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W naszej wszechstronnej ofercie rozwiązań
outdoorowych znajdują się produkty o
różnym zastosowaniu: roll upy, namioty,
potykacze, lady, parasole…
Impreza sportowa, promocja, czy punkt
sprzedaży: system promujący każde
wydarzenie na zewnątrz potrzebuje
specjalnego, wysokiej jakości materiału.
Zachowanie trwałości i odpowiedniej
ekspozycji ważnego komunikatu jest bardzo
ważne.

Skuteczność przekazu zależy
od wielu czynników.

Outdoor

Dlatego wybierając system należy wziąć pod
uwagę otoczenie: dostępną powierzchnię, warunki
pogodowe, ilość przechodniów, a także liczbę
przenoszenia systemów lub konieczność wymiany
grafiki. Może się okazać, że o sukcesie zdecyduje
dwustronna grafika lub zastosowanie wyższego
systemu.

Kilka wskazówek jak dbać o system zewnętrzny.
Systemy z oferty Outdoor narażone są na działanie różnych warunków atmosferycznych, które mają
duży wpływ na ich żywotność.
1.

Należy dobrze wybrać miejsce, w którym będzie stał
system.
Chronienie systemu przed zanieczyszczonym powietrzem
lub nadmiernym działaniem promieni słonecznych
sprawi, że grafika nie zostanie zabrudzona lub nie
wyblaknie szybko.

2.

Warto zwrócić uwagę na czas eksploatacji.
Produkty z oferty Outdoor warto chować na czas,
kiedy nie będą potrzebne.

Na każdą okazję

3.

Należy wziąć pod uwagę warunki pogodowe.
Każdy system z oferty Outdoor został zaprojektowany
z myślą o użytku zewnętrznym. Trzeba jednak wziąć
pod uwagę, że silny wiatr połączonym z opadami może
stopniowo niszczyć system.
Dlatego, przed rozstawieniem systemu, należy zapoznać
się ze specyfikacją techniczną produktu.

Oferta
Outdoor

-- Zewnętrzne eventy i targi

Roll upy i Standy

Systemy
nadmuchiwane

Potykacze

Parasole

Banery

Namioty

-- Festiwale muzyczne
-- Eventy sportowe
-- Zewnętrzne punkty sprzedaży
-- Festyny
-- Jarmarki
Barierki kolejkowe

Display #2

Ulepszona
wersja

600-800 mm

1600-2100 mm

Trzyczęściowy
maszt typu bungee

Duże stopy
stabilizujące, które
można zdjąć

12l

Metalowe śledzie

Thunder 2

Łatwy w montażu baner zachowuje stabilność, dzięki pojemnej
podstawie. Grafika może mieć różną szerokość i wysokość.

Jedyny w naszej ofercie dwustronny zewnętrzny roll up, który świetnie
zaprezentuje markę na zewnątrz.

Materiał:

Tworzywo sztuczne i metal

Maszt:

Regulowana szerokość i wysokość

Grafika:

Jednostronna

Mocowanie grafiki:

System oczkowy

Pojemność podstawy:

12 litrów

Prędkość wiatru:

Do 29 km/h

Torba transportowa:

Standard

Blizzard

UB701

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

Outdoor

Blizzard

Materiał:

Tworzywo sztuczne, aluminium i stal

Maszt:

Trzyczęściowy maszt typu bungee

Grafika:

Dwustronna

Mocowanie grafiki:

Taśma samoprzylepna

Montaż do podłoża:

4 śledzie (w zestawie)

Prędkość wiatru:

Do 11 km/h (bez mocowania do podłoża)
Do 39 km/h (z mocowaniem do podłoża)

Torba transportowa:

Wzmocniona

Thunder 2

UB185-850-01

2200 (wys.) x 850 (szer.) x 385 (gł.) mm

Horizon

Ten duży system świetnie sprawdzi się jako nośnik informacji
na zewnątrz. Dwie duże podstawy, które wypełnia się wodą lub
piaskiem, zapewniają stabilizację.
Aluminium, szare podstawyz tworzywa sztucznego

Maszt:

Regulowana wysokość (1500-2400 mm)

Grafika:

Jednostronna lub dwustronna

Mocowanie grafiki:

System oczkowy

Pojemność podstawy:

28 litrów każda

Prędkość wiatru:

Do 19 km/h

Torba transportowa:

Standardowa (opcja dodatkowa)

Horizon

UB203

Grafika mocowana
za pomocą systemu
oczkowego

1500-3000 mm

Materiał:

Teleskopowy
maszt typu bungee
do regulowania
wysokości

1500/3000 (wys.) x 2500 (szer.) x 800 (gł.) mm

Akcesoria:
Torba na maszt

AB195A

1730 (wys.) x 230 (szer.) x 190 (gł.) mm

Torba na podstawę

AB195B

900 (wys.) x 490 (szer.) x 370 (gł.) mm

28l

28l
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Składany system
dla wygodnego
przechowywania

A-sign Board

Outdoor

Solidny i wytrzymały potykacz w kształcie litery A, w którym niezwykle łatwo
wymienia się grafikę. Idealnie sprawdzi się na zewnątrz jak i wewnątrz.
System jest wodoodporny, ale nie wodoszczelny.
Materiał:

Aluminium, ocynkowana stal, bezbarwna folia

Grafika:

Dwustronna

Mocowanie grafiki:

OWZ

A-sign Board A2

VF204-A2

925 (wys.) x 465 (szer.) x 675 (gł.) mm

A-sign Board A1

VF204-C

1060 (wys.) x 638 (szer.) x 825 (gł.) mm

A-sign Board A0

VF204-C-A0

1440 (wys.) x 883 (szer.) x 835 (gł.) mm

A-sign Board B1

VF203

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

A-sign Board B0

VF203A

1620 (wys.) x 1128 (szer.) x 1025 (gł.) mm

W zestawie
z bezbarwną
powłoką PCV

Plakat osłonięty przez
bezbarwną folią

Whirlwind

Potykacz z ramą osadzoną na sprężynach, dzięki czemu system dostosowuje się do
warunków atmosferycznych. Plakat zmienia się za pomocą prostego systemu OWZ.
Wyposażoną w rączkę i kółeczka podstawę wypełnić można piaskiem lub wodą.
Materiał:

Aluminium, plastik, bezbarwna folia

Grafika:

Dwustronna

Pojemność podstawy:

25 l (A1) / 55 l (A0) / 49 l (B1)

Mocowanie grafiki:

OWZ

Prędkość wiatru:

Do 29 km/h

Podstawa do A1

UB207-B

Rama do A1

UB207-F

Podstawa do A0

UB207-A0-B

Rama do A0

UB207-A0-F

Podstawa do B1

UB207-B1-B

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

1554 (wys.) x 1010 (szer.) x 625 (gł.) mm

Sprężyny dodają
systemowi
elastyczności

1800 (wys.) x 1050 (szer.) x 725 (gł.) mm
Rama do B1

UB207-B1-F

25l

Pojemna podstawa
z kółkami i rączką

Display #4

Ramka OWZ

55l

49l

Dostępny
latem
2019

Swing

Popularny, prosty w montażu i wytrzymały potykacz, w którym w szybki
i łatwy sposób zmienia się grafikę.

Materiał:

Gumowa podstawa, rama malowana proszkowo

Grafika:

Dwustronna

Mocowanie grafiki:

System oczkowy i śruby

Podstawa:

9 kg

Prędkość wiatru:

Do 29 km/h

UB113

1060 (wys.) x 638 (szer.) x 825 (gł.) mm

Akcesoria:
Dodatkowy panel na grafikę

UB113-P

755 (wys.) x 500 (szer.) mm

Łatwa zmiana grafiki

Ciężka podstawa

Grafika może
być nadrukowana
bezpośrednio na
aluminium lub
naklejona

Shield

Sztywny potykacz z twardą, gumową podstawą oraz aluminiowym
panelem graficznym. Grafika ma bezpiecznie zaokrąglone rogi.
Materiał:

Podstawa z gumy pochodzącej z recyklingu, aluminiowy panel (1,2 mm)

Grafika:

Dwustronna

Podstawa:

8 kg

Mocowanie grafiki:

Śruby

Prędkość wiatru:

Do 29 km/h

Shield

UB108

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

Akcesoria:
Dodatkowy panel na grafikę

UB108P

800 (wys.) x 410 (szer.) x 1.2 (gł.) mm
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Outdoor

Swing

Ramę montuje się
do podstawy na
wcisk

Outdoor

Grafika może
dostosowywać się do
podmuchów wiatru dzięki
klipsom ze sprężynką

Dół grafiki może być
zamontowany za
pomocą klipsów lub
listwy

Deluxe Café

Economy Café

System kolejkowy z chromowanymi wykończeniami
to eleganckie rozwiązanie.

Ekonomiczne rozwiązanie dla barów, restauracji i centrów handlowych.
Maszty i podstawy są ciężkie, co gwarantuje stabilizację. System dostępny
w kolorze czarnym.

Materiał:

Stal nierdzewna

Materiał:

Stal nierdzewna

Grafika:

Dwustronna

Grafika:

Dwustronna

Waga:

7.75 kg (Maszt z Podstawą)

Waga:

7.75 kg (Maszt z Podstawą)

Mocowanie grafiki:

Górna część montowana za pomocą listwy
Dolna część montowana za pomocą listwy lub klipsów

Mocowanie grafiki:

Górna część montowana za pomocą listwy
Dolna część montowana za pomocą listwy lub klipsów
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Listwa 1000 mm

UB215-1000

1000 (szer.) mm

Listwa 1000 mm

UB214-1000

1000 (szer.) mm

Listwa 1500 mm

UB215-1500

1500 (szer.) mm

Listwa 1500 mm

UB214-1500

1500 (szer.) mm

Listwa 2000 mm

UB215-2000

2000 (szer.) mm

Listwa 2000 mm

UB214-2000

2000 (szer.) mm

Podstawa

UB215B

360 (Ø) mm

Podstawa

UB214B

360 (Ø) mm

Maszt

UB215P

960 (wys.) mm

Maszt

UB214P

960 (wys.) mm

Klipsy (para)

UB215-SC

Klipsy (para)

UB214-SC

Łatwy sposób na wykorzystanie
powierzchni reklamowej
do odgradzania przestrzeni

Monsoon
Monsoon to system zaprojektowany
z myślą o grafice wielkoformatowej.
Konstrukcja wykonana jest z aluminium
i złączek wykonanych z tworzywa,
a mocowania do ściany są stalowe. Grafikę
mocuje się za pomocą systemu oczkowego.

Szybki i łatwy
montaż

System mocowania
do ściany

Grafika montowana
za pomocą systemu
oczkowego
z guzikami

Metalowe zawiasy

System dostępny jest w formie
wolnostojącej w kształcie litery A oraz
ściennej. Grafikę zmienia się łatwo i szybko.

Outdoor

Montaż ramy bez
użycia narzędzi

Wall Monsoon

Zaprojektowane z myślą o frontach budynków firm, na których
zamieścić można logo. Grafika napinana jest za pomocą gumek.
Niestandardowe wymiary dostępne na zmówienie.
Materiał:

Aluminiowa rama (25 mm), łączniki z tworzywa sztucznego

Grafika:

Jednostronna

Mocowanie grafiki:

System oczkowy z gumkami

Wall Monsoon 1250 mm

UB712C

1250 (wys.) x 1250 (szer.) x 130 (gł.) mm

Wall Monsoon 2000 mm

UB713C

1000 (wys.) x 2000 (szer.) x 130 (gł.) mm

Wall Monsoon 3000 mm

UB714C

1250 (wys.) x 3000 (szer.) x 130 (gł.) mm

Dostępne są inne
wymiary do 5 m
długości

Monsoon

Bardzo łatwy montaż bez użycia narzędzi. System przyczepiany
jest do podłoża za pomocą dołączonych do zestawu śledzi.
Niestandardowe wymiary dostępne na zmówienie.
Materiał:

Aluminiowa rama (25 mm), łączniki z tworzywa sztucznego

Grafika:

Jednostronna lub dwustronna

Mocowanie grafiki:

System oczkowy z gumkami

Prędkość wiatru:

Do 29 km/h

Monsoon 2500 mm

UB707-C

1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 640 (gł.) mm

Monsoon 3000 mm

UB711-C

1250 (wys.) x 3000 (szer.) x 795 (gł.) mm

Śledzie
w zestawie

Display #7

Stowaway

Ten wygodny w transporcie system dosłownie sam się
rozkłada. Montaż nie wymaga żadnych narzędzi.
Materiał:

Sprężysty metalowy maszt

Grafika:

Dwustronna

Mocowanie grafiki:

Kieszeń z elastycznej gumy

Montaż do podłoża:

4 śledzie (w zestawie)

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

Outdoor

Stowaway 1400 mm

Wygodna torba
transportowa

Paski stabilizujące
na rzep

Dostępny
wiosną
2019

Rainbow

Lekki system promocyjny, który, dzięki zestawowi śledzi, stoi twardo
na ziemi. Elastyczne maszty pozwalają systemowi delikatnie się
poruszać.
Materiał:

Maszt z włókna szklanego, zakończenia z tworzywa sztucznego

Grafika:

Dwustronna

Mocowanie grafiki:

Kieszeń z elastycznej gumy

Montaż do podłoża:

4 śledzie (w zestawie)

Rainbow

RNB-03

1219 (wys.) x 2438 (sze.) x 609 (gł.) mm

Torba
transportowa
w zestawie

Display #8

System niemalże
sam się rozkłada

Boki spięte są
ze sobą
za pomocą rzepów

Ciekawy system
zapewni ci
widoczność!

5000 mm

2200 mm

4900 mm

Outdoor

Dostępny
wiosną
2019

Kształt, który przyciąga
uwagę

Ø 10000 mm

Materiał wykończony
jest specjalnymi
mocowaniami ze
szpilami

Dostępne w dwóch kolorach
lub z indywidualnym zadrukiem

Star Tent
Torba
transportowa na
maszt i mocowania

6 szpil w zestawie

Sześcioramienna gwiazda z teleskopowym masztem zapewni dużą osłoniętą
przestrzeń dla uczestników. Indywidualna grafika dostępna dodatkowo.

Materiał:

Aluminium

Grafika:

Jednostronna

Mocowanie grafiki:

Szpile

Prędkość wiatru:

Do 45 km/h

Torba transportowa:

2 (w zestawie)

Star Tent Zestaw

ST510-XAF

Materiał

ST510-CTW/B

Korbka

5000 (wys.) x 10000 (szer.) x 1000 (gł.) mm
Kolory: biały/czarny

Podstawa pod
maszt

Lina

Display #9

Idealny na jarmarki
i wydarzenia sportowe

Zoom Tent

Dostępny w czterech
standardowych kolorach
lub z indywidualną grafiką

Outdoor

Aluminiowa rama rozkładana jak parasol. Łatwy montaż bez użycia
narzędzi. Grafika może być standardowa lub indywidualnie wydrukowana.
Aby mieć pewność wodoszczelności, zaleca się użycie materiału
drukowanego na indywidualne zamówienie.
Materiał:

Aluminiowa rama, łączniki z tworzywa sztucznego

Grafika:

Dwustronna (Ściana, Pół-ściana) / Jednostronna (Dach)

Kolory grafiki:

Biały - Czarny - Niebieski - Czerwony (Standard) / Indywidualne (na zamówienie)

Mocowanie grafiki:

Rzep / Kieszeń (Pół-ściana)

Prędkość wiatru:

Do 29 km/h

Montaż do podłoża:

Śledzie i lina (w zestawie)

Torba transportowa:

Na kółkach

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

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

Dodaj
flagę dla
lepszej
widoczności

3160 (wys.) x 5800 (szer.) x 2920 (gł.) mm

Łatwo się składa
i rozkłada

Akcesoria:
Obciążnik 8kg

ZT-BASE

2-3 m poprzeczka do
pół-ściany

ZT33-MTB

Łącznik

ZT-TJC

Klamra do flagi

ZT-FCA

Korba do
napinania

Automatyczna
blokada

Dodatkowe
obciążenie
(opcja dodatkowa)

Zoom Tent Eco

Ekonomiczny metalowy namiot z białym stelażem. Całość
transportowana w torbie na kółkach. Dach z indywidualną grafiką
dostępny dodatkowo.
Materiał:

Metalowa rama, łączniki z tworzywa sztucznego

Grafika:

Jednostronna

Kolory grafiki:

Biały (Standard) / Indywidualne (na zamówienie)

Mocowanie grafiki:

Rzep

Prędkość wiatru:

Do 29 km/h

Montaż do podłoża:

Śledzie i lina (w zestawie)

Torba transportowa:

Na kółkach

Zoom Tent Eco 3x3

FD33-SQF

Dach

FD33-CTW

3315/3415/3510 (wys.) x 3310 (szer.) x 3310 (gł.) mm
Kolor biały

Składana rama

Zamykanie
automatyczne
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Blokada

Materiał dostępny
w trzech standardowych
kolorach lub z indywidualną
grafiką

Indywidualna
grafika
(opcja dodatkowa)

Bora Tent

Dmuchany namiot jednocześnie zapewnia schronienie i jest
nośnikiem reklamy. Po nadmuchaniu nie trzeba uzupełniać
powietrza, co eliminuje hałas.
Materiał:

TPU, Wewnętrzny płaszcz poliestrowy

Grafika:

Jednostronna

Kolory grafiki:

Niebieski - Ciemnoszary - Jasnoszary (Standard) /
Indywidualne (na zamówienie)

Mocowanie grafiki:

Zamek błyskawiczny (Standard) / Rzep (na zamówienie)

Montaż do podłoża:

Śledzie (na zamówienie)

Prędkość wiatru:

Do 39 km/h (z mocowaniem do podłoża)

Torba transportowa:

Standard

Rama

UI00801

Dach

UI00815-B/DG/LG

Kolory: Niebieski / Ciemnoszary / Jasnoszary

Boczna
ściana

UI00816-B/DG/LG

Kolory: Niebieski / Ciemnoszary / Jasnoszary

Outdoor

2460 (wys.) x 3000 (szer.) x 3000 (gł.) mm

Nadmuchiwana
rama

Akcesoria:
Pompka ręczna

CDX-INFTA-PM

Pompka elektryczna 400 W

INFTA-PE4EU

Plastikowe śledzie (x20)

UI00853-20

Metalowe śledzie (x20)

UI00854-20

Torba
transportowa
w zestawie

Ulepszona
wersja

Bora Column

Daj się zauważyć dzięki dmuchanej kolumnie o wysokości
2,2 m z indywidualną grafiką! Po nadmuchaniu nie trzeba
uzupełniać powietrza, co eliminuje hałas.

Materiał:

Kolumna z PCV, podstawa z tworzywa sztucznego

Grafika:

360°

Mocowanie grafiki:

Rzep

Montaż do podłoża:

4 śledzie (w zestawie)

Prędkość wiatru:

Do 29 km/h (z mocowaniem do podłoża)

Torba transportowa:

Opcja dodatkowa

Kolumna w zestawie:
- kolumna
- podstawa
o pojemności 13 l
- 4 śledzie
- zestaw do naprawy

INFLCOL-220

2390 (wys.) x 460 (Ø) mm

Pompki (opcja
dodatkowa)

Plastikowa
podstawa,
którą wypełnia
się wodą

15l

Akcesoria:
Pompka ręczna

CDX-INFTA-PM

Pompka elektryczna 400 W

INFTA-PE4EU

Torba transportowa

UI003250
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Kwadratowy Parasol Sunrise

Parasole to idealne połączenie marketingu z funkcjonalnością.
Maszt teleskopowy zapewnia wygodny transport i umożliwia
dostosowanie wysokości. Parasol posiada automatyczną blokadę.
Materiał:

Proszkowana stal

Grafika:

Jednostronna

Otwieranie:

Za pomocą śruby

Prędkość wiatru:

Do 29 km/h z cementową podstawą

UU-SB

2040-2740 (wys.) x 2000 (szer.) x 2000 (gł.) mm

Outdoor

Kwadratowy Parasol Sunrise
z 20 kg podstawą

Ø 34/35 mm

Regulowana
wysokość

Automatyczna
blokada

Torba
transportowa
na maszt

Reklama na lato

Okrągły Parasol Sunrise

Świetne uzupełnienie imprezy zewnętrznej. Jednocześnie
komunikuje i chroni.

Materiał:

Proszkowana stal

Grafika:

Jednostronna

Otwieranie:

Za pomocą korbki

Prędkość wiatru:

Do 29 km/h z cementową podstawą

Ø 38 mm
Okrągły Parasol Sunrise
z 20 kg podstawą

Korbka

Display #12

UU-CB

2500 (wys.) x 2660 (Ø) mm

Łańcuch
zabezpieczający

