zcela minimální prostor.
Tento Banner Display Vám na zakázku při objednávce nad
100ks vyrobíme také v jiném rozměru.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

2001-1

Banner Display Clip-On

90x210cm

2001-1-B

Motiv (Banner) pro Banner Display Clip-On

90x210cm

2001-1-S

Motiv (Satin) pro Banner Display Clip-On

90x210cm

2001-2

Banner Display Clip-On

120x210cm

2001-2-B

Motiv (Banner) pro Banner Display Clip-On

120x210cm

2001-2-S

Motiv (Satin) pro Banner Display Clip-On

120x210cm

2001-3

Banner Display Clip-On

180x210cm

2001-3-B

Motiv (Banner) pro Banner Display Clip-On

180x210cm

2001-4

Banner Display Clip-On

210x210cm

2001-4-B

Motiv (Banner) pro Banner Display Clip-On

210x210cm
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X-Banner Classic

Základní verze systému X-Banner, který zaujme svým
neotřelým designem a jednoduchou instalací. Spodní
konstrukce se rozkládá jedním tahem, na kterou se napojí
dvě horní tyče. Na konstrukci se uchytí banner, který musí
být v rozích osazen kovovými očky. Ohebná konstrukce
X-Banneru zajistí pevné vypnutí banneru a široké nohy
dobrou stabilitu. Konstrukce je vyrobena z hliníku, oceli
a laminátu. Banner spolu s konstrukcí lze zabalit do
přenosné tašky, kterou standardně dodáváme spolu se
systémem a se kterou zabere zcela minimální prostor.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

2002-1

X-Banner Classic

80x180cm

2002-1-B

Banner pro X-Banner Classic

80x180cm

2002-2

X-Banner Classic

100x200cm

2002-2-B

Banner pro X-Banner Classic

100x200cm
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X-Banner Variable Luxury

Dobrá myšlenka, spousta variací. Stejně jako X-Banner
Classic se i tento systém snadno instaluje. Tato verze je
vybavena teleskopicky upravitelnou konstrukcí, se kterou
lze docílit velikosti systému od šíře 60 až 80cm a výšky 160
až 180cm. Na rozloženou konstrukci se uchytí banner, který
musí být v rozích osazen kovovými očky. Ohebná
konstrukce X-Banneru zajistí pevné vypnutí banneru.
Konstrukce tohoto systému je vyrobena z hlíníku a laminátu.
Banner spolu s konstrukcí lze zabalit do přenosné tašky,
kterou standardně dodáváme spolu se systémem.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

2003-1

X-Banner Variable Luxury

60-80cm x 160-180cm

2003-1-B1 Banner pro X-Banner Variable Luxury

60x160cm

2003-1-B2 Banner pro X-Banner Variable Luxury

60x180cm

2003-1-B3 Banner pro X-Banner Variable Luxury

80x160cm

2003-1-B4 Banner pro X-Banner Variable Luxury

80x180cm
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X-Banner Variable

X-banner Variable je funkčním a cenově výhodným
způsobem prezentace. Tato verze je vybavena teleskopicky
upravitelnou konstrukcí, se kterou lze docílit velikosti
systému od šíře 60 až 80cm a výšky 160 až 180cm.
Konstrukce této verze se snadno rozkládá a zabírá
minimální prostor. Na konstrukci se po rozložení uchytí
banner, který musí být v rozích osazen kovovými očky
a ohebná konstrukce zajistí jeho pevné vypnutí. Konstrukce
je vyrobena z laminátu. Banner spolu s konstrukcí lze zabalit
do přenosné tašky, kterou standardně dodáváme spolu se
systémem.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

2004-1

X-Banner Variable

60-80cm x 160-180cm

2004-1-B1 Banner pro X-Banner Variable

60x160cm

2004-1-B2 Banner pro X-Banner Variable

60x180cm

2004-1-B3 Banner pro X-Banner Variable

80x160cm

2004-1-B4 Banner pro X-Banner Variable

80x180cm
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X-Banner Mini

Co je malé, to je hezké. Nejmenší ve své třídě, pouhých
25x40cm je jako stoveřených pro Vaší prezentaci např. na
stole. Konstrukce této verze zabírá minimální prostor. Na
konstrukci se uchytí banner, který musí být v rozích osazen
kovovými očky a ohebná konstrukce zajistí jeho pevné
vypnutí.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

2005-1

X-Banner Mini

25x40cm

2005-1-B

Banner pro X-Banner Mini

25x40cm
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Prezentační systém X-Square

Inovovaná a nápaditá chromová podstava prezentačního
systému X-Square představuje dokonalost pro Vaší
prezentaci. Teleskopická podpěrná tyč dodává systému
širokou variabilitu v možnosti úprav výšky motivu (50 až
160cm). Motiv je v profilech dobře uchycen pomocí pásku
nalepeného na motiv a vloženého do hliníkového profilu.
Systém je vyráběn ve stříbrné barvě a dodáván se čtyřmi
profily, díky kterým můžete kdykoliv zvolit jednostrannou
nebo oboustrannou variantu. Pro přepravu lze stojan spolu
s motivem zabalit do přenosné tašky, kterou standardně
dodáváme k systému a se kterou zabere zcela minimální
prostor.
Tento systém Vám při objednávce nad 200ks vyrobíme
v
jiném rozměru a také se zaklapávacími profily, které Vám
usnadní výměnu motivu.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

2006-1

Prezentační systém X-Square

60x160cm x 2 strany

2006-1-B1 Motiv (Banner) pro Prezentační systém X-Square 60x160cm
2006-1-B2 Motiv (Banner) pro Prezentační systém X-Square 60x100cm
2006-1-S1 Motiv (Satin) pro Prezentační systém X-Square

60x160cm

2006-1-S2 Motiv (Satin) pro Prezentační systém X-Square

60x100cm

NEW
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Prezentační systém Square

Oboustranný / jednostranný hliníkový stojan ideální pro
prezentaci Vaší reklamy, který překvapí svým prostým
a příjemným vzhledem. Lehkost systému a jednoduché
rozložení i složení je vítáno při převozu systému. Díky
teleskopické podpěrné tyči máte možnost upravit různou
výšku motivu (50 až 160cm). Motiv je v profilech dobře
uchycen pomocí pásku nalepeného na motiv a vloženého do
hliníkového profilu. Systém je vyráběn ve stříbrné barvě
a dodáván se čtyřmi profily, díky kterým můžete kdykoliv
zvolit jednostrannou nebo oboustrannou variantu. Pro
přepravu lze stojan spolu s motivem zabalit do přenosné
tašky, kterou standardně dodáváme k systému a se kterou
zabere zcela minimální prostor.
Tento systém Vám při objednávce nad 200ks vyrobíme
v
jiném rozměru a také se zaklapávacími profily, které Vám
usnadní výměnu motivu.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

2007-1

Prezentační systém Square

60x160cm x 2 strany

2007-1-B1 Motiv (Banner) pro Prezentační systém Square

60x160cm

2007-1-B2 Motiv (Banner) pro Prezentační systém Square

60x100cm

2007-1-S1 Motiv (Satin) pro Prezentační systém Square

60x160cm

2007-1-S2 Motiv (Satin) pro Prezentační systém Square

60x100cm
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Prezentační systém Roudy

Další verze hliníkového stojanu vyrobeného z kvalitního
a silného hliníku s elegantní a vysoce stabilní křížovou
základnou. Variabilita je zaručena díky teleskopické
podpěrné tyči, se kterou máte možnost upravit různou výšku
motivu a systému (100 až 180cm). Samotná konstrukce
může být až 270cm vysoká. Motiv je v profilech dobře
uchycen pomocí pásku nalepeného na motiv a vloženého do
hliníkového profilu. Systém je vyráběn ve stříbrné barvě a
dodáván se čtyřmi profily, díky kterým můžete kdykoliv
zvolit jednostrannou nebo oboustrannou variantu. Pro
přepravu lze stojan spolu s motivem zabalit do přenosné
tašky, kterou standardně dodáváme k systému a se kterou
zabere zcela minimální prostor.
Tento systém Vám při objednávce nad 100ks vyrobíme
v jiném rozměru a také se zaklapávacími profily, které Vám
usnadní výměnu motivu.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

2008-1

Prezentační systém Roudy

60x160cm x 2 strany

2008-1-B1 Motiv (Banner) pro Prezentační systém Roudy

60x160cm

2008-1-B2 Motiv (Banner) pro Prezentační systém Roudy

60x120cm

2008-1-S1 Motiv (Satin) pro Prezentační systém Roudy

60x160cm

2008-1-S2 Motiv (Satin) pro Prezentační systém Roudy

60x120cm
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Prezentační systém Triplepos

Dejte své prezentaci nový rozměr. Výsledkem řešení Vaší
prezentace by mělo být kreativní využítí prostoru. Perfektní
možnost takovéhoto využití nabízí prezentační systém
Triplepos, se kterým upoutáte pozornost ze všech stran.
Systém se skládá z vnitřní trubice složené ze dvou dílů, na
kterých jsou zavěšené profily tvořící trojúhelník. Motiv je
v profilech dobře uchycen pomocí pásku nalepeného na
motiv a vloženého do hliníkového profilu. Systém je vyráběn
z hliníku, ve stříbrné barvě elox. Pro přepravu lze stojan
spolu s motivem zabalit do přenosné tašky, kterou
standardně dodáváme k systému a se kterou zabere zcela
minimální prostor.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

2009-1

Prezentační systém Triplepos

90x210cm x 3 strany

2009-1-B Motiv (Banner) pro Prezentační systém Triplepos 90x210cm x 3 strany
2009-1-S Motiv (Satin) pro Prezentační systém Triplepos
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90x210cm x 3 strany

Vlajka Cytico

Jak lépe prezentovat logo společnosti, než s vlajkovým
systémem Cytico. Využívá se nejčastěji v autosalonech, ve
vstupních halách, recepcích, apod. Cytico nabízíme ve třech
různých velikostech. Do předem připravené vlajkoviny,
která musí mít zašitím vytvořený tunel, se vloží speciální
ohebná konstrukce. Vlajka osazena dole kovovým očkem se
vypne na konstrukci systému. Stabilita je zajištěna pomocí
křížové základny. Pro přepravu lze stojan spolu s bannerem
zabalit do přenosné tašky, kterou standardně dodáváme
k systému.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

2010-1

Vlajka Cytico

182x94cm

2010-1-B

Motiv pro Vlajka Cytico

182x94cm

2010-2

Vlajka Cytico

245x108cm

2010-2-B

Motiv pro Vlajka Cytico

245x108cm

2010-3

Vlajka Cytico

305x108cm

2010-3-B

Motiv pro Vlajka Cytico

305x108cm
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Prezentační systém Extreme

Jednoduchost tvarů a dostatek prostoru jsou stylem
moderní prezentace. Atraktivní využití velikosti systému
Extreme Vám poskytne nové řešení pro Vaši venkovní
prezentaci. Díky teleskopické konstrukci máte možnost
využít tří různých velikostí grafiky (380x100cm, 260x100cm,
140x100cm). Podstava systému je 160cm vysoká, při
největším formátu je tedy konstrukce vysoká 540cm.
Základna je plněna vodou či pískem, čímž je zajištěna dobrá
stabilita. Motiv (vlajkovina nebo banner) je v systému
uchycen pomocí kových oček. Konstrukce je vyrobena
z hliníku ve stříbrné barvě. Motiv spolu s konstrukcí lze
zabalit do přenosné tašky, kterou standardně dodáváme
spolu se systémem.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

2011-1

Prezentační systém Extreme

140-380 x 100cm

2011-1-B

Motiv (Vlajka) pro Prezentační systém Extreme

140x100cm

2011-2-B

Motiv (Vlajka) pro Prezentační systém Extreme

260x100cm

2011-3-B

Motiv (Vlajka) pro Prezentační systém Extreme

380x100cm

NEW
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Výstavní sloup Calipo

Velká a dobře vypadající - taková musí být současná
prezentace. Zrodila se myšlenka Calipo - prostor k uplatnění
Vašeho individuálního stylu ve Vaší prezentaci. Unikátní
sloup z magnetické konstrukce, s třemi panely a pouzdrem
pro snadnou přepravu. Jde o display, jehož základem je
teleskopická konstrukce z hliníku, kterou rozvinete během
pár vteřin ve sloup. Na konstrukci se poté přichytí
magnetické tyče, na nichž drží grafické pásy předem
polepené vinylem včetně laminace, která chrání grafiku proti
poškrábání. V několika minutách tak vytvořite velmi luxusní,
stabilní a nepřehlédnutelný prezentační systém.
K výstavnímu sloupu Calipo standardně dodáváme kvalitní
tašku pro snadnou přepravu, se kterou zabere zcela
minimální prostor.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

3002-1

Výstavní sloup Calipo

60x230cm x 3 strany

3002-1-B

Polep Výstavní sloup Calipo

60x230cm x 3 strany

NEW
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Výstavní stěna Harmonic

Funkčnost, design a optimální využití místa jsou slova
charakterizizující paravánovou výstavní stěnu Harmonic.
Stěnu lze z obou stran obrandovat samolepící folií včetně
laminace, která chrání samolepku proti poškrábání. Rámy
mají stříbrnou eloxovou úpravu. Lze využít pouze spodní
část (4 panely) ve velikosti 70x400 nebo napojit na sebe dvě
řady a docílit velikosti 140x400cm.
Výstavní stěnu Harmonic Vám na zakázku při objednávce
nad 10ks vyrobíme také v jiném rozměru a různých
kombinacích.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

3003-1

Výstavní stěna Harmonic

280x200cm (8 x 70*100)

3003-1-B

Polep Výstavní stěna Harmonic

280x200cm (8 x 70*100)
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Výstavní stěna Expodream

O co se jedná při prezentaci? V první řadě o to být viděn.
S velikostí prezentace se zvyšuje také potěšení z úspěchu.
Výstavní systém PopUp = Vaše maximální prezentace
a maximální velikost. Magnetický blokující systém s pěti
(3x3) nebo s šesti (3x4) panely a pouzdrem umožňuje
snadnou instalaci i přepravu. Transportní kufr na kolečkách
lze rychle změnit pomocí banneru v promo stolek. Jde
o display, jehož základem je teleskopická konstrukce z
hliníku, která se automaticky rozvine během pár vteřin ve
stěnu. Na konstrukci se poté snadno přichytí magnetické
tyče pomocí magnetů, na nichž posléze drží grafické pásy
předem polepené vinylem včetně laminace, která chrání
grafiku proti poškrábání. V několika minutách tak vytvořite
velmi luxusní a vysoce stabilní stěnu. Celý komplet lze
nasvítit dvěma lampami, které jsou součástí balení.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

3001-1

Pop Up Výstavní stěna Expodream

3x3 = 336x222cm

3001-1-B

Polep Pop Up Výstavní stěna Expodream

3x3 = 336x222cm

3001-2

Pop Up Výstavní stěna Expodream

4x3 = 404x222cm

3001-2-B

Polep Pop Up Výstavní stěna Expodream

4x3 = 404x222cm
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Party stan Rainway

Pokud pořádáte venkovní promo akce, slavnosti či jiné
kulturní akce, zjistíte, že party stan je dobré mít stále po
ruce. Uvítáte jeho jednoduché složení díky teleskopické
konstrukci, která se rozvine během pár vteřin. V rozích
uchytíte střechu vyrobenou z pevného a nepromokavého
textilu. Nakonec vytáhnete teleskopické podpěrné nohy
a party stan je připravený. Konstrukce je vyrobená z kvalitní
oceli a dodáváme ji spolu se střechou v kartonové krabici
o rozměru 23x23x156cm.
Kód

Produkt

Formát

3004-1

Party stan Rainway

300x300cm

NEW
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Zákaznický poutač Custeas

Velice oblíbená a rozšířená oboustranná plakátová
prezentace, tzv. „áčko“ využívající zaklapávací rámy, se
kterými je výměna motivu (plakátu) snadná a rychlá.
Součástí stojanu je krycí folie, která chrání motiv proti
nepříznivým vlivům. Poutač je vyroben z hliníku s oblými
chromovými rohy, které zaručují bezpečnost při pohybu
kolem poutače. Při výrobě poutače Custeas je kladen
vysoký důraz na kvalitu zpracování.
Tento Zákaznický poutač Custeas Vám na zakázku při
objednávce nad 50 ks vyrobíme také v jiném rozměru.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

4001-1

Zákaznický poutač Custeas

70x100cm

4001-1-B

Plakát pro Zákaznický poutač Custeas

70x100cm

4001-2

Zákaznický poutač Custeas

A1 (594 x 841 mm)

4001-2-B

Plak?t pro Z?kaznick? poutač Custeas

A1 (594 x 841 mm)

4001-3

Zákaznický poutač Custeas

A2 (420 x 594 mm)

4001-3-B

Plak?t pro Z?kaznick? poutač Custeas

A2 (420 x 594 mm)
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Zákaznický poutač Tornado

Inteligentní řešení pro Vaší oboustrannou venkovní
prezentaci využívající zaklapávací rámy, se kterými je
výměna motivu (plakátu) snadná a rychlá. Jednoduché
a rafinované linie poutače Tornado přispívají k vytvoření
moderní prezentace. Vodou či pískem plnitelná inovovaná
základna a pevné pružiny zajišťují dobrou stabilitu poutače
i v nepříznivých podmínkách. Snadnou manipulaci se
stojanem zajišťují kolečka na jedné straně. Součástí stojanu
je krycí folie, která chrání motiv proti nepříznivým vlivům.
Poutač dodáváme ve stříbrné barvě s oblými chromovými
rohy, které zaručují bezpečnost při pohybu kolem poutače.
Tento Zákaznický poutač Tornado Vám na zakázku při
objednávce nad 20ks vyrobíme také v jiném rozměru.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

4002-1

Zákaznický poutač Tornado

A0 (841 x 1189 mm)

4002-1-B

Plakát pro Zákaznický poutač Tornado

A0 (841 x 1189 mm)

4002-2

Z?kaznick? poutač Tornado

A1 (594 x 841 mm)

4002-2-B

Plak?t pro Z?kaznick? poutač Tornado

A1 (594 x 841 mm)

NEW
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Klaprám na plakáty Clip-Clap
Klaprám na plakáty
Stylový design hliníkových klaprámů s ostrými rohy splňující
nejvyšší nároky na materiál a provedení určené pro Vaši
prezentaci formou plakátů. Výměna motivu je velmi snadná
pomocí jednoduchého odklopení profilů. Součástí klaprámu
je antireflexní krycí folie, která chrání motiv proti
nepříznivým vlivům. Klaprámy mají stříbrnou eloxovou
úpravu a v zadní části jsou opatřeny očky pro uchycení na
zeď ve vodorovné či svislé poloze.
Tyto klaprámy na plakáty Vám na zakázku při objednávce
nad 200ks vyrobíme také v jiném rozměru.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

5001-1

Klaprám na plakáty Clip-Clap

A0 (841 x 1189 mm)

5001-1-B

Plakát pro Klaprám na plakáty Clip-Clap

A0 (841 x 1189 mm)

5001-2

Klaprám na plakáty Clip-Clap

A1 (594 x 841 mm)

5001-2-B

Plakát pro Klaprám na plakáty Clip-Clap

A1 (594 x 841 mm)

5001-3

Klaprám na plakáty Clip-Clap

A2 (420 x 594 mm)

5001-3-B

Plakát pro Klaprám na plakáty Clip-Clap

A2 (420 x 594 mm)

5001-4

Klaprám na plakáty Clip-Clap

A3 (297 x 420 mm)

5001-4-B

Plakát pro Klaprám na plakáty Clip-Clap

A3 (297 x 420 mm)

5001-5

Klaprám na plakáty Clip-Clap

A4 (210 x 297 mm)

5001-5-B

Plakát pro Klaprám na plakáty Clip-Clap

A4 (210 x 297 mm)
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Clip-Clap

Klaprám na plakáty Roundclap

Nezaměnitelný a harmonický oválný tvar hliníkových
klaprámů s ostrými rohy, které jsou určené pro Vaši
prezentaci formou plakátů. Výměna motivu je velmi snadná
pomocí jednoduchého odklopení profilů. Součástí klaprámu
je antireflexní krycí folie, která chrání motiv proti
nepříznivým vlivům. Klaprámy mají stříbrnou eloxovou
úpravu a v zadní části jsou opatřeny očky pro uchycení na
zeď ve vodorovné či svislé poloze.
Tyto klaprámy na plakáty Vám na zakázku při objednávce
nad 200ks vyrobíme také v jiném rozměru.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

5002-1

Klaprám na plakáty Roundclap

A2 (420 x 594 mm)

5002-1-B

Plakát pro Klaprám na plakáty Roundclap

A2 (420 x 594 mm)

5002-2

Klaprám na plakáty Roundclap

A3 (297 x 420 mm)

5002-2-B

Plakát pro Klaprám na plakáty Roundclap

A3 (297 x 420 mm)

5002-3

Klaprám na plakáty Roundclap

A4 (210 x 297 mm)

5002-3-B

Plakát pro Klaprám na plakáty Roundclap

A4 (210 x 297 mm)
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Stojan na prospekty Nostalgik

Nostalgik zná řešení pro každého zákazníka.
Reprezentativní vzhled pro dlouhodobou propagaci,
jedinečná lehkost ideální pro přenos. Stojan je tvořen osmi
kapsami vyrobenými z pevné gumové síťoviny vhodné
k propagaci letáků formátu A4. V zadní části je horní profil
podepřen teleskopickou tyčí a dole podpěrnou nohou, která
zajistí dobrou stabilitu stojanu. Pro přepravu lze stojan
zabalit do kvalitní přenosné tašky, kterou standardně
dodáváme k systému a se kterou zabere zcela minimální
prostor.
Kód

Produkt

6005-1

Stojan na prospekty Nostalgik
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Stojan na prospekty Fortuna

Fortuna vychází svým stylem a zpracováním z vlastností
stojanu Nostalgik. Ještě nižší lehkost je dána díky menšímu
rozměru, přesněji čtyřmi kapsami vyrobenými z pevné
gumové síťoviny vhodné k propagaci letáků formátu A4.
V zadní části je horní profil podepřen teleskopickou tyčí
a dole podpěrnou nohou, která zajistí stabilitu stojanu. Pro
přepravu lze stojan zabalit do kvalitní přenosné tašky,
kterou standardně dodáváme k systému a se kterou zabere
zcela minimální prostor.
Kód

Produkt

6002-1

Stojan na prospekty Fortuna
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Stojan na prospekty Kenso

Zde znamená méně více, žádný detail není zbytečný.
Přenosný a přesto nápaditý tvar černé barvy tohoto stojanu
vyrobeného z oceli, je jako stvořený k použití v nejrůznějším
prostředí. Stojan se rozkládá pouhým tahem a je snadno
přenosný i v případě, že je plně naložen. Je tedy vhodný
nejen pro dlouhodobou propagaci, ale také pro výstavy
a propagační akce. Stojan dodáváme se čtyřmi kapsami na
letáky či katalogy formátu A4. Je vysoký 160cm. Pro
přepravu lze stojan zabalit do kvalitní přenosné tašky,
kterou standardně dodáváme k systému a se kterou zabere
zcela minimální prostor.
Kód

Produkt

6003-1

Stojan na prospekty Kenso

NEW
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Stojan na prospekty Labyrint

Styl je láska k detailu. Přenosný stojan, který splňuje nejvyší
nároky na materiál a provedení. Je vyrobený z oceli, která
zajišťuje pevnost a stabilitu. Jeho krása je kombinována
také s praktičností díky dostupnosti z obou stran. Stojan se
rozkládá pouhým tahem a je snadno přenosný i v případě, že
je plně naložen. Je tedy vhodný nejen pro dlouhodobou
propagaci, ale také pro výstavy a propagační akce. Stojan
dodáváme se třemi kapsami na každé straně, celkem tedy
šesti kapsami určenými pro letáky či katalogy formátu A4.
Je vysoký 160cm. Pro přepravu lze stojan zabalit do kvalitní
přenosné tašky, kterou standardně dodáváme k systému a
se kterou zabere zcela minimální prostor.
Kód

Produkt

6004-1

Stojan na prospekty Labyrint

NEW
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Stojan na prospekty Elit

Propagace by měla vyjadřovat Váš firemní styl. Stojan Elit
Vám díky horní části určené pro polep samolepkou,
poskytne nebývalou volnost při vytváření vlastního návrhu,
který bude dokonale sladěn s ostatními propagačními
materiály vaší nabídky. Stojan dodáváme s pěti kapsami pro
letáky či katalogy formátu A4 a je určen pro dlouhodobou
prezentaci Vašich motivů. Stojan je vyroben z drátěného
systému a plechu nabarvený šedivou barvou.Výška stojanu
je 150cm. Při použití stojanu Elit je jediným limitem vaše
představivost.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

6001-1

Stojan na prospekty Elit
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Prezentační stolek Ambient

Prezentační stolek vyrobený z bílého hladkého PVC je
ideální pro Vaše promoakce. Celý promostolek lze polepit
samolepkou včetně laminace, která chrání grafiku proti
poškrábání. Skládá se z dolní podstavy, police, horního pultu
a topperu. Instalace je snadná a rychlá. Stolek je spojen
pomocí zaklapnutých klipů, díky kterým můžete stolek bez
problému přenášet složený. Police je uchycena pouze ve
vnitřní části a nezasahuje do grafiky v bocích. Prezentační
stolek lze rozložený zabalit do přenosné tašky, kterou
standardně k produktu dodáváme.
Čelní plocha: 82x85cm
Boční plochy: 41x85cm
Topper: 28x77cm
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

7001-1

Prezentační stolek Ambient

82x85, 41x85, 28x77

7001-1-B

Polep Prezentačního stolku Ambient

82x85, 41x85, 28x77
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Prezentační stolek Premium

Nejkrásnějším luxusem je velkorysost. Zcela nový
prezentační stolek ve spojení kvalitních materiálů
a důmyslného propracování Vám poskytne reprezentativní
promoakci. Jde o systém, jehož základem je teleskopická
konstrukce z hliníku, která se automaticky rozvine během
pár vteřin ve stolek. Na konstrukci se poté přichytí
magnetické tyče, na nichž drží grafický pás polepený
vinylem včetně laminace, která chrání grafiku proti
poškrábání. V několika minutách tak vytvoříte velmi luxusní,
stabilní a pevný prezentační stolek Premium. Součástí
promostolku je vnitřní police a horní pult vyrobený ze dřeva,
lakovaný hnědou perleťovou barvou. K promostolku
Premium standardně dodáváme čtyři menší přenosné tašky
pro snadnou přepravu a bezpečné oddělení jednotlivých
dílů.
V případě zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.
Kód

Produkt

Formát

7002-1

Prezentační stolek Premium

95x198cm

7002-1-B

Polep Prezentačního stolku Premium

95x198cm

NEW
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