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Walizy i torby transportowe 
zaprojektowane zostały tak, aby można 
było system wygodnie przenosić 
i magazynować. Niektóre walizy 
dodatkowo można przekształcać w lady, 
co dodaje im funkcjonalności. W ofercie 
dostępne są także walizy do transportu 
samej grafiki oraz torby szyte na miarę. 

Bagaż

dkoziol@pozytywne.com.pl
+48 601 612 580

www.pozytywne.info
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Drum 850 (wys.) mm
AC305   850 (wys.) x 400 (Ø) mm

AC306   850 (wys.) x 300 (Ø) mm

Drum 1020 (wys.) mm
AC365   1020 (wys.) x 400 (Ø) mm

AC366   1020 (wys.) x 300 (Ø) mm

Rączka transportowa Zamykanie

Polecane do transportowania grafiki

Kartonowe  
przegrody

Wytrzymała aluminiowa 
rączka

Dzięki przegrodom 
wszystkie elementy 
są uporządkowane 

Linear

Tuba na Grafikę

Wytrzymała i pojemna waliza do transportu profili Vector i Linear. 
Dodatkowo dostępne są przegrody, które porządkują elementy  
i ułatwiają ich transport oraz pasy zabezpieczające walizę.

Materiał: Polietylen (MDPE), aluminiowe rączki

Kółka: 2 

Rączki: 2

Możliwość łączenia 
systemów:

Tak

Dostępne w dwóch wariantach, wykonane z wytrzymałego, ale 
lekkiego materiału, tuby zapewniają bezpieczny transport grafiki. 

Materiał: Polietylen

Kółka: Nie 

Rączki: 1

Możliwość łączenia 
systemów:

Nie

Mieści do 5 
grafik

Ø 300mm Ø 400mm

Mieści do 10 
grafik

Linear AC506   1300 (wys.) x 740 (szer.) x 360 (gł.) mm

Linear 
(Bez przegród) AC506-001   1300 (wys.) x 740 (szer.) x 360 (gł.) mm

(Wymiary zewnętrzne)

(Wymiary zewnętrzne)
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Zenith AC600   956 (wys.) x 600 (szer.) x 400 (gł.) mm

Akcesoria:

Przedłużka (max 2 do 
jednej walizy) ZNTH-EXT   100 (wys.) x 600 (szer.) x 400 (gł.) mm

Blat (bukowy) CO401-C   15 (wys.) x 640 (szer.) x 420 (gł.) mm

Blat (biały) CO401-W   15 (wys.) x 640 (szer.) x 420 (gł.) mm

Blat (czarny) CO401-B   15 (wys.) x 640 (szer.) x 420 (gł.) mm

Blat (srebrny) CO401-S   15 (wys.) x 640 (szer.) x 420 (gł.) mm

Uchwyt iPad (biały) CO401-IPW   25 (wys.) x 640 (szer.) x 420 (gł.) mm

Uchwyt iPad (czarny) CO401-IPB   25 (wys.) x 640 (szer.) x 420 (gł.) mm

Uchwyt iPad (srebrny) CO401-IPS   25 (wys.) x 640 (szer.) x 420 (gł.) mm

Jedna waliza,  
a aż trzy wysokości!

Materiał: Polietylen (MDPE) / Metal

Kółka: 2

Rączki: 1

Możliwość zmiany wysokości: Tak

Blat: Opcja dodatkowa (bukowy/czarny/srebrny/biały)

Grafika: Opcja dodatkowa 

Uchwyt na iPad: Opcja dodatkowa (czarny/srebrny/biały)

Nowa waliza Zenith wykonana jest z wytrzymałego 
polietylenu, co zapewnia bezpieczny transport. 
System można łatwo zmienić w ladę i podwyższyć, 
dzięki dodatkowej przedłużce.

Funkcjonalność 
Waliza pomieści ściankę, lampki, a nawet 
dodatkowego roll upa. Poza funkcją transportową 
waliza może być także ladą z grafiką i blatem, 
które mieszczą się w środku.
 
Podwyższona
Dzięki 100 mm przedłużce waliza może pomieścić 
ściankę pop-up 3x5 z grafiką.

Bezpieczeństwo
Umieszczona w środku przegroda zabezpiecza 
transport przed uszkodzeniem. Waliza posiada 
zamki, które można dodatkowo zabezpieczyć 
kłódką (kłódka nie jest częścią zestawu).

Zenith

Przedłużka zmie-
niająca wysokość 

walizy

Przegroda, którą 
można wyciągnąć 

Walizę można 
zamienić w ladę, 
domawiając blat  

i grafikę

Pokryty pianką schowek 
na lampki umieszczony  
w wieku walizy pomieści  

2 lampki LED

Blat z uchwytem 
na iPad jako opcja 

dodatkowa

* Uchwyt na iPad nie może być zamontowany w blacie w kolorze bukowym. 

956 mm

1156 mm

Blat dostępny 
jest w czterech 
kolorach 

** Przy transporcie walizy przesyłką kurierską zaleca się dodanie maksymalnie jednej przedłóżki.
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Torba z tkaniny do ramy Pop-up

Wygodny transport ram pop-up do wymiaru 3x4.  
Torba posiada rączkę w górnej części.

Torba na ramę Pop-up AB105   770 - 1250 (wys.) x 115 (Ø) mm

Wyściełana torba do lamp

Torba z dodatkową gąbką, zamkiem błyskawicznym oraz rączką 
pomieści dwie lampki PS950-1000LED lub LED Flood/Strip/
Exhibiton. 

Wyściełana torba do lamp AB101   570 (wys.)  x 180 (szer.) x 120 (gł.) mm

Tuba do grafiki 

Tekturowa tuba umieszczona jest w torbie z paskiem, dzięki któremu 
transport jest wygodny. 

Tuba do grafiki  850 (wys.) mm AB120M   880 (wys.)  x 155 (Ø) mm

Tuba do grafiki  1050 (wys.) mm AB120AM   1080 (wys.)  x 155 (Ø) mm

Tuba do grafiki 1250 (wys.) mm AB120CM   1280 (wys.)  x 155 (Ø) mm

Tuba do grafiki  1550 (wys.) mm AB120DM   1580 (wys.)  x 155 (Ø) mm

Torba do listew magnetycznych 

Torba pomieści 21 listew i uchroni je przed zabrudzeniami  
oraz uszkodzeniami. 

Torba do listew 
magnetycznych AB104   735 (wys.)  x 110 (wys.) x 70 (gł.) mm

Materiałowe torby transportowe

Szeroka oferta toreb standardowych oraz szytych na zamówienie.

Torby transportowe Na zamówienie   Standardowe lub Na miarę

Walizy polipropylenowe

Wykonane z wytrzymałego materiału walizy dopasowane  
do różnych systemów.

Dostęne
niestandardowe
wymiary

Walizy polipropylenowe Na zamówienie   Standardowe lub Na miarę



Oświetlenie

Lampki to dobry dodatek do 
systemu. Łatwe w montażu, 
wydajne i o niskim zużyciu energii 
bardzo dobrze podkreślą grafikę.
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Pomiar światła za pomocą 
watów i lumenów.
Na co dzień mierzymy światło za pomocą 
watów. Należy jednak pamiętać, że wat to 
jednostka mocy, a nie strumienia światła. 
W przypadku coraz bardziej popularnego 
oświetlenia LED, lepszą jednostką miary są 
lumeny (lm).

Jeden lumen równoważny jest światłu 
emitowanemu przez jedną woskową świecę. 
I tak np. tradycyjna 40 watowa żarówka 
emituje strumień światła równy 450 lumenów. 
Lampki LED z naszej oferty wytwarzają świtało 
o wartości 1200 lumenów, a zużywają tylko 
12 watów.

Stworzone, aby oświetlać  
duże powierzchnie!

Do jednego zasilacza można podłączyć aż 5 lampek 

Oświetlenie LED

Oświetlenie LED zużywa mniej energii,  
nie przegrzewa się i jest bardziej żywotne.  

 - Zaprojektowane z myślą o systemach  
wystawienniczych i stoiskach.

 - Efektywność = mniejsze zużycie prądu  
i lepsze oświetlenie.

 - Bezpieczne.

Idealna do stoisk Obrotowe główki 

Spot LED Flood Spot LED Strip Spot LED Exhibition

Pojedyncza lampka
(bez zasilacza) LED-FLOOD-ARM-B

Zestaw pojedynczy LED-FLOOD-ARM-BSLK

Zestaw podwójny LED-FLOOD-ARM-BDLK

Zasilacz LED-ARM-TRANS

Pojedyncza lampka
(bez zasilacza) LED-STRIP-ARM-B

Zestaw pojedynczy LED-STRIP-ARM-BSLK

Zestaw podwójny LED-STRIP-ARM-BDLK

Zasilacz LED-ARM-TRANS

Pojedyncza lampka
(bez zasilacza) LED-EXHIB-ARM-B

Zestaw pojedynczy LED-EXHIB-ARM-BSLK

Zestaw podwójny LED-EXHIB-ARM-BDLK

Zasilacz LED-ARM-TRANS

Materiał: Auminium, plastik

Moc: 80 Watt

Pobór energii: 12 Watt (1200 Lumenów/5631 Kelwinów)

Zestaw pojedynczy: 1 lampka + kabel 2,5 m + 1 zasilacz

Zestaw podwójny: 2 lampki + kabel 2,5 m + 1 zasilacz

Połączenie z innymi 
lampkami:

max 5 lampek do jednego zasilacza

Wtyczka: Uniwersalna UK&EU / Aby uzyskać wtyczkę EU, należy rozkręcić 
wtyczkę UK śrubokrętem krzyżakowym. Śrubokręt nie stanowi 
części zestawu.
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Idealna 
dla ścianek 
wystawienniczych 

Powerspot 50 LED

Powerspot 1200

Powerspot 800 LED Powerspot 950-1000 LED

Powerspot 50 LED PS050-LED

Powerspot 1200 PS1200

Powerspot 800 LED PS800-LED Zestaw pojedynczy PS950-1000-BS

Zestaw podwójny PS950-1000-BDLK

Montaż do 
ramy pop-up za 
pomocą klipsów

Rozkręć 
wtyczkę

Odchyl 
obudowę

Wyjmij 
wtyczkę EU

Lampka LED z klipsem dedykowana masztom 
i poprzeczkom o grubości 45 mm. 

Lampka fluorescencyjna stworzona  
do podświetlania systemów pop-up od 
środka. Wygodny montaż za pomocą klipsów.

Srebrno-biała lampka LED z klipsem dedykowana 
masztom o grubości 16 mm.

Czarna lampka LED dedykowana do ścianek.

Materiał: Aluminium, plastik

Moc: 50 Watt

Pobór energii: 5 Watt  (475 Lumenów/3000 Kelwinów)

Główka: Obrotowa 360° - ramię proste

Zestaw: 1 lampka + 3 m kabel zasilający

Połączenie z innymi 
lampkami:

Nie

Wtyczka: Uniwersalna UK&EU / Aby uzyskać  
wtyczkę EU, należy rozkręcić wtyczkę 
UK śrubokrętem krzyżakowym.  
Śrubokręt nie stanowi części zestawu.

Materiał: Metal, plastik

Pobór energii: 20 Watt 

Zestaw: 1 lampka + 2 m kabel zasilający

Połączenie z innymi 
lampkami:

max 6 lampek; konieczne jest dodanie 
łącznika US601B (opcja dodatkowa)

Wtyczka: Uniwersalna UK&EU / Aby uzyskać  
wtyczkę EU, należy rozkręcić wtyczkę UK 
śrubokrętem krzyżakowym.  
Śrubokręt nie stanowi części zestawu.

Materiał: Aluminium, plastik

Moc: 50 Watt

Pobór energii: 5 Watt (520 Lumenów/5000 Kelwinów)

Główka: Obrotowa 180° - ramię zaokrąglone

Zestaw: 1 lampka (żarówka LED GU10)  
+ 3 m kabel zasilający

Połączenie z innymi 
lampkami:

Nie

Wtyczka: Uniwersalna UK&EU / Aby uzyskać  
wtyczkę EU, należy rozkręcić wtyczkę  
UK śrubokrętem krzyżakowym.  
Śrubokręt nie stanowi części zestawu.

Materiał: Aluminium, plastik

Moc: 90 Watt

Pobór energii: 12 Watt (1400 Lumenów/5500 Kelwinów)

Główka: Obrotowa 270° - ramię proste

Zestaw pojedynczy: 1 lampka + 2,5 m kabel zasilający

Zestaw podwójny: 2 lampki + 2,5 m kabel zasilający  
+ 1 zasilacz

Połączenie z innymi 
lampkami:

max 2 lampki

Wtyczka: Uniwersalna UK&EU / Aby uzyskać  
wtyczkę EU, należy rozkręcić wtyczkę  
UK śrubokrętem krzyżakowym.  
Śrubokręt nie stanowi części zestawu.

Zmień wtyczkę UK  
na EU
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Uchwyt 
zintegrowany 
z lampką lub 

dołączony  
do zestawu 

Uchwyt uniwersalny 

US901-C

Uchwyt do profili 
Vector

VLF

Uchwyt do profili 
Linear

US-LINEAR

Uchwyt do systemu 
Hop-up

HUILF

Uchwyt do lampek 
LED

US902-C

Uchwyt do systemów 
rurowych Ø 30mm

US903

Spot LED Flood

LED-FLOOD-ARM-B

 > Quick +
 > Embrace
 > Linear
 > Vector

 > Impact
 > Formulate
 > Arena
 > Ścianki Gear Edge

 > Hop-up
 > Xclaim

 > Impact
 > Quick +

 > Formulate
 > Modulate ™

Spot LED Strip

LED-STRIP-ARM-B

 > Quick +
 > Embrace
 > Linear
 > Vector

 > Impact
 > Formulate
 > Arena
 > Ścianki Gear Edge

 > Hop-up
 > Xclaim

 > Impact
 > Quick +

 > Formulate
 > Modulate ™

Spot LED Exhibition

LED-EXHIB-ARM-B

 > Linear
 > Vector

 > Formulate
 > Modulate ™

Powerspot 50 LED

PS050-LED

 > Ścianki Gear Edge

Powerspot 800 LED

PS800-LED

 > Roll upy

Powerspot 
950-100 LED

PS950-1000-LED-B

 > Impact
 > Embrace
 > Quick + (oprócz 

Quick+ Tower)

 > Formulate
 > Arena

 > Vector  > Linear  > Hop-up
 > Xclaim

 > Hop-up
 > Xclaim

 > Formulate
 > Modulate ™

Powerspot 1200

PS1200

 > Impact
 > Quick+

Uchwyt do lampek/tabliczek  
dla systemów rurowych Ø 30 mm

Uchwyt do lampek/
tabliczek dla systemów 
rurowych Ø 30 mm

US903

Przeźroczysty uchwyt przeznaczony dla konstrukcji 
rurowych Ø 30 mm Formulate i Modulate™.  
Uchwyt może służyć do przyczepienia lampki lub tabliczki.

Materiał: Metal, plastik

Przeznaczenie: Systemy rurowe Ø 30 mm

Montaż: Klucz imbusowy 

Zalecane uchwyty

Montaż lampki 

Montaż tabliczki
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Filc Standard Gładki materiałFilc Luxury  
(nylonowa tkanina podłożona pianką)

Specyfikacja i kolor materiałów
Kolory są poglądowe - dokładne informacje i próbki dostępne są na życzenies

Kolory blatów i półek

Blue Navy PlatinumCherry Red

New Silver Grey AegeanRoyal Blue

Bottle Green StormPrimrose

Black

Bukowy SrebrnyCzarny Biały

Flame

Quince Green EclipseBurgundy

Dove RoaylRegal Blue

Emerald Green Electric blueWedgewood

Ink Navy Gunmetal

Medici Pacific

Quince Green Saffron

Black

Emerald Green Plasma Red

New Grey Dark wine

Bottle Green Steel Blue




