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• ekonomiczna wersja
• lekka aluminowa kaseta
• klasyczny kształt
• torba transportowa w zestawie

• economic
• light housing made of anonized 

aluminum
• classic shape
• carry bag included

ECO

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

80 80 cm 200 cm 2,20 kg
85 85 cm 200 cm 2,20 kg

100 100 cm 200 cm 2,45 kg

MINI

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

A4 21 cm 30 cm 0,30 kg

A3 29,5 cm 39,5 cm 0,40 kg

• gadżet reklamowy na biurko
• kaseta w kształcie łezki
• chromowane boczki
• łatwy montaż i transport

• desktop gadget
• teardrop shape
• chromed side caps
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szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

60 60 cm 160 cm 2,00 kg
80 80 cm 200 cm 2,55 kg
85 85 cm 200 cm 2,65 kg

100 100 cm 200 cm 2,90 kg
120 120 cm 200 cm 3,60 kg

ENVY
• podwyższona jakość kasety
• grubsze aluminium
• wzmocniona torba z suwakiem na całej 

długości
• usztywniające przetłoczenia

• excellent value for money
• better quality, thicker aluminum
• strong bag with full lenght zip
• pole top mounting not visible from the front

Bestseller
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ŁEZKA ŁEZKA BLACK

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

85 85 cm 200 cm 3,35 kg
100 100 cm 200 cm 3,80 kg
120 120 cm 200 cm 4,30 kg

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

85 85 cm 200 cm 3,35 kg
100 100 cm 200 cm 3,80 kg

• Szeroka kaseta bez nóżek, chro-
mowane przykręcane boczki, 
regulacja poziomu (odkręcane 
stopki jak w modelu Elegant), 
torba otwierana po całej dłu-
gości, niewidoczne mocowanie 
drążka

• Szeroka kaseta bez nóżek, chro-
mowane przykręcane boczki, 
regulacja poziomu (odkręcane 
stopki jak w modelu Elegant), 
torba otwierana po całej dłu-
gości, niewidoczne mocowanie 
drążka

• Wide housing without legs, 
chrome screw-on side panels, 
level adjustment, the bag with 
full length zip, invisible fixing of 
the pole

• Wide housing without legs, 
chrome screw-on side panels, 
level adjustment, the bag with 
full length zip, invisible fixing of 
the pole



4

Nowość!

CORAL
• szeroka, elegancka kaseta
• regulacja ustawienia drążka w pionie
• wzmocniona torba z suwakiem na całej 

długości
• usztywniające przetłoczenia

• sleek design and great quality
• adjustment of the vertical bar setting
• strong bag with full lenght zip
• pole top mounting not visible from the front

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

85 85 cm 200 cm 5,15 kg
100 100 cm 200 cm 5,80 kg
120 120 cm 200 cm 6,65 kg
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• Rollup Connect to jeden z 
najnowocześniejszych modeli na 
rynku. Wydruk o wysokości 2,4m 
mocowany jest na teleskopowym 
drążku. W komplecie magnetycz-
ne końcówki listwy do łączenia 
kilku rollupów

• Rollup Connect is one of the 
most modern models on the 
market. A print with a height of 
2.4 m is mounted on a telescopic 
pole. The set includes magnetic 
ends of the top bar to connect 
several rollups

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

85 85 cm 240 cm 5,20 kg

CONNECT

Nowość!
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szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

85 85 cm 220 cm 5,75 kg
100 100 cm 220 cm 6,30 kg

MULTI
• Rollup z wymienną grafiką, teleskopowym 

drążkiem, regulacją poziomu i grubą torbą 
otwieraną po długości.

• Rollup with exchangeable graphics, telescopic 
rod, level adjustment and a thick bag that 
opens along the length.

Nowość!
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• Bardzo solidna, stabilna i ciężka 
kaseta z teleskopowym drąż-
kiem, regulacją naciągu sprężyny 
oraz grubą torbą z suwakiem po 
długości. Czarne boczki mocowa-
ne za pomocą magnesów 

• Very solid, stable and heavy 
rollup with telescopic pole, 
adjustable spring tension and 
a thick bag with a zip along full 
length. Black sides fastened with 
magnets

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

85 85 cm 200 cm 5,30 kg
100 100 cm 200 cm 6,00 kg

DYNAMIC

Nowość!
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GIGANT

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

200÷300 200 cm 200, 220, 250, 270, 300 cm 12,10 kg

• sztywna i mocna kaseta
• dwa teleskopowe drążki umożliwiające rozwinięcie grafiki nawet do 300 cm
• zabezpieczenie górnej listwy zatrzaskowej
• mocna torba trasportowa

• high quality rollup perfect in every detail
• adjustable height up to 300 cm
• full-lenght zipper bag

3m!
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szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

120 120 cm 200 cm 4,90 kg
150 150 cm 200 cm 5,70 kg

SOLID MAXI

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

200 200 cm 200 cm 13,75 kg
240 240 cm 200 cm 15,05 kg

• duża stabilność kasety
• ponadstandardowa grubość 

aluminium
• solidne stopy
• dedykowany do dużych wydru-

ków
• torba z wkładką usztywniającą

• solidny i stabilny
• stopy ze stopu cynku
• dostępny w dużych rozmiarach
• dwa drążki
• torba z dodatkowym zabezpie-

czeniem

• very stable
• thick and strong aluminum
• full solid feet
• great solution for the wider 

printings

• thick and rigid aluminum
• feet made of hard zinc alloy
• specialy designed for wide 

printings
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TWIN

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

85 85 cm 200 cm 5,15 kg
100 100 cm 200 cm 5,80 kg
120 120 cm 200 cm 6,65 kg

• mocny dwustronny rollup
• stalowa stopa
• możliwość ekspozycji dwóch grafik
• torba z wkładką zabezpieczającą

• strong 2-sided rollup
• steel foot
• transport bag with extra protection included

Dwustronne!
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OUTDOOR

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

85 85 cm 200 cm 8,85 kg

• dwustronny  rollup zewnętrzny
• grube i mocne aluminium
• stabilne stopy
• sprężyna na drążku
• możliwość przyszpilenia do 

gruntu
• komplet śledzi w zestawie

• double-sided rollup for outdoor 
use

• thick and strong aluminum
• lond, stable feet
• ability to pinch to the ground

Dwustronne!
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ALUPROFIL

ALUPROFIL na wymiar
Umożliwiamy Państwu zamówienie ścianek ALUPROFIL na dowolny wy-
miar. W zależności od wielkości ścianki użyjemy odpowiednich, zapew-
niających odpowiednią stabilność elementów konstrukcji. 
Z elementów systemu ALUPROFIL wykonujemy także stojaki wystawowe 
w dowolnych konfiguracjach i wymiarach. Aby wycenić ściankę o nie-
standardowym wymiarze lub inną konstrukcję prosimy o przesłanie za-
pytania na nasz adres mailowy.

We enable you to order ALUPROFIL walls at customized size.
Depending on the size of the wall, we will use appropriate construc-
tion elements. We also make exhibition stands using the elements 
of the ALUPROFIL system in any configurations and dimensions. To quote 
a non-standard wall dimension or other design, please send your inquiry 
to our email address.

• aluminiowa konstrukcja
• prosty montaż na zamki
• wykonywane na dowolny wymiar
• grafika na blockoucie lub płytach 

PCV
• dostępne kompatybilne reflek-

tory

• aluminum frame
• easy assembly
• custom size
• printing on blockout or PVC 

boards
• lights as option

Dowolny wymiar!
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STOJAKI WYSTAWOWE
Stojaki reklamowe ALUPROFIL 
to system do ekspozycji wystaw, 
wykonywany z wysokiej jakości 
aluminiowych elementów można 
zamówić w dowolnych wymiarach, 
dzięki czemu będzie dopasowany 
do każdej przestrzeni. Grafikę (jed-
no lub dwustronną) wykonuje się 
na płytach PCV i montuje w szcze-
linach profili lub za pomocą syste-
mu linkowego, dzięki czemu całość 
wygląda estetycznie i spójnie. Po-
szczególne stojaki można ze sobą 
łączyć i ustawiać w dowolnej konfi-
guracji – zarówno w linii prostej, jak 
i pod różnymi kątami. Istnieje moż-
liwość montażu ram OWZ do kon-
strukcji dzięki czemu grafikę będzie 
można często wymieniać.

ALUPROFIL is a system made of high 
quality aluminum elements. Stands 
can be ordered in any dimensions, 
so that it will fit into any space. The 
graphics (one or two-sided) is prin-
ted on PVC boards and assem-
bled in profile gaps or by means 
of a cable system, thanks to which 
the whole looks aesthetically and 
consistently. Individual stands can 
be combined and set in any con-
figuration - both in a straight line 
and at different angles. It is possi-
ble to assemble snap frames to the 
structure so that the graphics can 
be exchanged frequently.
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Popup MAGNETIC

szerokość 
grafiki 

graphics 
width

wysokość 
grafiki 

graphics 
height

waga 
weight

prosta 
straight

3x3 354,3 cm 224 cm 33,15 kg
4x3 427,6 cm 224 cm 36,55 kg

szerokość 
grafiki 

graphics 
width

wysokość 
grafiki 

graphics 
height

waga 
weight

łuk 
bow

3x3 336,0 cm 224 cm 33,15 kg
4x3 403,2 cm 224 cm 36,55 kg

2 stronna / 2 side
szerokość 

grafiki 
graphics 

width

wysokość 
grafiki 

graphics 
height

waga 
weight

prosta 
straight

3x3 354,3 cm 224 cm 47,00 kg

• prosty montaż i demontaż
• solidna konstrukcja malowana 

na czarny kolor
• w pełni magnetyczne mocowania
• duży kufer na ściankę w zestawie
• możliwość dokupienia grafiki na 

kufer

• simple assembly and 
disassembly

• reliable construction
• full magnetic
• packed in big trolley
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PEGAZ

PEGAZ MAX

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

PEGAZ 110÷240 cm 92÷240 cm 7,50 kg

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

PEGAZ 
MAX 110÷300 cm 92÷240 cm 8,15 kg

• teleskopowa
• przeznaczona do ekspozycji 

grafik wykonanych na blockoucie 
lub tekstyliach

• możliwość szybkiej wymiany 
grafiki

• maksymalne wymiary: 
240x240 cm

• teleskopowa
• przeznaczona do ekspozycji 

grafik wykonanych na blockoucie 
lub tekstyliach

• możliwość szybkiej wymiany 
grafiki

• maksymalne wymiary: 
300x240 cm

• simple and versatile system
• adjustable width and height
• additional printing can be made 

and changed easily
• carry bag for construction 

included

• simple and versatile system
• adjustable width and height
• additional printing can be made 

and changed easily
• carry bag for construction 

included
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PLENER
• Ścianka dwustronna typu 

outdoor przeznaczona na eventy 
i akcje promocyjne w plenerze. 
Wyposażona w baniaki obcią-
żające do napełniania wodą lub 
piaskiem

• Double-sided outdoor wall for 
events and promotional campa-
igns in the open air. Equipped 
with bases for filling with water 
or sand

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

Wymiary 
ścianki 

Wall  
dimensions

245 cm 240 cm 16,00 kg

L-BANNER PLUS modułowy
• Stojak reklamowy z możliwością 

łączenia i tworzenia lekkiej, 
przenośnej ścianki reklamowej o 
szerokości będącej wielokrotno-
ścią 80cm. Każdy L-baner zapako-
wany jest w sztywną tubę-torbę 
transportową

• Advertising stand with the possi-
bility of combining and creating 
a light, portable advertising wall. 
Each L-banner is packed in a rigid 
tube transport bag

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

Wymiary 
ścianki 

Wall  
dimensions

80 cm 200 cm 2,95 kg
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ALUTEKSTIL 46

ALUTEKSTIL 16

szerokość 
width

wysokość 
height

Wymiary 
standar-

dowe
Standard 
dimen-
sions

A1 - 84,1 cm 59,4 cm

B1 - 100 cm 70,7 cm

B2 - 70,7 cm 50 cm

100 cm 50 cm

150 cm 50 cm

100 cm 100 cm

szerokość 
width

wysokość 
height

Wymiary 
standar-

dowe
Standard 
dimen-
sions

60 cm 160 cm

80 cm 200 cm

100 cm 200 cm

200 cm 200 cm

300 cm 200 cm

• dowolny wymiar
• w zestawie haczyki do wieszania 

na ścianie
• grafika tekstylna
• prosta wymiana wydruków

• dowolny wymiar
• wolnostojąca lub podwieszana
• jedno lub dwustronna grafika 

tekstylna
• bardzo prosta wymiana wydru-

ków

• customized size
• hanged on the wall
• textile printing
• easy-change graphics

• customized size
• freestanding or hanging
• single or doublesided printing
• easy-change graphics

Dowolny wymiar!
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ALUTEKSTIL 120

ALUTEKSTIL na wymiar
Umożliwiamy Państwu zamówienie ścianek ALUPROFIL na niestandardo-
wy wymiar. W zależności od wielkości ścianki użyjemy profili, zapewnia-
jących odpowiednią stabilność całej konstrukcji. 
Ścianki ALUTEKSTIL możemy także wyposażyć w podświetlenie LED. 
Aby wycenić ściankę o niestandardowym rozmiarze lub podświetlaną 
prosimy o przesłanie zapytania na nasz adres mailowy.

We enable you to order ALUTEKSTIL walls at customized size.
Depending on the size of the wall, we will use appropriate construction 
elements. Some ALUTEKSTIL walls can also be equipped with LED backli-
ght. To quote a non-standard or backlit wall please send your inquiry to 
our email address.

szerokość 
width

wysokość 
height

Wymiary 
standar-

dowe
Standard 
dimen-
sions

60 cm 160 cm

80 cm 200 cm

100 cm 200 cm

200 cm 200 cm

• szeroka elegancka rama
• dowolny wymiar
• wolnostojąca, wieszana na ścia-

nie lub podwieszana
• jedno lub dwustronna grafika 

tekstylna

• wide, elegant frame
• customized size
• freestanding or hanging
• single or doublesided printing

Dowolny wymiar!
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Nowość!

Popup FABRIC
• Lekka ścianka reklamowa, szybki 

montaż i demontaż konstruk-
cji i grafiki na tkaninie. Cała 
ścianka mieści się do niewielkiej 
torby transportowej. Możliwość 
łączenia ścianek w większe 
powierzchnie

• Light advertising wall, quick 
assembly and disassembly of 
construction and graphics on 
fabric. Whole set fits into one 
transport bag. System has an 
ability to connect walls to larger 
surfaces

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

3x3 226 cm 226 cm 12,60 kg
4x3 301 cm 226 cm 14,85 kg
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Stojak podświetlany LUMI

Ścianka podświetlana LUMI SHAPE

szerokość 
width

wysokość 
height

Wymiary 
standar-

dowe
Standard 
dimen-
sions

60 cm 160 cm

80 cm 200 cm

100 cm 200 cm

120 cm 200 cm

150 cm 200 cm

Dowolny wymiar!

Ścianki Lumi Shape to unikatowy produkt na polskim rynku. Nietypowe kształty wykonywane na 
Państwa zamówienie w połączeniu z jasnym podświetleniem krawędziowym gwarantują skupienie 
uwagi klientów, którzy znajdą się w pobliżu. Ścianki podświetlane Lumi powstają specjalnie na Pań-
stwa zamówienie w nietypowych kształtach, także standardowa rama w kolorze anodowanego alu-
minium może zostać pomalowana na dowolny kolor z palety RAL. Istnieje też możliwość wykonania 
ścianek z kilku połączonych konstrukcji, które na pewno świetnie przyciągną wzrok potencjalnych 
klientów. Tego typu ścianki podświetlane  i wolnostojące kasetony reklamowe są jednym z ciekaw-
szych i bardziej ekskluzywnych form reklamy wystawienniczej.
Mobilna ścianka reklamowa z krawędziowym podświetleniem LED. Duże rozmiary, równomierne 
doświetlenie.
W celu wykonania wyceny prosimy o kontakt mailowy.

Wolnostojący stojak reklamowy z aluminium z krawędziowym pod-
świetleniem ledowym. Nowoczesna forma reklamy, prosty montaż, 
mobilna konstrukcja. Możliwość zamówienia niestandardowych wy-
miarów i kolorów.
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Ścianka wieszana LUMI  
na wymiar

Ścianka podświetlana LUMI na wymiar

Dowolny wymiar!

Dowolny wymiar!

Aluminiowa konstrukcja ścianki Alutekstil składa się z profili łączonych w szybki sposób za 
pomocą specjalnych narożników i łączników oraz dołączonego do zestawu kluczyka. Ledy 
umieszczone są na stałę w profilach i podczas montażu łączone za pomocą niewielkich złą-
czek. Grafika napina się na krawędziach konstrukcji i może być wielokrotnie wymieniana, co 
pozwala na zmianę charakteru wnętrza czy prostą i tanią wymianę treści reklamowej umiesz-
czonej na ściance bez konieczności wymiany czy demontażu konstrukcji. Ścianki podświetlane 
Lumi powstają specjalnie na Państwa zamówienie w dowolnym formacie, rama może zostać 
pomalowana na dowolny kolor z palety RAL, istnieje też możliwość wykonania nietypowych 
kształtów konstrukcji, które na pewno świetnie przyciągną wzrok potencjalnych klientów. 
Tego typu ścianki podwieszane i kasetony reklamowe są jednym z ciekawszych i bardziej eks-
kluzywnych form reklamy wystawienniczej i wystroju wnętrz salonów handlowych.
Naścienna ścianka reklamowa z krawędziowym podświetleniem LED. Duże rozmiary, równo-
mierne doświetlenie, opcja podwieszania i niestandardowe kształty.
W celu wykonania wyceny prosimy o kontakt mailowy.

Aluminiowa konstrukcja ścianki Alutekstil skła-
da się z kilku profili łączonych w szybki sposób 
za pomocą specjalnych narożników i łączników 
oraz dołączonego do zestawu kluczyka. Ledy 
umieszczone są na stałę w profilach i podczas 
montażu łączone za pomocą niewielkich złą-
czek. Grafika napina się na krawędziach kon-
strukcji i może być wielokrotnie wymieniana. 
Ścianki podświetlane Lumi powstają specjalnie 
na Państwa zamówienie w dowolnym forma-
cie, rama może zostać pomalowana na dowol-
ny kolor z palety RAL, istnieje też możliwość 
wykonania ścianek narożnych czy nietypowych 
kształtów konstrukcji, które na pewno świetnie 
przyciągną wzrok potencjalnych klientów. Tego 
typu ścianki i wolnostojące kasetony reklamo-
we są jednym z ciekawszych i bardziej eksklu-
zywnych form reklamy wystawienniczej.
Mobilna ścianka reklamowa z krawędziowym 
podświetleniem LED. Duże rozmiary, rów-
nomierne doświetlenie, opcja zestawiania 
w ścianki narożne. 
W celu wykonania wyceny prosimy o kontakt 
mailowy.
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Nowość!

UNI
• Ścianka modułowa składana 

bez użycia narzędzi. Moduły 
100x240cm łączone na magnes. 
Grafika na tkaninie może pokry-
wać jedną lub dwie strony ścian-
ki. Każdy moduł w komplecie 
posiada torbę transportową

• Modular advertising wall assem-
bled without tools. Modules size 
100x240cm can be connected to 
each other by magnets. Printing 
can cover one or two sides of 
wall. Each module packed in 
transport bag

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

1x2 100 cm 240 cm 10,85 kg
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Tube BOW

Tube FLAT

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

BOW 1 260 cm 228 cm 5,35 kg
BOW 2 319 cm 228 cm 7,00 kg

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

1 245 cm 228 cm 7,00 kg
2 295 cm 228cm 6,75 kg
3 608 cm 244 cm 11,30 kg

• najpopularniejsze ścianki 
tekstylne

• doskonałe jako tło do zdjęć
• brak efektu odbijania flesza

• the most popular shape
• ideal as a background for photos 
• no flash effect
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Tube NUTS

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

Wymiary 
ścianki 

Wall  
dimensions

280 cm 228 cm 5,55 kg

• niespotykany kształt
• nowoczesne konstrukcje
• efektowne
• przyciągający uwagę

• interesting shape
• eye-catching
• modern shape
• elegant advertising stand

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

1 100 cm 238 cm 5,10 kg
2 245 cm 238 cm 10,65 kg
3 295 cm 238 cm 11,05 kg

Tube BEND
• niespotykany kształt
• nowoczesne konstrukcje
• efektowne
• przyciągający uwagę

• interesting shape
• eye-catching
• modern shape
• elegant advertising stand
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szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

Wymiary 
ścianki 

Wall  
dimensions

61 cm 224 cm 6,70 kg
91 cm 224 cm 8,65 kg

122 cm 224 cm 10,85 kg
152 cm 224 cm 13,30 kg

Tube COBRA

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

Wymiary 
ścianki 

Wall  
dimensions

85 cm 240 cm 4,90 kg

Tube TOWER
• Stojak reklamowy z 

aluminiowych rurek, z ciężką 
podstawą. Nadruk sublimacyjny 
na tkaninie w wersji jedno lub 
dwustronnej. W komplecie torba 
transportowa.

• Advertising stand made of 
aluminum tubes, with a heavy 
steel base. Sublimation printing 
on fabric in one or two-sided 
version. Transport bag included
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Tube 3D* szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

Wymiary 
ścianki 

Wall  
dimensions

600 cm 243 cm 13,75 kg

Tube HOSSA* szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

Wymiary 
ścianki 

Wall  
dimensions

590 cm 245 cm 16,10 kg

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

Wymiary 
ścianki 

Wall  
dimensions

293 cm 243 cm 9,75 kg

Tube BESSA*

• aluminiowa rama składana na 
zatrzaski

• montaż bez użycia narzędzi
• transport w jednej torbie trans-

portowej (w zestawie)
• w ściankach modułowych 

możliwość wymiany grafiki na 
pojedynczych modułach

• materiał nie odbija światła
• tkaninę można prać

• frame is made of aluminum 
round tube

• foldable, space-save and cost-
save 

• portable and durable
• carry bag attached
• graphic made of fabric, foldable 

and can be reused and washed
• single side or double side prin-

ting available
• no flash effect
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X-Banner SPIDER

A-WALL

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

S 60 cm 160 cm 1,10 kg
L 120 cm 200 cm 1,65 kg

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

Wymiary 
stojaka
Stand  

dimensions

200 cm 80 cm 4,75 kg

• mobilny stojak typu x-banner
• łatwy montaż grafiki na system 

oczkowy
• wykonany z aluminium i włókna 

węglowego
• woreczek transportowy 

w zestawie 

• banda reklamowa
• wykonana z aluminium i plastiku
• może być stosowana na zewnątrz
• montaż bez narzędzi
• torba transportowa w zestawie

• portable, small, easy to transport
• easy assembly
• made of aluminum and carbon 

fiber
• carry sack included

• advertising band made od 
aluminum and plasic

• for indoor and outdoor use
• no tools assembly
• transport bag included
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podstawa 
basis

wysokość 
height

waga 
weight

SREBRNY 
SILVER ø31 cm 100 cm 6,50 kg

ZŁOTY 
GOLDEN ø31 cm 100 cm 6,50 kg

SŁUPEK ODGRADZAJĄCY  
Z LINĄ
• Słupek odgradzający w kolorze 

srebrnym lub złotym chromo-
wanym z czterokierunkowym 
uchwytem do liny oraz z obcią-
żeniem gumowym. Doskonałe 
rozwiązanie do hoteli, kin, na 
eventy

• długość liny 1,5 m

• Barrier post in silver or golden 
color with a four-point rope 
holder with a rubber base. A per-
fect solution for hotels, cinemas, 
and events

• rope length 1.5 m

podstawa 
basis

wysokość 
height

waga 
weight

SREBRNY 
SILVER ø31 cm 90 cm 6,00 kg

SŁUPEK ODGRADZAJĄCY  
Z TAŚMĄ
• Srebrny chromowany słupek 

odgradzający z kolorową taśmą  
rozwijaną do długości 2m

• kolory taśm: czerwony, niebieski, 
czarny, żółty, biały

• Silver chrome-plated barrier post 
with 2m color tape

• tapes available in colors: red, 
blue, black, yellow, white
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szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

Wymiary
Dimensions 90 cm 200 cm 8,10 kg

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

LITE 90 cm 90 cm 7,60 kg
z topperem 90 cm 200 cm 8,80 kg

Trybunka ECO

Trybunka LITE

z topperem

• lekkie stoisko promocyjne 
wykonane z polipropylenu półka 
wewnątrz stoiska

• biały blat
• w komplecie torba 

• lekkie stoisko promocyjne 
wykonane z polipropylenu półka 
wewnątrz stoiska

• biały blat
• w komplecie torba

• topper wykonany z PCV

• light promotional counter
• made of pp
• shelve inside
• white tabletop
• carry bag  

included

• light promotional counter
• made of pp
• shelve inside
• white tabletop
• carry bag included

• topper made  
of PVC
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szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

1x2 90 cm 88 cm 12,70 kg
2x2 130 cm 88 cm 18,05 kg

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

BASE 90 cm 90 cm 12,50 kg
z topperem 90 cm 220 cm 13,65 kg

Trybunka POPUP 1x2 i 2x2

Trybunka BASE

z topperem

• prosta obsługa, bez użycia 
narzędzi

• czarny lakierowany blat
• wymienny panel z grafiką 

mocowany na magnes
• wewnątrz stoiska półeczka
• torba w komplecie

• lada promocyjna w wersji 
z szyldem lub bez

• blat w kolorze jasnego drewna
• w zestawie dwie torby 

transportowe (grafika+elementy 
lady)

• topper wykonany z PCV

• quick, no tools assembly
• black table top
• changable graphics panel fixed 

to construction by magnets
• shelve inside
• carry bag incloded

• made of plastic and plywood
• top and bottom in pine wood 

color
• two carry bags included

• PVC topper
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Ramka LED

Ramka OWZ

• podświetlana rama OWZ
• 4 metrowy kabel
• zasilacz
• folia zabezpieczająca wydruk

• ramka ścienna z systemem OWZ
• szerokość profilu: 25 mm
• gruba folia zabezpieczająca 

wydruk 

• LED snap frame
• 4 meters cable with adapter 

included
• PVC film to secure printing 

included

• snap open frame
• 25 mm wide rigid profile
• cover protection for poster

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

A1 59,4 cm 84,1 cm 4,80 kg
B1 70 cm 100 cm 7,25 kg
B2 50 cm 70 cm 3,95 kg

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

A1 59,4 cm 84,1 cm 1,90 kg
A3 29,7 cm 420 cm 0,65 kg
A4 21 cm 29,7 cm 0,45 kg
B1 70,7 cm 100 cm 3,00 kg
B2 50 cm 70,7 cm 1,80 kg

Stojak MENU
• regulowana wysokość
• dowolny kąt i orientacja ramki
• system ramki OWZ

• adjustable height
• regulated angle and position of 

snap frame

szerokość 
width

wysokość 
height

wysokość 
od podłoża 
height from 

ground

waga 
weight

A3 32,5 cm 45 cm 94÷130 cm 2,85 kg
A4 24 cm 32,5 cm 88÷124 cm 2,55 kg
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Stojak PLAKATOWY

Stojak CINEMA

• ramka OWZ
• aluminiowy słupek o długości 

200 cm
• stalowa podstawa stabilizująca
• gruba folia antyrefleks
• możliwość zamówienia niższego 

oraz dwustronnego stojaka 
• ramka OWZ w dowolnym 

formacie
• możliwość wyposażenia 

w kieszeń na ulotki

• efektowny stojak reklamowy na 
grafikę jedno lub dwustronną w 
formacie A0 i B0;

• możliwość samodzielnej 
wymiany grafiki 

• snap frame fixed on 200 cm pole
• heavy steel base
• can be tall customized
• double side stand on request

• impressive advertising stand for 
one or two-sided graphics in A0 
and B0 format

szerokość 
width

wysokość 
height

A0 84 cm 200 cm
B0 100 cm 200 cm

Dowolny format!
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Potykacz PCV

Stojak SZTALUGA

Potykacz Kredowy Drewniany

• ekonomiczna wersja
• lekki
• mobilny
• dwustronny
• wykonany z PCV

• potykacz drewniany z drewna 
sosnowego 

• ogranicznik rozwarcia 
• w komplecie kreda i gąbka płyta 

HDF do pisania 
• dostępny w kilku rozmiarach 

i kolorach 

• made of pine wood
• chalk and sponge available
• HDF board for writing
• available in several sizes and 

colors

• economic
• light
• portable
• 2-sided
• made of PVC

• regulowana wysokość
• składana do niewielkich 

rozmiarów
• antypoślizgowe, ruchome nóżki
• dostępna w dwóch wariantach: 

aluminiowym i stalowym
• torba transportowa w zestawie 
• waga 0,7 kg

• adjustable
• folds to small size
• anti-slip feet
• made of steel or aluminum
• carry bag included
• weight 0.7 kg

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

naturalny
natural

53 cm 66 cm 4,05 kg
40 cm 80 cm 3,95 kg

kolorowy
colorful 53 cm 80 cm 5,25 kg

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

B2 51 cm 79 cm 3,40 kg
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Potykacz ALU
• profil 32mm
• przeznaczony do dwustronnej 

ekspozycji grafiki
• system ramek OWZ
• gruba folia zabezpieczająca 

wydruk

• 2-sided
• 32mm snap frames
• thick poster cover film

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

A1 64 cm 116 cm 7,65 kg
B1 74,5 cm 131 cm 9,55 kg
B2 54,5 cm 101 cm 6,05 kg

Potykacz Outdoor WATER
• potykacz zewnętrzny
• dwustronna ekspozycja grafiki
• zbiornik na wodę o pojemności 

24 litrów z kółeczkami i uchwy-
tem

• system ramek OWZ mocowanych 
na sprężyny do zbiornika

• folia zabezpieczająca

• 2-sided snap frame
• stabilising water base on wheels
• spring mounting
• cover film included

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

A1 64 cm 113 cm 13,40 kg
B1 74,5 cm 132 cm 17,60 kg

Potykacz Outdoor HEAVY
• potykacz zewnętrzny
• dwustronna ekspozycja grafiki
• system ramek OWZ mocowanych 

na sprężyny do stalowych nóg
• folia zabezpieczająca

• 2-sided snap frame
• stabilising steel feet
• spring mounting
• cover film included

szerokość 
width

wysokość 
height

waga 
weight

A1 64,5 cm 89 cm 14,75 kg
B1 75 cm 105 cm 17,40 kg



35

ZIP

ZIP PLUS

CHROME ROYAL

wysokość 
height

waga 
weight

A4 156 cm 9,30 kg

wysokość 
height

waga 
weight

A4 145 cm 6,15 kg

wysokość 
height

waga 
weight

A4 158 cm 5,80 kg

• stalowa, stabilna 
podstawa

• kolor: srebrny 
metalik

• kieszenie z plexi na 
ulotki A4

• torba z szelkami 
w komplecie

• akrylowe kieszenie 
A4

• chromowana 
podstawa

• torba transportowa   

• acrylic A4 pockets
• chromed base
• carry bag

• dwustronny stojak 
z plexi i aluminium

• szybkie składanie/
rozkadanie

• w zestawie 
z torbą (ZIP) lub 
aluminiową walizką 
(ZIP PLUS)

• 2-sided
• quick folding and 

unfolding
• carry bag (ZIP) or 

aluminum case 
included (ZIP PLUS) • stable, steel base

• transparent pockets
• carry bag included
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• odporna na trudne warunki
• maszt z aluminiu i włókna szklanego
• dwa kształty do wyboru:  

żagiel i husarski
• łatwa w utrzymaniu tkanina

• resistant to difficult conditions
• mast made of aluminum and fiberglass
• two shapes to choose from
• easy to maintain fabric

Flaga WINDER

Podstawa Winder  
SZPIC

Podstawa  
Winder  
PŁASKA

Podstawa Winder  
KRZYŻAK

Podstawa Winder  
OKRĄGŁA

Podstawa Winder 
KRZYŻAK 

LITE

Podstawa  
Winder  

KOŁO  
WODNE

Podstawa Winder  
WATER  

TANK
długość masztu

mast lenght
2,5 mb 260 cm
3,1 mb 350 cm
4,1 mb 445 cm

łezka zaokrąglona standard

2,15
kg

11
kg

10
kg

4
kg
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TORBY  
do Rollup’ów

DRĄŻEK do Rollup’a  
Smart/Envy

REFLEKTOR halogen  
do ścianek

REFLEKTOR led  
do ścianek

REFLEKTOR halogen  
do rollup’ów

BLAT na kufer

KUFER do ścianek  
Popup

PANEL PCV  
do ścianek popup

LISTWA GÓRNA 
do ścianki Magnetic

LISTWA/MAGNES  
do paneli bocznych 
Popup

TAŚMA  
MAGNETYCZNA  
PREMIUM

TAŚMA  
DWUSTRONNA PET 
do banerów

TAŚMA RZEP  
PĘTELKA

TAŚMA RZEP  
HACZYK

TAŚMA RZEP  
ELASTYCZNA
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