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W tym katalogu zebraliśmy nasze standardowe  
i produkowane na zamówienie systemy, 
które cieszą się największą popularnością. 

Stworzyliśmy kilka zbiorów, które pokazują jak można 
wykorzystać produkty. To tylko propozycje. Zawsze 
jesteśmy otwarci na proponowanie innych rozwiązań  
lub wypełnianie przestrzeni według potrzeb klienta.

Zapraszamy do spojrzenia na te propozycje  
i zainspirowania się. 

Kolekcja Essential

Nowość

Bestseller

Torba transportowa w zestawie

1 rok gwarancji

5 lat gwarancji

Dożywotnia gwarancja

Wyprodukowano w Europie
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Stoiska

Projektowanie i produkcja
 
Dzięki naszemu doświadczonemu zespołowi możemy 
zaprojektować i wyprodukować system według 
wytycznych klienta. 
Masz pomysł? Wyślij nam szkic.  
Zaprojektujemy i wyprodukujemy Twój system.

Druk i wykończenie

Zapewniamy kompleksową obsługę.  
Wszystkie systemy mogą być dostarczone z drukiem.  
Do systemów standardowych grafikę domówić  
można bez konieczności ich odsyłania. 

#34
U.digital



• Zamówienia specjalne 

• Ekologiczny druk lateksowy 

• Druk na tekstyliach 

• Trwały wydruk 

• Intensywne kolory 

• Wygodny transport 

• Wydruki do wnętrz i na zewnątrz 

• Wiele materiałów do wyboru 

• Szerokość wydruków do 3.2 m

Nieustannie ulepszamy nasz serwis i rozwijamy się, aby dostarczać naszym klientom jak najlepsze rozwiązania.

W naszej ofercie znaleźć można nie tylko systemy reklamowe i wystawiennicze czy projektowane i produkowane na 
zamówienie konstrukcje, ale także indywidualne wydruki.

Poszukujesz miejsca na niestandardową realizację? Napisz do nas. Dobierzemy materiał, technologię druku oraz 
najlepsze wykończenie. Zamawiaj grafikę dopasowaną do swoich systemów, mebli, wystaw, dekoracji i wielu innych. 

FLAGI –OBRUSY – PARAWANY – PUFY – DEKORACJE BIUROWE I SCENICZNE – POKROWCE – PODUSZKI – ZASŁONY

Druk i wykończenie
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Dekoracje
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Dekoracje

Stwórz ciekawe dekoracje dzięki okrągłym ramkom 
Vector z grafiką tekstylną.

Okrągłe ramy Vector 20 mm

Haczyki  
w zestawie

Idealna do dekoracji 
wnętrz

Szybka i prosta zmiana komunikatu. System postawiony 
obok recepcji czy przy wejściu, to świetny nośnik informacji.

Sentry - rama OWZ na nóżce

Przeźroczysta 
osłonka w zestawie 

*Dwa maszty

Orient + - roll up klasy Standard

Roll up z elegancką kasetą, z której grafikę wyciąga się  
od przodu. Teleskopowy maszt zapewnia swobodę  
w dostosowaniu wysokości grafiki. 

800 mm WH353-800-003   1595/2220 (wys.) x 840 (szer.) x 185 (gł.) mm

1000 mm WH353-1000-003   1595/2220 (wys.) x 1040 (szer.) x 185 (gł.) mm

1200 mm* WH353-1200-003   1595/2220 (wys.) x 1240 (szer.) x 185 (gł.) mm

1500 mm* WH353-1500-003   1595/2220 (wys.) x 1540 (szer.) x 185 (gł.) mm

2000 mm* WH353-2000-003   1595/2220 (wys.) x 2040 (szer.) x 185 (gł.) mm

Listwa zatrzaskowa 
ze sliderem 

Grafikę do kasety 
przyczepić można 
za pomocą rzepu 

dodawanego do zestawu 

Hybrydowy 
maszt

A3 SL103   1075 (wys.) x 245 (szer.) x 326 (gł.) mm

A4 SL104   1005 (wys.) x 245 (szer.) x 326 (gł.) mm

Ø 400 mm VWFC-400   400 (Ø) mm

Ø 700 mm VWFC-700   700 (Ø) mm

Ø 1000 mm VWFC-1000  1000 (Ø) mm

Na miarę EX622 na zapytanie
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Revolution - roll up Premium

Roll up to bardzo popularny i znany nośnik 
komunikatu. System dobrać można tak, aby 
wpasował się w styl całego pomieszczenia.

850 mm UB161-850   1630/2260 (wys.) x 900 (szer.) x 225 (gł.) mm

Ekskluzywny 
wygląd 

Listwa zatrzaskowa 
z zaślepkami

Hybrydowy maszt

Ustaw stojak na ulotki tak, żeby każdy w poczekalni mógł przeczytać 
coś o twojej działalność lub umilić sobie czas aktualnym czasopismem.

Zed-Up Lite - stojak na ulotki 

Vector - rama ścienna 20 mm

Ramy docinane są na zamówienie, więc możesz wpasować komunikat  
w przestrzeń, którą dysponujesz. Dodatkową wygodą jest tekstylna 
grafika, którą z łatwością można zmienić. 

Vector 20 mm rama 
ścienna VWQF-CUSTOM   1000 (wys.) x 1000 (szer.) x 20 (gł.) mm
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Zed-up Lite A5 AS318   1300 (wys.) x 194 (szer.) x 284 (gł.) mm

Zed-up Lite A4 AS315   1460 (wys.) x 256 (szer.) x 370 (gł.) mm

Zed-up Lite A3 AS319   1420 (wys.) x 470 (szer.) x 370 (gł.) mm

Waliza transportowa
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Dragonfly - dwustronny roll up 

Quantum - stojak na ulotki

Breeze - mini roll up

Vector - ramy ścienne 

Ustaw roll up w holu tak, aby goście mogli zapoznać się 
z ważnymi informacjami 

Umieść aktualne broszury blisko recepcji,  
aby  goście mogli się z nimi zapoznać.

Napisz wiadomość powitalną i postaw ją na recepcji.

Stwórz dekoracje z profili Vector,  
które mają zaledwie 20 mm głębokości. 

850 mm UB199-850-01   2120 (wys.) x 867 (szer.) x 160 (gł.) mm

1000 mm UB199-1000-01   2120 (wys.) x 1018 (szer.) x 160 (gł.) mm

1500 mm* UB199-1500-01   2120 (wys.) x 1518 (szer.) x 160 (gł.) mm

Quantum AS316-01   1320 (wys.) x 285 (szer.) x 380 (gł.) mm

Breeze A4 WH360   335 (wys.) x 238 (szer.) x 80 (gł.) mm

Breeze A3 WH361   440 (wys.) x 332 (szer.) x 82 (gł.) mm

Vector 20 mm rama ścienna EX628   na miarę

*Roll up posiada 2 maszty
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Stellar - mini roll up

Postaw na stoliku roll up podsumowujący poprzedni 
rok, żeby oczekujący klienci mogli zapoznać się  
z sukcesami firmy.

Format A4 UB162-A4   320 (wys.) x 231 (szer.) x 78 (gł.) mm

Format A3 UB162-A3   444 (wys.) x 312 (szer.) x 78 (gł.) mm

Vector - rama ścienna 20 mm

Ramy docinane są na zamówienie, więc możesz 
wpasować komunikat w przestrzeń, którą dysponujesz. 
Dodatkową wygodą jest tekstylna grafika,  
którą z łatwością można zmienić. 

Rama ścienna Vector 20 mm VWQF-CUSTOM   na miarę
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Merlin - roll up z wymienną kasetą

Roll up z wymienną kasetą świetnie sprawdzi się  
w każdej firmie. Zamawiając kilka kaset z różnymi grafikami  
z łatwością można wykorzystać system w biurze,  
na konferencji i targach.

W ofercie dostępnych jest 15 ram standardowych. Produkujemy niestandardowe 
wymiary na zamówienie. Ramy mogą mieć kąty proste.

ModulateTM - ścianka magnetycza

Dzięki mocnym magnesom ramy ModulateTM łączą się ze sobą, tworząc 
ścianki działowe. W ten prosty sposób stworzyć można meeting room.

Łukowy 820 MOD-C-820   2000 (wys.) x 800 (szer.) x 400 (gł.) mm

Prosty 1820 MOD-S-1820   2000 (wys.) x 1800 (szer.) x 400 (gł.) mm

Slope 2 MOD-SS-824-02   2400 (wys.) x 800 (szer.) x 400 (gł.) mm

Zmieniaj konfiguracje i grafikę,  
kiedy tylko potrzebujesz! 
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850 mm UB160-850-01   1655/2315 (wys.) x 915 (szer.) x 195 (gł.) mm

1000 mm UB160-1000-01   1655/2315 (wys.) x 1065 (szer.) x 195 (gł.) mm

Akcesoria:

Wymienna kaseta - 850 mm UB175-850-01

Wymienna kaseta - 1000 mm UB175-1000-01
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Teva - stojak na telewizor 

Vector - ścienny kaseton LED 75 mm

Delta Lite - roll up klasy standard

Stojak LN250   1030-1530 (wys.) x 850 (szer.) x 730 (gł.) mm

Zapewnij oczekującym aktualne informacje.  
Na stojaku jest także miejsce na kamerę oraz półka 
na sprzęt audio.  

Kaseton LED na ścianie sali konferencyjnej będzie 
świetną dekoracją i podkreśli wartości firmy.

Ten roll up swoim wyglądem dorównuje roll upom 
klasy premium. To idealny system, aby podkreślić 
wagę spotkania.

Vector 75 mm EX632   na miarę

800 mm UB205-800-004   1625/2224 (wys.) x 853 (szer.) x 203 (gł.) mm

850 mm UB205-850-004   1625/2224 (wys.) x 903 (szer.) x 203 (gł.) mm

1000 mm UB205-1000-004   1625/2224 (wys.) x 1053 (szer.) x 203 (gł.) mm

1200 mm UB205-1200-004   1625/2224 (wys.) x 1253 (szer.) x 203 (gł.) mm
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Punkty sprzedaży
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Kaseton z oświetleniem powierzchniowym równomiernie 
podświetli każdą grafikę.

Cienki profil

Vector - ścienny kaseton LED 30 mm

LED 30 mm EX205   na miarę

Zoom+ Edge - flaga z elastycznym masztem

Flaga o prostokątnym kształcie może mieć różne podstawy  
oraz dwa wykończenia grafiki. 

Dopasuj flagę 
o odpowiedniej 
wysokości 

Dwa zastosowania! Podwieś system  
lub postaw go na stopach

Zabezpieczone
wejście na kabel

Odkryta żarówka
LED

Ramy LED o profilu 125 mm z oświetleniem krawędziowym mogą 
być podwieszane lub stawiane na stopach. Profil jest dwustronny, 
co daje maksymalną możliwość wykorzystania ramy. 

LED 125 mm EX631   na miarę

Vector - podwieszana rama LED 125 mm
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Small UF-ZME-SM   2020 (wys.) x 720 (szer.) mm

Medium UF-ZME-ME   2900 (wys.) x 730 (szer.) mm

Large UF-ZME-LA   4010 (wys.) x 770 (szer.) mm

Extra Large UF-ZME-EXLA   5070 (wys.) x 770 (szer.) mm

Produkowane na zamówienie. Produkowane na zamówienie.
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Wasp - roll up ekonomiczny

Ekonomiczny roll up sprawdzi się w czasie okresowych 
promocji lub do zaprezentowania nowego produktu. 

Idealne do 
tymczasowych  
promocji 

Ekonomiczny 
wybór

Listwa zatrzaskowa

600 mm UB204-600-05   1710/2080 (wys.) x 615 (szer.) x 320 (gł.) mm

800 mm UB204-800-03   2080 (wys.) x 815 (szer.) x 320 (gł.) mm

850 mm UB204-850-03   2080 (wys.) x 865 (szer.) x 320 (gł.) mm

1000 mm UB204-1000-03   2080 (wys.) x 1015 (szer.) x 320 (gł.) mm

Beijing Lite - X-Baner

X-Baner to prosty montaż i łatwa wymiana grafiki. Po 
złożeniu zajmuje niezwykle mało miejsca, więc schować 
go można w każdym punkcie sprzedaży.

600 x 1600 mm WH358-6X16-01   1600 (wys.) x 600 (szer.) x 500 (gł.) mm

700 x 1800 mm WH358-7X18-01   1800 (wys.) x 700 (szer.) x 580 (gł.) mm

800 x 1800 mm WH358-8X18-01   1800 (wys.) x 800 (szer.) x 650 (gł.) mm

800 x 2000 mm WH358-8X20-01   2000 (wys.) x 800 (szer.) x 720 (gł.) mm

System oczkowy

Regulowany uchwyt na tablet z teleskopową nóżką to wygoda  
i funkcjonalność. System można przenosić lub zamontować  
go na stałe do podłoża. Sprzęt jest dodatkowo zabezpieczony.

Teleskopowy uchwyt na tablet

Uchwyt na tablet IPS-003-B   Pion: 795-1225 (wys.) x 440 (szer.) x 335 (gł.) mm
        Poziom: 735-1175 (wys.) x 440 (szer.) x 335 (gł.) mm

Zabezpieczenie

Regulacja wysokości 

Ustaw sprzęt pionowo  
lub poziomo

*Tablet nie jest przedmiotem sprzedaży.
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Vector - rama ścienna 20 mm

Rama o grubości 20 mm nie zabierze przestrzeni i świetnie wkomponuje się  
w przestrzeń każdego punktu sprzedaży. Grafikę tekstylną zmienia się 
niezwykle łatwo i można ją przechowywać złożoną w kostkę.

Dostępne ramy 
okrągłe 

Idealna dekoracja

Prosty sposób na podział 
przestrzeni

Ścienny kaseton LED z oświetleniem krawędziowym 
pokreśli walory nowej kolekcji. Grafikę zmienia się 
niezwykle łatwo. Dostępne są różne wymiary. 

Rurowe ramy z silnymi magnesami to szybki i prosty sposób na stworzenie tła 
lub oddzielenie dwóch kolekcji. Dzięki dwustronnej grafice każda kolekcja może 
cieszyć się swoim motywem przewodnim na jednym systemie. Grafikę tekstylną 
zapinaną na zamek zmienia się niezwykle łatwo. 

LED 75 mm EX632   na miarę

Vector - ścienna rama LED 75 mm

ModulateTM - Ścianka magnetyczna

Zmieniaj grafikę na kasetonie 
LED, kiedy tylko potrzebujesz!

Ścianka 420 MOD-S-420   2000 (wys.) x 418 (szer.) x 400 (gł.) mm

Ścianka 424 MOD-S-424   2400 (wys.) x 418 (szer.) x 400 (gł.) mm

Ścianka 824 MOD-S-824   2400 (wys.) x 818 (szer.) x 400 (gł.) mm
Vector 20 mm EX628   na miarę

W ofercie dostępnych jest 15 ram standardowych. Produkujemy nies-
tandardowe wymiary na zamówienie. Ramy mogą mieć kąty proste.

PATENT
PENDING

Produkowane na zamówienie.
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Dwustronny kaseton LED montowany bez użycia narzędzi, to 
szybkie i proste rozwiązanie na pokazanie nowości w punkcie 
sprzedaży. Po zakończonej akcji promocyjnej kaseton spakuj 
do dedykowanej torby i przewieź do następnego punktu lub 
przechowaj w magazynie.

IllumiGOTM 2x1 ILGO-2X1-01   2000 (wys.) x 1000 (szer.) x 400 (gł.) mm

IllumiGOTM 2x2 ILGO-2X2-01   2000 (wys.) x 2000 (szer.) x 400 (gł.) mm

IllumiGOTM Retail ILLGO-RETAIL   1600 (wys.) x 600  (szer.) x 285  (gł.) mm

IllumiGOTM - przenośny kaseton LED

Pokaż nowy model

Formulate - łukowa ścianka rurowa z grafiką tekstylną

2400 mm FORM-CUR-24   2380 (wys.) x 2350 (szer.) x 500 (gł.) mm

3000 mm FORM-CUR-30   2380 (wys.) x 2950 (szer.) x 500 (gł.) mm

6000 mm FORM-CUR-60   2380 (wys.) x 5950 (szer.) x 900 (gł.) mm

Ścianka to prosty sposób na stworzenie tła czy przedstawienie 
cech produktu. Dzięki temu systemowi w łatwy sposób 
wydzielić można przestrzeń biurową czy poczekalnię.

Nawet 6 m szerokości!

Na stojak założyć można indywidualną grafikę tekstylną i zamontować dwie kieszonki 
na ulotki, co sprawi, że będzie to w pełni funkcjonalny system. Dzięki regulowanemu 
uchwytowi tablety o różnej wielkości można zamontować pionowo lub poziomo.

Formulate - rurowy stojak na tablet

Ciężka 
podstawa 
zapewnia 
stabilność 

Pełna funkcjonalność 

Rama FORM-UNI-TAB-01   1230 (wys.) x 350 (szer.) x 640 (gł.) mm

Czarna kieszonka na 
ulotki (na jeden uchwyt 
można zamontować 
max 2 kieszonki) 

FORM-UNI-TAB-LIT-B   155 (wys.) x 350 (szer.) x 75 (gł.) mm
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Listwy zatrzaskowe to szybka zmiana komunikatu, który wisząc 
ponad regałami, kieruje kupujących w odpowiednie miejsce.

Twista Lite - listwa plakatowa

Zaślepki w zestawie

Formulate Arch - rurowy łuk

Dodaj fryz  
do grafiki!

Prosty montaż 
bez użycia 
narzędzi

Konstrukcja rurowa z grafiką tekstylną to niezwykle 
wygodne rozwiązanie, które urozmaici wystrój sklepu. 

Counta PC607   2195 (wys.) x 805 (szer.) x 450 (gł.) mm - Lada z fryzem

 280 (wys.) x 680 (szer.) x 20 (gł.) mm - Fryz

Counta - lada degustacyjna 

Lada montowana bez użycia narzędzi i transportowana  
w wygodnej torbie, świetnie sprawdzi się w czasie mobilnych 
promocji. 

Łatwy montaż grafiki 

Wewnętrzna 
półka

Listwy docinane 
na zamówienie 
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500 mm Zestaw* TWISTA50   31 (wys.) x 500 (szer.) x 12 (gł.) mm

600 mm Zestaw* TWISTA60   31 (wys.) x 600 (szer.) x 12 (gł.) mm

800 mm Zestaw* TWISTA80   31 (wys.) x 800 (szer.) x 12 (gł.) mm

850 mm Zestaw* TWISTA85   31 (wys.) x 850 (szer.) x 12 (gł.) mm

900 mm Zestaw* TWISTA90   31 (wys.) x 900 (szer.) x 12 (gł.) mm

1000 mm Zestaw* TWISTA100   31 (wys.) x 1000 (szer.) x 12 (gł.) mm

1200 mm Zestaw* TWISTA120   31 (wys.) x 1200 (szer.) x 12 (gł.) mm

1500 mm Zestaw* TWISTA150   31 (wys.) x 1500 (szer.) x 12 (gł.) mm

3000 mm Zestaw* TWISTA300   31 (wys.) x 3000 (szer.) x 12 (gł.) mm

* Zestaw zawiera listwę dolną i górną wraz z zaślepkami 
oraz haczyki.

*Wysokość może się zmienić ze względu na kształt grafiki. 

Zoom+ Arch ZOOM+ARCH   2500/3000 (wys.) x 4000 (szer.) mm *

Podstawa UF-ZMSWB   162.5 (wys.) x 642 (szer.) mm



Podkreśl swoją wiadomość! Ta dwustronna ramka LED sprawdzi 
się w miejscach, gdzie komunikat musi być często zmieniany.
Profile dostępne są w kolorze srebrnym, białym i czarnym.

2x1 LED Kit VLB125-2x1   2005 (wys,) x 1000 (szer.) x 550 (gł.) mm

2x2 LED Kit VLB125-2x2   2005 (wys.) x 2000 (szer.) x 550 (gł.) mm

2x3 LED Kit VLB125-2x3   2005 (gł.) x 3000 (szer.) x 550 (gł.) mm

Custom EX631  Na zamówienie

Slim power supply 
unit in the frame

LED strip Secured 
cable entry

Vector - rama LED 125 mm
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Tablica może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz.  
Dzięki ramie OWZ zmiana komunikatu jest niezwykle 
prosta.

A-Sign Board - tablica informacyjna

A1 VF204-C   1060 (wys.) x 638 (szer.) x 825 (gł.) mm

B1 VF203   1220 (wys.) x 848 (szer.) x 925 (gł.) mm

Dostarczane w kompletach (listwa górna i dolna, haczyki  
i zaślepki) listwy zatrzaskowe, to bardzo uniwersalny nośnik 
informacji. 

Twista Lite - listwa zatrzaskowa 

W zestawie
z bezbarwną
powłoką PCV

Dostępny w kilku 
rozmiarach

500 mm Zestaw* TWISTA50   31 (wys.) x 500 (szer.) x 12 (gł.) mm

600 mm Zestaw* TWISTA60   31 (wys.) x 600 (szer.) x 12 (gł.) mm

800 mm Zestaw* TWISTA80   31 (wys.) x 800 (szer.) x 12 (gł.) mm

850 mm Zestaw* TWISTA85   31 (wys.) x 850 (szer.) x 12 (gł.) mm

900 mm Zestaw* TWISTA90   31 (wys.) x 900 (szer.) x 12 (gł.) mm

1000 mm Zestaw* TWISTA100   31 (wys.) x 1000 (szer.) x 12 (gł.) mm

1200 mm Zestaw* TWISTA120   31 (wys.) x 1200 (szer.) x 12 (gł.) mm

1500 mm Zestaw* TWISTA150   31 (wys.) x 1500 (szer.) x 12 (gł.) mm

3000 mm Zestaw* TWISTA300   31 (wys.) x 3000 (szer.) x 12 (gł.) mm

* Zestaw zawiera listwę dolną i górną wraz z zaślepkami 
oraz haczyki.
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Zoom Tent - aluminiowy namiot

Namiot to szybki i mobilny punkt promocyjny. Dzięki torbie 
na kółkach z łatwością można go transportować.

Korba do
napinania

Automatyczna
blokada

Montowana do słupa flaga to gwarancja widocznego 
komunikatu. 

Mistral - flaga montowana do słupa 

Wind Dancer - flaga z teleskopowym masztem

Dzięki pojemnej podstawie flaga wytrzyma 
podmuchy wiatru nawet do 29 km/h. Teleskopowy 
maszt umożliwia regulowanie wysokości od 2900 
do 5300 mm.

Grafika może być 
dwustronna

Nawet 5 m 
wysokości!

Grafika z 
elastycznym 
wykończeniem 
lub Full Graphic

Flagi Zoom+ z elastycznym masztem sprawdza 
się we wnętrzach i na zewnątrz, dzięki szerokiej 
gamie podstaw. Dostępne są różne kształty 
grafiki.

Zoom+ - flaga z elastycznym masztem 

Szeroki wybór 
podstaw 

Akcesoria:

Torby (na maszt i podstawę) AB105-C

Wind Dancer podstawa WD105B
  2900/4170/5300 (wys.)  

        x 1000 (szer.) x 1000 (gł.) mm
Wind Dancer maszt WD105OP

Uwaga: przy użyciu brezentu grafika jest nacinana, 
aby był swobodny przepływ powietrza.

Mistral UB725   do 2000 (wys.) x 890 (szer.) mm

Small UF-ZM-SM   2020 (wys.) x 720 (szer.) mm

Medium UF-ZM-ME   2900 (wys.) x 730 (szer.) mm

Large UF-ZM-LA   4010 (wys.) x 770 (szer.) mm

Extra Large UF-ZM-EXLA   5070 (wys.) x 770 (szer.) mm

Rama 2x2 ZT22-XAF   3160 (wys.) x 2000 (szer.) x 2000 (gł.) mm

Rama 3x3 ZT33-XAF   3160 (wys.) x 2920 (szer.) x 2920 (gł.) mm

Rama 3x4.5 ZT345-XAF   3160 (wys.) x 4300 (szer.) x 2920 (gł.) mm

Rama 3x6 ZT36-XAF   3160 (wys.) x 5800 (szer.) x 2920 (gł.) mm

Dach ZTXX-CTB/K/R/W Kolory: Biały / Czarny / Niebieski / Czerwony

Pełna ściana ZTXX-FWB/K/R/W Kolory: Biały / Czarny / Niebieski / Czerwony

Pół-ściana ZTXX-HWB/K/R/W Kolory: Biały / Czarny / Niebieski / Czerwony
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ModulateTM – barierka oddzielająca

Barierka oddzielająca

  1000 (wys.) x 1000 (szer.) x 450 (gł.) mm

  1000 (wys.) x 1500 (szer.) x 450 (gł.) mm

  1000 (wys.) x 2000 (szer.) x 450 (gł.) mm

Wydziel przestrzeń za pomocą barierki z grafiką tekstylną. Łącz barierki
za pomocą silnych magnesów, które znajdują się w systemie.

Łącz barierki i przekazuj 
komunikat na dwustronnej 

tekstylnej grafice.
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Bary i restauracje
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Economy Café Barrier  
- barierki do wydzielenia przestrzeni

Wydziel miejsce, gdzie mogą usiąść twoi goście. Umieszczając 
logo na grafice, zapewnisz widoczność swojej marki. 

Łącz barierki pod różnymi 
kątami 

Grafika 
dwustronna

Grafika może
dostosowywać się do
podmuchów wiatru dzięki
klipsom ze sprężynką

Listwa 1000 mm UB214-1000   1000 (szer.) mm

Listwa 1500 mm UB214-1500   1500 (szer.) mm

Listwa 2000 mm UB214-2000   2000 (szer.) mm

Podstawa UB214B   360 (Ø) mm

Maszt UB214P   960 (wys.) mm

Klipsy (para) UB214-SC
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Parasol to bardzo funkcjonalne rozwiązanie. Ten nośnik 
reklamy to jednocześnie ochrona przed słońcem i deszczem.

Sunrise - kwadratowy parasol

Regulowana
wysokość

Automatyczna
blokada

Dostępny  
w wersji 
okrągłej

Torba 
transportowa na 

maszt

Potykacz z pojemną podstawą i ramą OWZ w kilku rozmiarach.  
Świetnie sprawdzi się przed sklepem, restauracją i barem!

Whirlwind - zewnętrzna tablica informacyjna

A1 UB207   1165 (wys.) x 780 (szer.) x 500 (gł.) mm

A0 UB207-A0   1554 (wys.) x 1010 (szer.) x 625 (gł.) mm

B1 UB207-B1   1800 (wys.) x 1050 (szer.) x 725 (gł.) mm

Rama OWZPojemna podstawa
z kółkami i rączką

Sprężyny dodają
systemowi
elastyczności

Pokaż przechodniom, co 
oferujesz w swoim lokalu 

Kwadratowy Parasol Sunrise  
z 20 kg podstawą UU-S-01   2040-2740 (wys.) x 2000 (szer.) x 2000 (gł.) mm

Okrągły Parasol Sunrise  
z 20 kg podstawą UU-C-01   2500 (wys.) x 2660 (Ø) mm

 Podstawa 20 kg UU-B-01



Vector - wall-mounted LED frame 30 mm

Vector LED 30 mm EX205
  900 x 800 mm

        1500 x 800 mm
        2000 x 1000 mm

Aluminium profile

Linkable LED
lightning system

Screw-in bracket

Ø 400 mm VWFC-400   400 (Ø) mm

Ø 700 mm VWFC-700   700 (Ø) mm

Ø 1000 mm VWFC-1000  1000 (Ø) mm

Custom EX622 na zapytanie

Other sizes upon request.
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Stwórz dekorację i podkreśl ją jednolitym oświetleniem 
LEDjakie zapewniają moduły zamieszczone w tym 
kasetonie.

Stwórz ciekawe dekoracje dzięki okrągłym ramkom 
Vector z grafiką tekstylną.

Vector – okrągła rama 20 mm 

Alternatywa dla dwustronnego roll upa.  
Zadbaj o widoczność komunikatu. 

Formulate Monolith Eco  
- rurowy stand

800 mm FORM-MON-ECO-800   2009 (wys.) x 800 (szer.) x 378 (gł.) mm

1000 mm FORM-MON-ECO-1000   2009 (wys.) x 1000 (szer.) x 378 (gł.) mm

Ø 25 cm
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Wedge – stand z panelem PCV 

Zamontuj grafikę o nietypowym kształcie  
na stabilnej podstawie. 

Wedge 300 mm UB102-300-S   85 (wys.) x 300 (szer.) x 360 (gł.) mm

Wedge 600 mm UB102-600-S   85 (wys.) x 600 (szer.) x 360 (gł.) mm

Wedge 800 mm UB102-800-S   85 (wys.) x 800 (szer.) x 360 (gł.) mm

Wedge 1000 mm UB102-1000-S   85 (wys.) x 1000 (szer.) x 360 (gł.) mm

Wielkoformatowe ramy LED z oświetleniem krawędziowym,  
to bardzo dobry sposób na podkreślenie marki.

Vector – ścienny kaseton LED 75 mm 

Vector LED 75 mm EX632

  2000 x 1000 mm
        3000 x 1000 mm
        3000 x 1500 mm          
        
        Inne wymiary  
        na zamówienie

Vector 20 mm rama ścienna EX628   na miarę

Skomponuj dekoracje z ram Vector o różnych wymiarach.

Vector – rama ścienna 20 mm 

Panel PCV nie stanowi części zestawu.
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Eventy
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Ten potykacz to ciekawa forma i wygodny transport. 
Dzięki dołączonym do zestawu śledziom, można go 
przymocować do podłoża. 

Stowaway - potykacz z tekstylną grafiką

Paski stabilizujące
na rzep

Torba 
transportowa  
w zestawie

Podstawę wypełnić można wodą 
lub piaskiem 

Shimmer - ekonomiczna flaga  
z teleskopowym masztem

Ekonomiczna flaga z teleskopowym masztem i pojemną 
podstawą.  

Bora Tent - nadmuchiwany namiot 

Nadmuchiwany namiot z indywidualną grafiką może 
być schronieniem w słoneczny dzień. Rama nie musi być 
nadmuchiwana cały czas, co eliminuje hałas.

Nadmuchiwany 
system

od 1620 do 
3000 mm

630 mm

Rama INFT3-22   2460 (wys.) x 3000 (szer.) x 3000 (gł.) mm

Dach INFT3-CZ-B/BL/R/W Kolory: niebieski, czarny 

Boczna 
ściana INFT3-WA-B/BL/R/W Kolory: czerwony, biały

Akcesoria:

Pompka ręczna CDX-INFTA-PM

Pompka elektryczna 400 W INFTA-PE4EU

Plastikowe śledzie (x20) UI00853-20

Metalowe śledzie (x20) UI00854-20

Stowaway 1400 mm UB736-03A   700 (wys.) x 1420 (szer.) x 400/480 (gł.) mm

Stowaway 1700 mm UB736-02A   850 (wys.) x 1720 (szer.) x 400/480 (gł.) mm

Stowaway 2000 mm UB736-01A   1000 (wys.) x 2020 (szer.) x 400/480 (gł.) mm

Shimmer podstawa WD102B-01
  1620/3000  (wys.) x 630 (szer.) x 385 (gł.) mm

Shimmer maszt WD102P-01



Zamień łuk w ściankę 
dzięki grafice!
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Wiadomość widoczna z obu stron. Stabilna podstawa może  
być dodatkowo zabezpieczona dzięki śledziom.

Thunder 2 - zewnętrzny  
dwustronny roll up

Trzyczęściowy
maszt typu bungee

Metalowe śledzie

Podstawę można
wypełnić wodą

Flaga napinana za
pomocą haczyków

Stwórz wejście, licznik kilometrów czy linę startu i mety. Dzięki 
podstawom łuk wytrzymuje podmuchy wiatru do 32 km/h. 

Zoom+ Arch - flagowy łuk

Wypełnione wodą lub piaskiem 
podstawy, to gwarancja 
stabilności. 

2500 mm

3000 mm

Montowana do słupa flaga to gwarancja widocznego komunikatu. 

Mistral - flaga montowana do słupa 

Thunder 2 UB185-850-01   2200 (wys.) x 850 (szer.) x 385 (gł.) mm

*Wysokość może się zmienić ze względu na kształt grafiki. 

Zoom+ Arch ZOOM+ARCH   2500/3000 (wys.) x 4000 (szer.) mm *

Podstawa UF-ZMSWB   162.5 (wys.) x 642 (szer.) mm

Uwaga: przy użyciu brezentu grafika jest nacinana,  
aby był swobodny przepływ powietrza.

Mistral UB725   do 2000 (wys.) x 890 (szer.) mm
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System zasłonięty 
grafiką

Formulate - ścianka prosta 

Rurowa ścianka Formulate jest łatwa w montażu i wygodna  
w magazynowaniu. W dodatku grafikę można domówić  
bez konieczności odsyłania systemu.

2400 mm FORM-STR-24   2380 (wys.) x 2350 (szer.) x 400 (gł.) mm

3000 mm FORM-STR-30   2380 (wys.) x 2950 (szer.) x 400 (gł.) mm

4000 mm FORM-STR-40   2380 (wys.) x 3950 (szer.) x 400 (gł.) mm

5000 mm FORM-STR-50   2380 (wys.) x 4950 (szer.) x 400 (gł.) mm

6000 mm FORM-STR-60   2380 (wys.) x 5950 (szer.) x 400 (gł.) mm

W ofercie dostępne są ścianki proste i łukowe wertykalne. 
Produkujemy niestandardowe wymiary na zamówienie. 
Ramy mogą mieć kąty proste.



  #29

Wedge - stand ze stabilną podstawą

Ten stand wypromuje film lub spektakl w bardziej oryginalny 
sposób niż klasyczny roll up. Panel PCV, który montuje się  
w stabilnej podstawie, może mieć różne kształty.

300 mm UB102-300-S   85 (wys.) x 300 (szer.) x 360 (gł.) mm

600 mm UB102-600-S   85 (wys.) x 600 (szer.) x 360 (gł.) mm

800 mm UB102-800-S   85 (wys.) x 800 (szer.) x 360 (gł.) mm

1000 mm UB102-1000-S   85 (wys.) x 1000 (szer.) x 360 (gł.) mm

Wstaw panel o 
dowolnym kształcie

Niewidoczne 
łączenie podstawy z 

grafiką

Wyznacz granice i przejścia, jednocześnie ciesząc się 
dodatkowym miejscem na komunikat. 

Economy Caffe Barrier  
- barierki kolejkowe z komunikatem

Listwa 1000 mm UB214-1000   1000 (szer.) mm

Listwa 1500 mm UB214-1500   1500 (szer.) mm

Listwa 2000 mm UB214-2000   2000 (szer.) mm

Podstawa UB214B   360 (Ø) mm

Maszt UB214P   960 (wys.) mm

Klipsy (para) UB214-SCPanel PCV nie stanowi części zestawu.
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IllumiGOTM - przenośny kaseton LED

Kaseton LED składany bez użycia narzędzi i transportowany 
w wygodnej torbie, to rozwiązanie, które sprawdzi się  
na każdym wydarzeniu.

ModulateTM - lada magnetyczna

Lada FORM-MOD-CNTR   1015 (wys.) x 800 (szer.) x 600 (gł.) mm

Półka FORM-MOD-CNTR-02   9 (wys.) x 770 (szer.) x 571 (gł.) mm

Lady z grafiką tekstylną łączy się ze sobą dzięki mocnym 
magnesom. Dzięki temu można stworzyć długą ladę lub kilka 
mniejszych. Wszystko zależy od koncepcji. 

Montaż bez użycia 
narzędzi

IllumiGOTM 2x1 ILGO-2X1-01   2000 (wys.) x 1000 (szer.) x 400 (gł.) mm

IllumiGOTM 2x2 ILGO-2X2-01   2000 (wys.) x 2000 (szer.) x 400 (gł.) mm

IllumiGOTM Retail ILLGO-RETAIL   1600 (wys.) x 600  (szer.) x 285  (gł.) mm
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Kaseta z 
tworzywa 
sztucznego 

Element - ekonomiczny roll up z oryginalną kasetą 

800 mm UB146-800   2090 (wys.) x 830 (szer.) x 85 (gł.) mm

850 mm UB146-850   2090 (wys.) x 880 (szer.) x 85 (gł.) mm

1000 mm UB146-1000   2090 (wys.) x 1030 (szer.) x 85 (gł.) mm

Ekonomiczny wybór - 
oryginalny wygląd

Pegasus - teleskopowa ścianka

Świetne tło do zdjęć. Dzięki regulowanym masztom 
pionowym i poziomym tworzyć można różnej wielkości tła. 
Świetna dla mobilnych fotografów, ponieważ całość mieści 
się w wygodnej torbie transportowej.

1000 - 2515 
mm

1429 - 2540 
mm

Świetnie sprawdzi się jako  
tło do zdjęć

Łatwy i szybki 
montaż

Maszty teleskopoweGrafika montowana 
za pomocą tuneli
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Pegasus UB165-S   1000-2515 (wys.) x 1429-2540 (szer.) x 442 (gł.) mm

Roll up to łatwy i wygodny sposób na promowanie własnej 
marki. Dzięki torbie transportowej można zabrać go ze sobą na 
każde zlecenie i zaprezentować na nim swój pełen zakres usług.
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Stoiska
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Stoiska

Z gotowych modułów można stworzyć  

stoisko od 3 do 15 m², a nawet większe!

Dzięki naszej szerokiej gamie gotowych modułów Vector  

oraz ram ModulateTM, stworzyć można łatwe w montażu,  

wygodne w transporcie i proste w zmianie konfiguracji stoiska. 

Nie ograniczamy się tylko do tego, nasz zespół projektantów  

stworzy stoisko na miarę potrzeb każdego klienta.  

Do profili Vector dodać można rurowe systemy Formulate,  

które nadadzą całości efekt 3D. Dostępne w naszej ofercie 

standardowe i niestandardowe podwieszenia  

idealnie zwieńczą stoisko. Nie można zapomnieć  

o kasetonach LED, które, wkomponowane  

w stoisko, podkreślą jego grafikę 

i przyciągną oko przechodniów. 

Dodatki Formulate 
to gwarantowany efekt 3D

Dodaj podwieszenie i badź  
widoczny z daleka 

Uzupełnij stoisko praktycznymi 
dodatkami - półkami, kieszonkami  
na ulotki, ladami i wieloma innymi
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Montowany do ściany ekran to świetne rozwiązanie, które 
sprawdzi się w każdym miejscu. Ekran pracuje na Androidzie, 
co sprawia, że wgrywanie plików z pamięci USB oraz 
planowanie ich pojawiania się jest niezwykle proste. 

Rozmiary 19”, 22”, 32”, 50” dostępne na zamówienie.

Digital Advertising Display 

Digital Advertising Display 55” D-DAD55   1366 (wys.) x 837 (szer.) x 50.1 (gł.) mm

Położenie  
poziome  
lub pionowe

Wiele wejść  
AV

Praca 24/7 Wbudowane  
głośniki

Full HD  
1080p

Dożywotnie  
wsparcie  
techniczne

Darmowe 
oprogramowanie do 
planowania czasu 
pojawiania się treści

Eco-Friendly  
Power Timer

Uchwyt Super  
Slim do montażu  
do ściany  
w zestawie 

Panel IPS Profil  
Super Slim

Duży  
kąt widzenia

Full HD  
1080p

Wgrywanie  
plików  
z pamięci USB

Wgraj zaprojektowane plakaty i pokaż je przechodniom, 
promując nowe produkty. Ekran pracuje na Androidzie,  
co sprawia, że wgrywanie plików z pamięci USB oraz 
planowanie ich pojawiania się jest niezwykle proste.

50” i 55” dostępne w wersji dwustronnej.

Totem Free-standing Digital Display 

Totem Free-standing Digital Display 55” D-TOTEM-55   1973 (wys.) x 813 (szer.) x 400 (gł.) mm

Wgrywanie  
plików  
z pamięci  
USB

Full HD  
1080p

Praca 24/7 Wbudowane  
głośniki

Wiele wejść  
AV

Dożywotnie  
wsparcie  
techniczne

Darmowe 
oprogramowanie do 
planowania czasu 
pojawiania się treści

Panel IPS Profil  
Super Slim

Eco-Friendly  
Power Timer

Zintegrowane 
kółka

Duży  
kąt widzenia
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Dynamiczne menu ułatwi pracę w restauracji.  
Zmieniaj zdalnie oferty zgodnie z porą dnia lub sezonem. 

Rozmiary 32”, 43” i 50” dostępne na zamówienie.

Network Digital Menu Board

Network Digital Menu Board 55” D-DMB55   708.9 (wys.) x1232 (szer.) x 59.3 (gł.) mm

System 
Android 

Oprogramowanie 
 w chmurze

Praca 24/7 Synchronizacja  
kilku ekarnów

Biblioteka 
szablonów

Połączenie  
LAN

Dożywotnie  
wsparcie  
techniczne

Darmowe 
oprogramowanie do 
planowania czasu 
pojawiania się treści

Panel IPS Położenie  
poziome  
lub pionowe

Eco-Friendly  
Power Timer

Dostępne  
aktualizacje  
systemu

Przesuwany  
tekst/RSS

Ten system z obudową odporną na wodę i kurz, to świetna przenośna 
reklama zewnętrzna. Dzięki mocnej baterii, która wystarcza na ponad  
14 godzin, system można postawić w dowolnym miejscu bez konieczności 
podłączania go do prądu.

Outdoor Battery A-Board

Outdoor Battery A-Board 43” D-OBAB43   1232 (wys.) x 604.7 (szer.) x 478 (gł.) mm

Przenośny  
systetm

Wodoodporna 
obudowa (stopień 
ochrony IP65)

Android Media  
Player

Zasilane  
baterią 

Wgrywanie  
plików  
z pamięci USB

Czujnik  
światła

14 godzin 
pracy

Chropowate  
kółeczka

Zamek  
zabezpieczający

Dostępne  
aktualizacje  
systemu

Dożywotnie wsparcie  
techniczne

Stylowe  
wykończenie

Jasność  
700 cd/m²
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Estetycznie wykonana rama z zaokrąglonymi rogami spełni 
oczekiwania w najbardziej wymagających miejscach. Kółeczka 
i rączka ułatwiają przemieszczanie systemu. To rozwiązanie 
ułatwi przechodniom wejście  w interakcję z każdą marką. 

Digital A-Board

Digital A-Board 43” UDIG-DAB-43-B-01 (czarny) 
UDIG-DAB-43-W-01 (biały)   1500 (wys.) x 605 (szer.) x 580 (gł.) mm

2

Praca 24/7Wgrywanie  
plików  
z pamięci USB

Full HD  
1080p

Zasilane  
baterią 

Android  
Media  
Player

Dożywotnie  
wsparcie  
techniczne

Panel IPS Czujnik  
światła

Dostępne  
aktualizacje  
systemu

Zintegrowane 
kółka

Stylowa biała 
obudowa

Duży  
kąt widzenia

Facial Recognition Thermometer Display

8” Facial Recognition Thermometer Display D-TDS-8   172 (wys.) x 107 (szer.)  mm 

Podstawa stołowa D-TS-8

Podstawa podłogowa D-TAS-8

Niezwykle funkcjonalny system, który sprawdzi się w miejscach 
użyteczności publicznej czy biurach. Program nie tylko 
sprawdza temperaturę, ale także to czy wchodzący ma maskę  
i nie znajduje się na czarnej liście. 

Moduł  
obrazowania 
termicznego

Moduł  
obrazowania 
termicznego

Detekcja  
maski 

 Rozwiązanie  
typu  
"wszystko  
w jednym"

Wyświetlacz 
bezdotykowy

Sygnalizacja  
świetlna  
paskowa

Dostępne 
aktualizacje  
systemu

Dodatek 
urządzenia do 
odkażania rąk

Alarm  
gorączkowy

Synchronizacja 
z istniejącymi 
systemami

Opcje  
stojaka 
montażowego

Opcjonalna 
integracja NFC



Bezpieczeństwo
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la mise en situ

Economy Caffe Barier  
- barierki do wydzielania przestrzeni A-Sign Board - potykacz z ramą OWZ

A1 VF204-C   1060 (wys.) x 638 (szer.) x 825 (gł.) mm

B1 VF203   1220 (wys.) x 848 (szer.) x 925 (gł.) mm

Niezależnie od kryzysu z jakim się 
zmagasz, wymusza on zachowanie rygoru 
i perfekcyjnej organizacji. Przestrzeń musi 
być tak zaaranżowana, aby było wiadomo 
od razu jak się poruszać i gdzie nie wolno 
wchodzić. Dzięki barierkom kolejkowym 
oraz potykaczom w łatwy sposób wyodrębnisz 
sektory i stworzysz bezpieczny dystans.

Dzięki tym barierkom nie tylko oddzielisz przestrzeń, 
ale także przekażesz ważny komunikat.

Postaw ten system przed wejściem i szybko zmieniaj 
komunikat, kiedy tylko tego potrzebujesz.

Listwa 1000 mm UB214-1000   1000 (szer.) mm

Listwa 1500 mm UB214-1500   1500 (szer.) mm

Listwa 2000 mm UB214-2000   2000 (szer.) mm

Podstawa UB214B   360 (Ø) mm

Maszt UB214P   960 (wys.) mm

Klipsy (para) UB214-SC

Dwustronna 
grafika

Przeźroczysta folia 
ochronna w zestawie

Bezpieczeństwo
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la mise en situ

A4 AT401-C   328 (wys.) x 241 (szer.) x 13 (gł.) mm

A3 AT402-C   451 (wys.) x 328 (szer.) x 13 (gł.) mm

A2 AT403-C   625 (wys.) x 451 (szer.) x 13 (gł.) mm

A1 AT404-C   872 (wys.) x 625 (szer.) x 13 (gł.) mm

A0 AT405-C   1220 (wys.) x 872 (szer.) x 13 (gł.) mm

W sytuacji kryzysowej, niezbędne 
jest dostarczenie właściwych 
informacji odwiedzającym. 
Przedstawione rozwiązania 
są przenośne i ekonomiczne. 
To łatwy sposób na komunikację. 

Powieś ramę w widocznym miejscu i zmieniaj komunikat, 
kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Dodatkowa folia chroni 
wydruk. 

Sentry A3 SL103   1075 (wys.) x 245 (szer.) x 326 (gł.) mm

Sentry A4 SL104   1005 (wys.) x 245 (szer.) x 326 (gł.) mm

Wskaż kierunek kolejki lub odpowiednie pomieszczenie. 
Dzięki ramce OWZ komunikat może być zmieniany 
regularnie i szybko.

800 mm UB197   2105 (wys.) x 860 (szer.) x 285 (gł.) mm

850 mm UB196   2105 (wys.) x 910 (szer.) x 285 (gł.) mm

1000 mm UB197-1000   2105 (wys.) x 1060 (szer.) x 285 (gł.) mm

1200 mm UB197-1200   2105 (wys.) x 1260 (szer.) x 285 (gł.) mm

1500 mm UB197-1500   2105 (wys.) x 1560 (szer.) x 285 (gł.) mm

2000 mm UB197-2000   2105 (wys.) x 2060 (szer.) x 285 (gł.) mm

Popularny system, który pasuje do każdej przestrzeni. 
Łatwo go przenieść i złożyć, co zapewnia szybkie działanie.

Produkowane na zamówienie. 

Trappa - ścienna rama OWZ Sentry - ramka OWZ na nóżceMosquito - ekonomiczny roll up

Stwórz transparentną
ściankę z roll upa, montując 
przeźroczystą folię

Sentry Custom 1 Custom 2

Custom 1   1005 (wys.) x 245 (szer.) x 326 (gł.) mm

Custom 2   1005 (wys.) x 245 (szer.) x 326 (gł.) mm
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Stwórz lub oznacz recepcję, która będzie 
widoczna dla każdego. Wybierz spośród 
flag o różnym kształcie, lad, meeting 
podów i wielu innych. 

Counta - przenośna recepcja z fryzem ModulateTM - lada magnetyczna

Counta PC607   2195 (wys.) x 805 (szer.) x 450 (gł.) mm Lada FORM-MOD-CNTR   1015 (wys.) x 800 (szer.) x 600 (gł.) mm

Półka FORM-MOD-CNTR-02   9 (wys.) x 770 (szer.) x 571 (gł.) mm

Meeting Pod - wydzielona przestrzeń

Meeting Pod FORM-MPOD-01   2100 (wys.) x 2900 (szer.) x 2550 (gł.) mm

Umieść na fryzie jasny komunikat. Recepcję składa się 
szybko i transportuje w torbie, co zapewnia jej mobilność. 
Wewnętrzna półka zapewnia miejsce na dodatkowe materiały.

Złącz kilka lad dzięki silnym magnesom bez żadnych dodatkowych 
łączników i stwórz jedną długą recepcję. W razie potrzeby rozłącz 
systemy i stwórz kilka punktów np. do dezynfekcji rąk.

Stwórz wyciszone miejsce, gdzie np. osoby starsze będą mogły 
poczekać na swoją kolej. Ten rurowy system z grafiką tekstylną 
montuje się niezwykle szybko, co zapewnia jego mobilność.

Produkujemy inne 
wymiary na zamówienie

Produkowane na zamówienie. 
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Zoom+ Edge

Zoom+ Quill

Zoom+ Feather

FLAGI ZOOM+

Zoom+ Crest

Zoom+ Arch

*Wysokość może się zmienić ze względu na kształt grafiki. 

Zoom+ Arch ZOOM+ARCH   2500/3000 (wys.) x 4000 (szer.) mm *

Podstawa UF-ZMSWB   162.5 (wys.) x 642 (szer.) mm

Small UF-ZME-SM   2020 (wys.) x 720 (szer.) mm

Medium UF-ZME-ME   2900 (wys.) x 730 (szer.) mm

Large UF-ZME-LA   4010 (wys.) x 770 (szer.) mm

Extra Large UF-ZME-EXLA   5070 (wys.) x 770 (szer.) mm

Small UF-ZM-SM   2180 (wys.) x 580 (szer.) mm

Medium UF-ZM-ME   2750 (wys.) x 700 (szer.) mm

Large UF-ZM-LA   3430 (wys.) x 1100 (szer.) mm

Extra Large UF-ZM-EXLA   4660 (wys.) x 920 (szer.) mm

Small UF-ZM-SM   2470 (wys.) x 590 (szer.) mm

Medium UF-ZM-ME   2950 (wys.) x 740 (szer.) mm

Large UF-ZM-LA   4180 (wys.) x 800 (szer.) mm

Extra Large UF-ZM-EXLA   5030 (wys.) x 910 (szer.) mm

Grafika nadaje kształt elastycznemu masztowi.  
Dzięki szerokiemu wyborowi podstaw, flagi można  
stosować w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Small UF-ZM-SM   2470 (wys.) x 540 (szer.) mm

Medium UF-ZM-ME   3130 (wys.) x 600 (szer.) mm

Large UF-ZM-LA   3950 (wys.) x 730 (szer.) mm

Extra Large UF-ZM-EXLA   5020 (wys.) x 860 (szer.) mm
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Modułowe rozwiązania to najbardziej elastyczny wybór. Dzięki własnej produkcji dostarczyć możemy stworzone  
na miarę systemy. Poniżej przedstawiamy propozycje, które mogą być dowolnie konfigurowane i wielokrotnie  
używane, dzięki szybkiemu i łatwemu montażowi. 

Konstrukcja z aluminiowych ram ze sztywnymi panelami,  
na które można nakleić informacje. 

Produkowane na zamówienie.

Konstrukcja z aluminiowych profili z grafiką tekstylną, którą 
można samodzielnie wymienić.

Produkowane na zamówienie.

Ścianki działowe n°1

Ścianki działowe n°2
Sam zdecyduj ile ścianek 
działowych potrzebujesz i jak 
daleko mają być od siebie.

Masz pomysł? Wyślij nam szkic.  
Zaprojektujemy i wyprodukujemy Twój system.

Dodaj do konstrukcji uchwyt 
na dozownik do dezynfekcji 

Uchwyt na bok Uchwyt na frontDozownik 
automatyczny 
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Ścianki ochronne z pleksi* Lada Gear Edge – recepcja z nadstawką ochronną 

Zapewnij ochronę pracownikom i klientom.  
Ścianki dostępne ze stopami (wersja mobilna)  
lub bez (montowane do lady). 

Produkowane na zamówienie.

Przenośna lada z chroniącą obsługę i klientów ścianką,  
to wygodny sposób na przenośną recepcję.

*Przedmiotem oferty są ramy.  
  Pleksi dostarczana na zamówienie. Ochronna płyta przeźroczysta 2 mm w zestawie.

Lada prosta GECS-FO   920 (wys.) x 830 (szer.) x 450 (gł.) mm

Lada łukowa GECC-FO   920 (wys.) x 830 (szer.) x 525 (gł.) mm
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ModulateTM – barierka informacyjna

Barierka informacyjna

  1000 (wys.) x 1000 (szer.) x 450 (gł.) mm

  1000 (wys.) x 1500 (szer.) x 450 (gł.) mm

  1000 (wys.) x 2000 (szer.) x 450 (gł.) mm

Zaznacz bezpieczną odległość, którą powinni zachować odwiedzający.

Łącz barierki dzięki  
silnym magnesom 

Produkowane na zamówienie.
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ModulateTM – barierka odgradzająca 

Wyznacz odpowiednią odległość za pomocą standardowych ram 
ModulateTM. Łącz je i zmieniaj konfiguracje dzięki silnym magnesom. 

Barierka odgradzająca MOD-S-810-SQ   1000 (wys.) x 818 (szer.) x 400 (gł.) mm

Stopa Twista&Lock 
montowana bez 
użycia narzędzi

Wedge - panel PCV na stabilnej podstawie

Stwórz kilka mniejszych systemów lub jeden większy,  
dzięki szerokiemu wyborowi podstaw.

Podstawa 300 mm UB102-300   85 (wys.) x 300 (szer.) x 360 (gł.) mm

Podstawa 600 mm UB102-600   85 (wys.) x 600 (szer.) x 360 (gł.) mm

Podstawa 800 mm UB102-800   85 (wys.) x 800 (szer.) x 360 (gł.) mm

Podstawa 1000 mm UB102-1000   85 (wys.) x 1000 (szer.) x 360 (gł.) mm

Panel PCV nie stanowi części zestawu.

Stwórz barierkę z paneli PCV 
zamontowanych do stabilnej podstawy
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Stwórz kilka mniejszych systemów lub jeden większy,  
dzięki szerokiemu wyborowi podstaw.

Panel PCV nie stanowi części zestawu.
Zapytaj o dostępne akcesoria. 

Zoom Tent - przenośny namiot

Gala - składany stół

Blizzard - zewnętrzny baner

Stół idealnie sprawdzi się jako miejsce, gdzie możesz postawić 
dozowniki oraz umieścić niezbędne informacje. Dodaj obrus  
z indywidualnym nadrukiem. 

Łatwy montaż grafiki umożliwia jej szybką wymianę,  
a pojemna podstawa zapewnia stabilizację. 

Magazynuj środki ochrony osobistej na zewnątrz,  
aby szybko uzupełniać dozowniki.

Rama 2x2 ZT22-XAF   3160 (wys.) x 2000 (szer.) x 2000 (gł.) mm

Rama 3x3 ZT33-XAF   3160 (wys.) x 2920 (szer.) x 2920 (gł.) mm

Rama 3x4.5 ZT345-XAF   3160 (wys.) x 4300 (szer.) x 2920 (gł.) mm

Rama 3x6 ZT36-XAF   3160 (wys.) x 5800 (szer.) x 2920 (gł.) mm

Dach ZTXX-CTB/K/R/W Kolory: Biały / Czarny / Niebieski / Czerwony

Pełna ściana ZTXX-FWB/K/R/W Kolory: Biały / Czarny / Niebieski / Czerwony

Pół-ściana ZTXX-HWB/K/R/W Kolory: Biały / Czarny / Niebieski / Czerwony

Stół Gala FT-6   Otwarty: 745 (wys.) x 1835 (szer.) x 750 (gł.) mm
        Złożony: 80 (wys.) x 885 (szer.) x 750 (gł.) mm

Blizzard UB701   1600/2100 (wys.) x 600/800 (szer.) x 540 (gł.) mm
Wydrukuj 

indywidualną grafikę

Dostępna wersja 
z dopasowanym 

obrusem
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Zoom Tent - przenośny namiot

Monsoon - zewnętrzny baner

Shield - znak drogowy

2500 mm UB707-C   1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 640 (gł.) mm

3000 mm UB711-C   1250 (wys.) x 3000 (szer.) x 795 (gł.) mm

Shield UB108   800 (wys.) x 465 (szer.) x 450 (gł.) mm

Stwórz punkt odbioru zamówień i oznakuj go tak, aby był 
widoczny z daleka.

Zapytaj o dostępne akcesoria.

Śledzie w zestawie. 

Postaw baner tak, aby klienci wiedzieli, gdzie mają się kierować 
po swoje zamówienie.

Postaw znak na wjeździe tak, aby było wiadomo, która droga 
prowadzi do odbioru towaru.

Rama 2x2 ZT22-XAF   3160 (wys.) x 2000 (szer.) x 2000 (gł.) mm

Rama 3x3 ZT33-XAF   3160 (wys.) x 2920 (szer.) x 2920 (gł.) mm

Rama 3x4.5 ZT345-XAF   3160 (wys.) x 4300 (szer.) x 2920 (gł.) mm

Rama 3x6 ZT36-XAF   3160 (wys.) x 5800 (szer.) x 2920 (gł.) mm

Dach ZTXX-CTB/K/R/W Kolory: Biały / Czarny / Niebieski / Czerwony

Pełna ściana ZTXX-FWB/K/R/W Kolory: Biały / Czarny / Niebieski / Czerwony

Pół-ściana ZTXX-HWB/K/R/W Kolory: Biały / Czarny / Niebieski / Czerwony
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A-Sign Board - potykacz z ramą OWZ

Ten system zapewnia szybką zmianę komunikatu  
i może być stosowany także na zewnątrz. 

Original+ z półką - roll up z akcesoriami 

Prosty i szybki sposób na stworzenie punktu 
do dezynfekcji rąk. Do roll upa premium dołączyć można 
różne akcesoria, dzięki specjalnie skonstruowanej kasecie.

600 mm UB322-600C1   1590/2230 (wys.) x 640 (szer.) x 195 (gł.) mm

800 mm UB322-800C1   1590/2230 (wys.) x 840 (szer.) x 195 (gł.) mm

1000 mm UB322-1000C1   1590/2230 (wys.) x 1040 (szer.) x 195 (gł.) mm

1200 mm* UB322-1200C1   1590/2230 (wys.) x 1240 (szer.) x 195 (gł.) mm

1500 mm* UB322-1500C1   1590/2230 (wys.) x 1540 (szer.) x 195 (gł.) mm

2000 mm* UB322-2000C1   1590/2230 (wys.) x 2040 (szer.) x 195 (gł.) mm

2400 mm** UB322-2400C1   1590/2230 (wys.) x 2440 (szer.) x 195 (gł.) mm

A-sign Board A1 VF204-C   1060 (wys.) x 638 (szer.) x 825 (gł.) mm

A-sign Board B1 VF203   1220 (wys.) x 848 (szer.) x 925 (gł.) mm

Dodaj uchwyt na iPad lub telewizor  
i kieszonkę, aby stworzyć pełny zestaw.

Wybierz jedno lub 
dwustronny roll up

Whirlwind - rama OWZ z pojemną  
podstawą

A1 UB207   1165 (wys.) x 780 (szer.) x 500 (gł.) mm

A0 UB207-A0   1554 (wys.) x 1010 (szer.) x 625 (gł.) mm

B1 UB207-B1   1350 (wys.) x 1000 (szer.) x 620 (gł.) mm

Pojemna podstawa, którą wypełnić można piaskiem  
lub wodą, zapewnia stabilność. 

* Roll up posiada 2 maszty. ** Roll up posiada 3 maszty.   

Alternatywa  
dla A-Sign Board
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Szybka zmiana komunikatu dzięki wymiennej kasecie, 
to wygodna forma dla osób, które organizują różne 
wydarzenia w krótkim czasie.

Alternatywa dla dwustronnego roll upa.  
Zadbaj o widoczność komunikatu. 

Ścianki dostępne w różnych wymiarach i kształtach 
sprawdzą się jako tła, informatory i drogowskazy. 

Ø 30 cm

Ø 25 cm

2400 mm FORM-STR-24   2380 (wys.) x 2350 (szer.) x 400 (gł.) mm

3000 mm FORM-STR-30   2380 (wys.) x 2950 (szer.) x 400 (gł.) mm

4000 mm FORM-STR-40   2380 (wys.) x 3950 (szer.) x 400 (gł.) mm

5000 mm FORM-STR-50   2380 (wys.) x 4950 (szer.) x 400 (gł.) mm

6000 mm FORM-STR-60   2380 (wys.) x 5950 (szer.) x 400 (gł.) mm

Formulate - prosta ścianka rurowa  
z grafiką tekstylną

Merlin  
- roll up z wymienną kasetą 

Formulate Monolith Eco  
- rurowy stand

850 mm UB160-850-01   1655/2315 (wys.) x 915 (szer.) x 195 (gł.) mm

1000 mm UB160-1000-01   1655/2315 (wys.) x 1065 (szer.) x 195 (gł.) mm

800 mm FORM-MON-ECO-800   2009 (wys.) x 800 (szer.) x 378 (gł.) mm

1000 mm FORM-MON-ECO-1000   2009 (wys.) x 1000 (szer.) x 378 (gł.) mm

Interesuje cię ścianka o innym 
wymiarze? Skontaktuj się z nami!  

Dzięki własnej produkcji możemy 
wyprodukować ściankę na miarę  

Twoich potrzeb.

Akcesoria:

Wymienna kaseta - 850 mm UB175-850-01

Wymienna kaseta - 1000 mm UB175-1000-01
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Formulate - prosta ścianka rurowa  
z grafiką tekstylną

ModulateTM - Modułowy Premium Home Office Kit Formulate Monolith - Premium Home Office Kit

Łącz magnetyczne ramy ModulateTM tak, aby stworzyć 
idealne tło dla twoich wideokonferencji lub szkoleń.

Dostępny w wielu rozmiarach rurowy system ze stabilną podstawą świetnie 
sprawdzi się jako tło. Wygodna torba transportowa ułatwi przechowywanie.

Kąt prosty 810 MOD-S-810-SQ   1000 (wys.) x 818 (szer.) x 400 (gł.) mm

Kąt prosty 820 MOD-S-820-SQ   2000 (wys.) x 818 (szer.) x 400 (gł.) mm

Kąt prosty 824 MOD-S-824-SQ   2400 (wys.) x 818 (szer.) x 400 (gł.) mm

Kąt prosty 420 MOD-S-420-SQ   2000 (wys.) x 418 (szer.) x 400 (gł.) mm

Kąt prosty 424 MOD-S-424-SQ   2400 (wys.) x 418 (szer.) x 400 (gł.) mm

600 mm FORM-MON-600   2380 (wys.) x 600 (szer.) x 300 (gł.) mm

800 mm FORM-MON-800   2380 (wys.) x 800 (szer.) x 300 (gł.) mm

900 mm FORM-MON-900   2380 (wys.) x 900 (szer.) x 300 (gł.) mm

1000 mm FORM-MON-1000   2380 (wys.) x 1000 (szer.) x 300 (gł.) mm

1200 mm FORM-MON-1200   2380 (wys.) x 1200 (szer.) x 300 (gł.) mm

1500 mm FORM-MON-1500   2380 (wys.) x 1500 (szer.) x 300 (gł.) mm

Dostępne są ramy z zaokrąglonymi 
rogami, łukowe i o innych rozmiarach. 
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Pegasus - Standard Home Office Kit

Ta teleskopowa ścianka sprawdzi się w każdych warunkach. Ustaw 
szerokość i wysokość według swoich potrzeb. Po wideokonferencji 
schowaj ściankę do torby, która zmieści się np. pod kanapą lub  
w szafie.

Pegasus UB165-S   1000-2515 (wys.) x 1429-2540 (szer.) x 442 (gł.) mm

Mosquito - Economic Home Office Kit

Szybki i ekonomiczny sposób na stworzenie tła dla twojej wideokonferencji.

1200 mm UB197-1200   2105 (wys.) x 1260 (szer.) x 285 (gł.) mm

1500 mm UB197-1500   2105 (wys.) x 1560 (szer.) x 285 (gł.) mm

Dostępny w 6 szerokościach! 
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Prosty i szybki sposób na stworzenie osłony dla klientów.  
Roll up można złożyć i przechowywać w torbie.

Produkowana na zamówienie ścianka z transparentnym 
materiałem mocowanym za pomocą taśmy 
magnetycznej świetnie sprawdzi się w restauracjach.

Mantis - roll up z transparentnym materiałem Monsoon - ścianka działowa

850 mm UB216-850   2085 (wys.) x 870 (szer.) x 280 (gł.) mm

1000 mm UB216-1000   2085 (wys.) x 1020 (szer.) x 280 (gł.) mm

1200 mm UB216-1200   2080 (wys.) x 1230 (szer.) x 350 (gł.) mm

Monsoon Custom   2009 (wys). x 1000 (szer.) x 378 (gł.) mm

Transparentny materiał może być użyty również 
w innych roll upach w kasetach od 850 do 1500 mm 
szerokości. 
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ModulateTM - magnetyczny separator na biurko

Te separatory ModulateTM pokrywane są spersonalizowaną grafiką. Dostępne 

różne wymiary, które można dopasować do wszystkich rodzajów biurek. 

Zastosowanie magnesów sprawia, że jest to  idealne modułowe rozwiazanie.

Kompozycja

1 x Duży separator
MOD-DP01-05-7SQ-FR
2 x Małe separatory
MOD-DP01-05-1SQ-FR

Kompozycja

2 x Średnie separatory 
MOD-DP01-05-3SQ-FR
3 x Średnie separatory
MOD-DP01-05-1SQ-FR

Używaj modułów według swoich wymagańUżywaj modułów według swoich wymagań
MOD-DP01-03-1SQ-FR   350 (wys.) x 600 (szer.) x 30 (gł.) mm

MOD-DP01-03-2SQ-FR   350 (wys.) x 800 (szer.) x 30 (gł.) mm

MOD-DP01-03-3SQ-FR   350 (wys.) x 1000 (szer.) x 30 (gł.) mm

MOD-DP01-03-4SQ-FR   350 (wys.) x 1200 (szer.) x 30 (gł.) mm

MOD-DP01-03-5SQ-FR   350 (wys.) x 1400 (szer.) x 30 (gł.) mm

MOD-DP1-03-6SQ-FR   350 (wys.) x 1600 (szer.) x 30 (gł.) mm

MOD-DP01-03-7SQ-FR   350 (wys.) x 1800 (szer.) x 30 (gł.) mm

Wysokość 350 mm

MOD-DP01-05-1SQ-FR   500 (wys.) x 600 (szer.) x 30 (gł.) mm

MOD-DP01-05-2SQ-FR   500 (wys.) x 800 (szer.) x 30 (gł.) mm

MOD-DP01-05-3SQ-FR   500 (wys.) x 1000 (szer.) x 30 (gł.) mm

MOD-DP01-05-4SQ-FR   500 (wys.) x 1200 (szer.) x 30 (gł.) mm

MOD-DP01-05-5SQ-FR   500 (wys.) x 1400 (szer.) x 30 (gł.) mm

MOD-DP1-05-6SQ-FR   500 (wys.) x 1600 (szer.) x 30 (gł.) mm

MOD-DP01-05-7SQ-FR   500 (wys.) x 1800 (szer.) x 30 (gł.) mm

Wysokość 500 mm
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Formulate - separator na biurko w kształcie litery U

Te separatory Formulate są pokryte spersonalizowaną grafiką. Dostępne są różne 

wymiary, które dopasujesz do swojego biura. Separatory są montowane na stopie 

lub za pomocą zacisków.

Bardzo łatwy demontaż Bardzo łatwy demontaż 
bocznych ścianekbocznych ścianek

FMDP-01-03-1   350 (wys.) x 600 (szer.) x 30 (gł.) mm

FMDP-01-03-2   350 (wys.) x 800 (szer.) x 30 (gł.) mm

FMDP-01-03-3   350 (wys.) x 1000 (szer.) x 30 (gł.) mm

FMDP-01-03-4   350 (wys.) x 1200 (szer.) x 30 (gł.) mm

FMDP-01-03-5   350 (wys.) x 1400 (szer.) x 30 (gł.) mm

FMDP-01-03-6   350 (wys.) x 1600 (szer.) x 30 (gł.) mm

FMDP-01-03-7   350 (wys.) x 1800 (szer.) x 30 (gł.) mm

Wysokość 350 mm

FMDP-01-05-1   500 (wys.) x 600 (szer.) x 30 (gł.) mm

FMDP-01-05-2   500 (wys.) x 800 (szer.) x 30 (gł.) mm

FMDP-01-05-3   500 (wys.) x 1000 (szer.) x 30 (gł.) mm

FMDP-01-05-4   500 (wys.) x 1200 (szer.) x 30 (gł.) mm

FMDP-01-05-5   500 (wys.) x 1400 (szer.) x 30 (gł.) mm

FMDP-01-05-6   500 (wys.) x 1600 (szer.) x 30 (gł.) mm

FMDP-01-05-7   500 (wys.) x 1800 (szer.) x 30 (gł.) mm

Wysokość 500 mm
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Standardowy produkt z transparentnym materiałem to 
kolejna propozycja ścianki ochronnej.

Prosty i szybki sposób na stworzenie ochrony dla obsługi 
i klientów. Listwy można wykorzystać także jako listwy 
plakatowe.

Formulate Monolith Eco - rurowy stand Twista Lite - listwa zatrzaskowa

1000 mm FORM-MON-ECO-1000   2009 (wys.) x 1000 (szer.) x 378 (gł.) mm

500 mm Zestaw* TWISTA50   31 (wys.) x 500 (szer.) x 12 (gł.) mm

600 mm Zestaw* TWISTA60   31 (wys.) x 600 (szer.) x 12 (gł.) mm

800 mm Zestaw* TWISTA80   31 (wys.) x 800 (szer.) x 12 (gł.) mm

850 mm Zestaw* TWISTA85   31 (wys.) x 850 (szer.) x 12 (gł.) mm

900 mm Zestaw* TWISTA90   31 (wys.) x 900 (szer.) x 12 (gł.) mm

1000 mm Zestaw* TWISTA100   31 (wys.) x 1000 (szer.) x 12 (gł.) mm

1200 mm Zestaw* TWISTA120   31 (wys.) x 1200 (szer.) x 12 (gł.) mm

1500 mm Zestaw* TWISTA150   31 (wys.) x 1500 (szer.) x 12 (gł.) mm

3000 mm Zestaw* TWISTA300   31 (wys.) x 3000 (szer.) x 12 (gł.) mm

* Zestaw zawiera listwę dolną i górną wraz z zaślepkami 
oraz haczyki.

Lekki stand, który z łatwością  
można przenieść 

Ø 25 cm
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Stwórz bezpieczny system kolejkowy dzięki systemowi 
linkowemu z panelami z pleksi.

Zabezpiecz bar za pomocą systemu linkowego  
z panelami z pleksi. 

Strata - systemy linkowe Strata - systemy linkowe
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Słupki do dezynfekcji 
Mix and Match 

Skomponuj swój własny słupek. Dołącz dozownik, uchwyt na butelkę* lub 
półkę. 

Komponenty dołączyć można do słupka na nóżce, systemu rurowego Formu-
late/Modulate™ lub profili Vector.

Uchwyty na butelkę montowane są z boku lub na froncie systemu.  
Dostarczane są bez dozowników. Butelkę z płynem montuje się na rzep.

Uchwyt na bok Uchwyt na frontDozownik 
automatyczny Półka

Słupek do dezynfekcji  
- propozycja z ramką OWZ

Słupek do dezynfekcji - propozycja  
z zadrukowanym panelem PCV

Ramka
A4 lub A3

Słupek A3 SAN05-A3   1800 (wys). x 450 (szer.) x 450 (gł.) mm

Słupek A4 SAN05-A4   1800 (wys). x 450 (szer.) x 450 (gł.) mm

Słupek SAN06   1800 (wys). x 450 (szer.) x 450 (gł.) mm

Widoczne na wizualizacjach dozowniki nie są dołączane 
do zestawu i nie są przedmiotem sprzedaży oprócz 

dozownika automatycznego pokazanego obok.
Uchwyt na front

Słupek do dezynfekcji - propozycja  
na okrągłej stopie z ramką OWZ

Słupek Custom   na miarę
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Słupek do dezynfekcji - propozycja  
na okrągłej stopie z ramką OWZ

System rurowy z grafiką tekstylną i dużą stabilną podstawą świetnie 
sprawdzi się w każdym punkcie sprzedaży. Dodaj dozownik na płyn 
dezynfekujący i ciesz się praktycznym systemem.

Formulate Monolith - rurowy stand  
z uchwytem na dozownik

Produkowana na zamówienie w różnych rozmiarach rama Vector dostępna 
jest bez oświetlenia i w wersji z oświetleniem LED. Dodanie dozownika  
na płyn do dezynfekcji oraz półki sprawi, że będzie to nośnik komunikatu  
i punkt do dezynfekcji w jednym.

Produkowane na zamówienie. 

Vector - stand z uchwytem na dozownik

Stand Vector   2000 (wys). x 800 (szer.) x 50 (gł.) mm

Dostępny uchwyt, 
który zamontować 
można na froncie

Widoczne na wizualizacjach dozowniki nie są dołączane 
do zestawu i nie są przedmiotem sprzedaży.

600 mm FORM-MON-600   2380 (wys.) x 600 (szer.) x 300 (gł.) mm

800 mm FORM-MON-800   2380 (wys.) x 800 (szer.) x 300 (gł.) mm

900 mm FORM-MON-900   2380 (wys.) x 900 (szer.) x 300 (gł.) mm

1000 mm FORM-MON-1000   2380 (wys.) x 1000 (szer.) x 300 (gł.) mm

1200 mm FORM-MON-1200   2380 (wys.) x 1200 (szer.) x 300 (gł.) mm

1500 mm FORM-MON-1500   2380 (wys.) x 1500 (szer.) x 300 (gł.) mm

Uchwyt na bok   442 (wys.) x 188 (szer.) x 100 (gł.) mm
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Bezdotykowy dozownik płynu dezynfekującego z ekranem, 
którego treścią zarządza się on-line. Stację dezynfekującą 
można zamontować do ściany lub postawić na nóżce, dzięki 
czemu świetnie sprawdzi się w każdym miejscu.

Digital Hand Sanitiser Station  
- dezynfekcja w wersji digital Zarządzaj treścią on-line 

lub wgraj ją przez USB

Digital Hand Sanitiser Station wall mounted D-HS22   940 (wys.) x 350 (szer.)  x 130 (gł.) mm

Digital Hand Sanitiser Station free-standing D-HS22-M   1817 (wys.) x 443 (szer.) x 443 (gł.) mm

Zamontuj system  
na ścianę lub postaw  
go na nóżce 
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Przekaż swoim klientom woreczek z zestawem ochronnym z Twoim logo!

Woreczek podróżny*

*Przedmiotem sprzedaży jest woreczek z nadrukiem bez rękawiczek  
i płynu dezynfekującego. Maseczki sprzedawane osobno.

Włóknina składająca się w 70% z poliestru oraz 30% z poliamidu.  
Do produkcji nie jest stosowany żaden klej ani inne środki 
chemiczne. 
Materiał posiada certyfikat OEKO TEX 100, klasa 1.Nie przepuszcza 
cząstek większych od 0,1 mikrona, czyli nie przepuści takich rzeczy 
jak: pyłki, roztocza, odchody roztoczy, smog, bakterie.

Maseczka

Włóknina składająca się w 70% z poliestru oraz 30%  
z poliamidu. Do produkcji nie jest stosowany żaden klej  
ani inne środki chemiczne. 
Materiał posiada certyfikat OEKO TEX 100, klasa 1.  
Nie przepuszcza cząstek większych od 0,1 mikrona, czyli nie 
przepuści takich rzeczy jak: pyłki, roztocza, odchody roztoczy, 
smog, bakterie.

Kombinezon

Chronienie siebie i innych w czasie kryzysu jest niezwykle istotne.  
Maseczki oraz kombinezony zapewniają podstawową ochronę, która, w powiązaniu  
z podstawowymi zasadami higieny, sprawi, że nie tylko ty będziesz bezpieczny,  
ale będziesz mógł też pomóc innym.

Rękawy i nogawki 
zakończone ściągaczami

Maseczka G-CUSTOM-MASK Kombinezon ochronny G-CUSTOM-PC

Indywidualna grafika 
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Szyte na zamówienie - dopasowane do siedzenia  
pokrowce z indywidualnym komunikatem.

Pokrowce na siedzenia

Połowa oparcia Całe krzesło Całe oparcie

Dostępne różne wykończenia - 
rzepy, gumki, oczka i wiele innych.
 

Potrzebujesz innego pokrowca? Napisz do nas!  
Wspólnie stworzymy pokrowce, które będą pasowały na Twoje siedzenia.
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Nasze propozycje:

Czy chcesz zoptymalizować i wykorzystać istniejące media?  
Spraw, aby meble ewoluowały w kierunku narzędzia komunikacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb.  
Flagi w wybranych przez Ciebie rozmiarach, obrusy do przykrycia stołu,  
lady lub banery do powieszenia na ścianach albo na barierkach ochronnych.
Druki wykonane na zamówienie oferują wszechstronność i skuteczną komunikację.

*Dostępnych jest wiele rodzajów wykończenia grafiki.  
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółów. 
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