
Roll upy
Proste, stylowe, atrakcyjne – roll upy od lat 
cieszą się popularnością. Te uniwersalne 
systemy pomogą wypromować każdą markę.
Dzięki swojej wszechstronności i szerokiej 
ofercie, roll upy są dostosowane do każdego 
budżetu i każdej sytuacji. Łatwa wymiana 
grafiki pozwoli na ich wielokrotne użycie.
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dkoziol@pozytywne.com.pl
+48 601 612 580

www.pozytywne.info
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Wybierz odpowiedni roll up, kierując się poniższymi kryteriami: 

1. Gdzie system będzie używany - w pomieszczeniu czy na
zewnątrz?

2. Jak często roll up będzie używany? Okazjonalnie czy
regularnie?

3. Jaką przestrzenią dysponujesz?

4. Czy konieczna będzie samodzielna zmiana grafiki?

Roll upy to jedne z najbardziej popularnych 
rozwiązań na rynku. Są efektywne, wygodne 
w transporcie i łatwe w montażu.
Niezależnie od tego czy komunikat wizualny ma być zastosowany w punkcie 
sprzedaży, na stoisku targowym, w biurze czy na ladzie w recepcji, w naszej 
ofercie na pewno znajdzie się odpowiednie rozwiązanie. 
Wybór wielkości zależy od miejsca zastosowania systemu. Nasza gama 
to systemy od szerokości 230 mm do 3000 mm i, w większości przypadków, 
o regulowanej wysokości nawet do 3 m! W zależności od potrzeb i budżetu
wybierać można spośród roll upów ekonomicznych, standardowych
i premium.

5. Na jakim materiale chcesz wydrukować grafikę?

6. Jaki budżet możesz przeznaczyć na ten system?

Górne listwy

Do listew samoprzylepnych rekomendujemy 
użycie grafiki wydrukowanej na banerze.

Nylonowa 
wzmocniona 

Montaż grafiki 
w kasecie 

Wymienna kaseta to najszybsza opcja zmiany 
grafiki. 

Futerał

Nylonowa 
otwierana po 

dłuższym boku  
z wszytą pianką

Nylonowa bez 
wzmocnień 

Listwa zatrzaskowa 
ze sliderem

Torby transportowe 

Listwa 
samoprzylepna

Listwa zatrzaskowa 

Listwa SmartFix
(Zatrzaskowa/

Samoprzylepna)

SliderTaśma 
samoprzylepna 

Rzep Wymienna kaseta

Nylonowa 
usztywniana 
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Premium

Revolution

Wysokiej klasy elegancki roll up z gładką kompozytową 
kasetą. Całość dopełnia biały maszt i białe zaślepki w górnej 
listwie.

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

Materiał: Kompozyt 

Listwa: Zatrzaskowa z możliwością podklejenia 

Maszt: Teleskopowy

Montaż grafiki w kasecie: Taśma samoprzylepna

Grafika: Jednostronna

Nóżki: Regulowane okrągłe

Torba transportowa: Futerał

Nowoczesny design 

Wytrzymały 
i wygodny w 
transporcie 
futerał 

Regulowane nóżki

 Zatrzaskowa listwa 
z możliwością 
podklejenia 

Biały maszt 
teleskopowy

Ciemne boczki
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Merlin

Roll up z wymienną kasetą, dzięki której każdy samodzielnie  
i bardzo szybko wymieni grafikę. 

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

Materiał: Aluminium i tworzywo sztuczne

Listwa: Zatrzaskowa 

Maszt: Teleskopowy

Montaż grafiki w kasecie: Wymienna kaseta - taśma samoprzylepna

Grafika: Jednostronna

Nóżki: Regulowane okrągłe

Torba transportowa: Nylonowa otwierana po dłuższym boku z wszytą pianką

Akcesoria:

Wymienna kaseta - 850 mm* UB175-850-01

Wymienna kaseta - 1000 mm* UB175-1000-01

Prosty 
i elegancki 

Szybka zmiana 
komunikatu dzięki 
wymiennej kasecie 

Premium

Kasetę zmienia się w 
zaledwie 30 sekund 

Maszt teleskopowy 

Dostępne  
w szerokości 
3 m!
(na zamówienie)

Original +

Roll up premium, w którym nie tylko można regulować wysokość grafiki,  
ale także jej napięcie. Dostępne są także akcesoria m. in. kieszonki  
na ulotki czy półki. Na zamówienie dostępna czarna wersja  
i niestandardowe szerokości. 

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

3000 mm** UB322-3000C1   1590/2230 (wys.) x 3040 (szer.) x 195 (gł.) mm

Materiał: Aluminium i tworzywo sztuczne

Listwa: Zatrzaskowa z możliwością podklejenia

Maszt: Teleskopowy

Montaż grafiki w kasecie: Taśma samoprzylepna

Grafika: Jednostronna

Nóżki: Regulowane okrągłe

Torba transportowa: Nylonowa otwierana po dłuższym boku z wszytą pianką

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

* Z tworzywa sztucznego.

***
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Dodaj akcesoria do roll upa!

Dodatkowe akcesoria na pewno przyciągną 
zainteresowanych przechodniów.
Akcesoria Linear dodać można do roll upów 
Original + oraz Excaliber 2.

Różne rodzaje, 
wiele możliwości 

Rama i słupki 
do akcesoriów 
mocowane są 
bezpośrednio  

do kasety roll upa

Kieszonki na ulotki 
dostępne są w kilku 
rozmiarach 

Dzięki dodatkom ten 
system będzie czymś 
więcej niż tylko roll upem!

* Monitor, telewizor i iPad nie są zawarte w zestawie. Uchwyt na 
monitor dostępny jest tylko do roll upa Excaliber 2. Maksymalna 
waga monitora to 5 kg.

Uchwyt na ulotki ze słupkiem PBA-01

Srebrna półka ze słupkiem PBA-02

Rama do LCD wys. 800 PBA-03-800

Rama do LCD wys. 1000 PBA-03-1000

Rama do LCD wys. 1200 PBA-03-1200

Dodatkowy słupek LNBA-DLP

Uchwyt na ulotki LN112-C

Półka LNBA-PT1

Premium

Aluminiowa 
kieszonka na ulotki

Akrylowa kieszonka 
na ulotki

Uchwyt na telewizor 
lub iPad

Półka

Półka

Uchwyt 
na tablet 
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Standard

* Roll up posiada 2 maszty.

Listwa zatrzaskowa 
ze sliderem 

Teleskopowy 
maszt

Listwa 
zatrzaskowa 

Orient +

Grafika w tym roll upie wyciągana jest z przodu kasety, co zwiększa 
przestrzeń na widoczną grafikę. 

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

850 mm WH353-850-003   1595/2220 (wys.) x 890 (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

Materiał: Aluminium i tworzywo sztuczne

Listwa: Zatrzaskowa z możliwością podklejenia

Maszt: Teleskopowy

Montaż grafiki w kasecie: Slider lub rzep

Grafika: Jednostronna

Nóżki: Regulowane okrągłe

Torba transportowa: Nylonowa otwierana po dłuższym boku z wszytą pianką

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

Delta Lite

Dzięki kształtowi kasety ten roll up jest bardzo stabilny. 
Chromowane boczki dodają mu elegancji. 

Materiał: Aluminium i tworzywo sztuczne

Listwa: Zatrzaskowa 

Maszt: Teleskopowy

Montaż grafiki w kasecie: Taśma samoprzylepna

Grafika: Jednostronna

Nóżki: Regulowane okrągłe

Torba transportowa: Nylonowa wzmocniona 

Pioneer

Roll up wykonany z wytrzymałego kompozytu. Biała stabilna 
kaseta przyciąga uwagę.

800 mm UB147-800   2095 (wys.) x 845 (szer.) x 225 (gł.) mm

850 mm UB147-850   2095 (wys.) x 895 (szer.) x 225 (gł.) mm

1000 mm UB147-1000   2095 (wys.) x 1045 (szer.) x 225 (gł.) mm

Materiał: Kompozyt, aluminium

Listwa: Zatrzaskowa z możliwością podklejenia

Maszt: Maszt typu bungee

Montaż grafiki w kasecie: Taśma samoprzylepna

Grafika: Jednostronna

Nóżki: Regulowane okrągłe

Torba transportowa: Nylonowa wzmocniona 
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Ekonomiczne  

Maszt teleskopowy 

Elastyczny 
maszt

Stabilizator masztu 

Aż do 3m 
wysokości! 

Dostępne dodatkowe oświetlenie

Dostępny w 6 
szerokościach!

Dzięki temu, że dostępny jest w wielu 
szerokościach roll up Mosquito podbija rynek. 
Ten ekonomiczny system posiada wytrzymałą 
kasetę i wzmocnioną torbę transportową.

Mosquito

Mosquito

Ten bestseller od lat podbija rynek. Łączy w sobie prostotę 
ekonomicznego roll upa z cechami systemów z wyższej półki. 

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

Materiał: Aluminium i tworzywo sztuczne

Listwa: Zatrzaskowa 

Maszt: Maszt typu bungee

Montaż grafiki w kasecie: Taśma samoprzylepna

Grafika: Jednostronna

Nóżki: Dwie obrotowe z plastikowymi wykończeniami 

Torba transportowa: Nylonowa usztywniana

* Roll up posiada 2 maszty.

Giant Mosquito

Ten roll up posiada wszystkie cechy klasycznego Mosquito,  
ale może mieć aż 3 m wysokości! 

850 mm UB300-850   1705/3100 (wys.) x 869 (szer.) x 400 (gł.) mm

1000 mm UB300-1000   1705/3100 (wys.) x 1019 (szer.) x 400 (gł.) mm

1500 mm* UB300-1500   1705/3100 (wys.) x 1519 (szer.) x 400 (gł.) mm

2000 mm* UB300-2000   1705/3100 (wys.) x 2019 (szer.) x 400 (gł.) mm

Materiał: Aluminium i tworzywo sztuczne

Listwa: Zatrzaskowa 

Maszt: Teleskopowy

Montaż grafiki w kasecie: Taśma samoprzylepna

Grafika: Jednostronna

Nóżki: Dwie obrotowe z plastikowymi wykończeniami 

Torba transportowa: Nylonowa usztywniana

* Roll up posiada 2 maszty. 

Dostępny w kolorze 
czarnym
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Ekonomiczne

Liberty

Ekonomiczny roll up z owalną kasetą. Grafikę wyjmuje się od frontu kasety, 
co zwiększa powierzchnię widocznej grafiki.

800 mm UB122-800-01   2080 (wys.) x 830 (szer.) x 350 (gł.) mm

850 mm UB122-850-01   2080 (wys.) x 880 (szer.) x 350 (gł.) mm

1000 mm UB122-1000-01   2080 (wys.) x 1030 (szer.) x 350 (gł.) mm

Materiał: Aluminium, tworzywo sztuczne

Listwa: Zatrzaskowa

Maszt: Maszt typu bungee

Montaż grafiki w kasecie: Taśma samoprzylepna

Grafika: Jednostronna

Nóżki: Dwie obrotowe z plastikowymi wykończeniami 

Torba transportowa: Nylonowa wzmocniona

* Model 600 mm dostarczany jest z trzyczęściowym masztem o wysokości 
1600 mm oraz dodatkową przedłużką, która wydłuża całość do 2000 mm.

Mantis

Aluminiowa kaseta z plastikowymi boczkami posiada dodatkowe 
obciążenie, aby była stabilna. 

600 mm* UB216-600   1685/2085 (wys.) x 620 (szer.) x 280 (gł.) mm

800 mm UB216-800   2085 (wys.) x 820 (szer.) x 280 (gł.) mm

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 UB122-1200-01   2080 (wys.) x 1230 (szer.) x 350 (gł.) mm

Materiał: Aluminium i tworzywo sztuczne

Listwa: SmartFix (Zatrzaskowa/Samoprzylepna)

Maszt: Maszt typu bungee

Montaż grafiki w kasecie: Taśma samoprzylepna

Grafika: Jednostronna

Nóżki: Dwie obrotowe z plastikowymi wykończeniami 

Torba transportowa: Nylonowa wzmocniona, otwierana po dłuższym boku

Oryginalny 
kształt

Mocowanie masztu 

Stabilizator masztu 

Maszt i przedłużka 

Grafika wyciągana 
z przodu kasety 
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Ekonomiczne

Ekonomiczny 
wybór

Listwa zatrzaskowa Stabilizator masztu

Torba transportowa

Wasp

Idealnie sprawdzi się na jednorazowych wydarzeniach lub krótkich 
wystąpieniach. Aluminiowa kaseta może zostać poddana recyklingowi.

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

Materiał: Aluminium i tworzywo sztuczne

Listwa: Zatrzaskowa

Maszt: Maszt typu bungee

Montaż grafiki w kasecie: Taśma samoprzylepna

Grafika: Jednostronna

Nóżki: Dwie obrotowe z plastikowymi wykończeniami 

Torba transportowa: Nylonowa ze wzmocnieniami po bokach

*Dostępny wiosną 2019.

Element

Ekonomiczny kompozytowy roll up. Biała kaseta świetnie 
sprawdzi się w witrynie sklepowej. 

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

Materiał: Kompozyt i aluminium 

Listwa: Zatrzaskowa

Maszt: Maszt typu bungee

Montaż grafiki w kasecie: Taśma samoprzylepna

Grafika: Jednostronna

Nóżki: Dwie obrotowe z plastikowymi wykończeniami 

Torba transportowa: Nylonowa bez wzmocnień



Display   #10

Ro
ll 

up
y

Dwustronne

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

Roll up Premium 

Dodaj akcesoria 
(zobacz s. 7)

Elegancko wykończony 
dwustronny roll up

Edge 2

Standardowy dwustronny roll up z chromowanymi boczkami. 
Dzięki stabilnej kasecie nie potrzebuje dodatkowych nóżek.

850 mm UB200-850   2100 (wys.) x 890 (szer.) x 190 (gł.) mm

1000 mm UB200-1000   2100 (wys.) x 1040 (szer.) x 190 (gł.) mm

Materiał: Aluminium i tworzywo sztuczne

Listwa: Zatrzaskowa 

Maszt: Maszt typu bungee

Montaż grafiki w kasecie: Taśma samoprzylepna

Grafika: Jednostronna lub dwustronna

Torba transportowa: Nylonowa wzmocniona 

Dragonfly 2

Ekonomiczny dwustronny roll up, którego maszty można 
schować w kasecie na czas transportu. 

850 mm UB199-850-01   2105 (wys.) x 890 (szer.) x 395 (gł.) mm

1000 mm UB199-1000-01   2105 (wys.) x 1040 (szer.) x 395 (gł.) mm

1200 mm UB199-1200-01   2105 (wys.) x 1240 (szer.) x 395 (gł.) mm

1500 mm UB199-1500-01   2105 (wys.) x 1540 (szer.) x 395 (gł.) mm

Materiał: Aluminium i tworzywo sztuczne

Listwa: Zatrzaskowa 

Maszt: Maszt typu bungee

Montaż grafiki w kasecie: Taśma samoprzylepna

Grafika: Jednostronna lub dwustronna

Nóżki: Dwie obrotowe z plastikowymi wykończeniami 

Torba transportowa: Nylonowa wzmocniona 

1600 - 2200 mm 

Excaliber 2

Dwustronny roll up klasy Premium, do którego dołączyć można 
akcesoria Linear (półki, kieszonki na ulotki, uchwyty na iPady  
i inne).

800 mm WH311C-800A3   1600/2220 (wys.) x 860 (szer.) x 275 (gł.) mm

1000 mm WH311C-1000A3   1600/2220 (wys.) x 1060 (szer.) x 275 (gł.) mm

1200 mm* WH311C-1200A3   1600/2220 (wys.) x 1260 (szer.) x 275 (gł.) mm

1500 mm* WH311C-1500A3   1600/2220 (wys.) x 1560 (szer.) x 275 (gł.) mm

2000 mm* WH311C-2000A3   1600/2220 (wys.) x 2060 (szer.) x 275 (gł.) mm

2400 mm** WH311C-2400A3   1600/2220 (wys.) x 2460 (szer.) x 275 (gł.) mm

Materiał: Aluminium i tworzywo sztuczne

Listwa: Zatrzaskowa z możliwością podklejenia

Maszt: Teleskopowy 

Montaż grafiki w kasecie: Taśma samoprzylepna

Grafika: Jednostronna lub dwustronna

Nóżki: Regulowane okrągłe

Torba transportowa: Nylonowa otwierana po dłuższym boku z wszytą pianką  
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Mini

Stellar

Kompozytowy roll up biurkowy, z grafiką wyciąganą z dołu kasety, 
świetnie uzupełni m. in. recepcje.

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

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

Materiał: Kompozyt

Listwa: Samoprzylepna

Maszt: Dwuelementowy 

Montaż grafiki w kasecie: Taśma samoprzylepna

Grafika: Jednostronna

Torba transportowa: Brak

Breeze

Liberty Mini

Odpowiednik roll upa Liberty, z którego grafikę wyciąga się z przodu 
kasety. Dzięki dodatkowej przedłużce roll up może mieć wysokość  
od 1200 do 1600 mm.

Liberty Mini A4 UB122-400   450/850 (wys.) x 430 (szer.) x 125 (gł.) mm

Przedłużka EP-MINI 400-800 (wys.) mm

Materiał: Aluminium i tworzywo sztuczne 

Listwa: Samoprzylepna

Maszt: Dwuelementowy, przedłużka

Montaż grafiki w kasecie: Taśma samoprzylepna

Grafika: Jednostronna

Torba transportowa: Nylonowa wzmocniona 

Napinacz 
grafiki

4 wysokości 

Boczki z anodowanego 
aluminium

Najpopularniejszy mini roll up. Elegancka kaseta wykonana 
z anodowanego aluminium świetnie sprawdzi się w każdym 
miejscu. 

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

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

Materiał: Aluminium i tworzywo sztuczne 

Listwa: Samoprzylepna

Maszt: Dwuelementowy

Montaż grafiki w kasecie: Taśma samoprzylepna

Grafika: Jednostronna

Torba transportowa: Brak

Dwuelementowy 
maszt
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Modułowe 

Aero

Modułowy system, który może mieć różne wysokości i szerokości. 
Elementy można łączyć ze sobą pod różnymi kątami, tworząc 
ściankę. 

Kaseta  1000 mm UB213-1000   1040 (szer.) mm 60 (Ø)

Kaseta  1500 mm UB213-1500   1240 (szer.) mm 60 (Ø)

Kaseta  2000 mm UB213-2000   2040 (szer.) mm 60 (Ø)

Maszt UB211A   1010 / 1510 / 2010  (wys.) mm

Podstawa metalowa UB211B 405 (Ø)

Materiał: Aluminium i tworzywo sztuczne

Listwa: Zatrzaskowa

Maszt: Regulowany (dostępnych 3 wysokości  
1010/1510/2110 mm)

Montaż grafiki w kasecie: Taśma samoprzylepna

Grafika: Jednostronna

Podstawa: Składana

Torba transportowa: Nylonowa wzmocniona 

Dostępne jest 
dodatkowe oświetlenie
(zobacz s. 110)

Moduły można 
dołączać pod różnym 
kątem

Grafiki mogą mieć 
różne wysokości




