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Modular
Targi to najlepszy moment na wypromowanie 
firmy. Dlatego odpowiednie stoisko jest tak 
ważne.  
Ma ono nie tylko przedstawić markę, ale także 
pobudzić wyobraźnię i przyciągnąć 
odwiedzających.

Oferta Modular to rozwiązania, które pozwalają 
tworzyć różne konfiguracje.

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

www.pozytywne.info
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Rozwiązania dla każdego 

Modular to oferta, w której jedynym 
ograniczeniem jest wyobraźnia. To dobra 
inwestycja, która szybko się zwróci, ponieważ 
systemów można używać bardzo długo  
w różnych konfiguracjach. Elementy 
stoiska po targach można wykorzystać jako 
dekorację biura lub ściankę reklamową. 
To tylko jeden z przykładów możliwości jakie 
dają nasze modułowe rozwiązania.
W każdej chwili można dodać kolejne 
elementy, aby zagospodarować większą 
przestrzeń. Wymiana grafiki również 
jest bardzo prosta, co daje możliwość 
wykorzystywania jednego systemu w różnych 
sytuacjach. 

Aluminiowe profile, z których 
stworzyć można stoiska, ramy 
informacyjne, ramy LED i wiele 
innych. Łatwy montaż oraz dostępne 
moduły sprawiły, że to rozwiązanie 
stało się bardzo popularne.

Połączenie niestandardowego 
kształtu rurowej struktury z idealnie 
dopasowaną grafiką na tkaninie. 
Dostępne są standardowe systemy 
oraz wykonywane na zamówienie 
konstrukcje z rur o średnicy 30 i 50 mm.

System stworzony z myślą o grafice 
drukowanej na PCV. Grafika może 
być montowana za pomocą taśmy 
magnetycznej lub wsuwana w profil. 

System stworzony z myślą 
o scenicznych konstrukcjach. Łącząc
elementy w łatwy sposób stworzyć
można kratownicę do podwieszenia
lub oświetlenia.

Gama 11 aluminiowych 
magnetycznych rurowych ram 
z opatentowanymi systemami 
MagLink oraz Twist & Lock. Na bazie 
dostępnych modułów stworzyć 
można wiele konfiguracji bez użycia 
narzędzi, które sprawdzą się  
w różnych przestrzeniach.
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W ofercie znajdują się systemy wykonane z różnych 
tworzyw i przystosowane do grafiki drukowanej 
na różnych materiałach. 

Ponad to przedstawione rozwiązania są łatwe w montażu 
i wygodne w magazynowaniu. 

Podane poniżej zestawy są przykładami. Możemy także wykonać 
spersonalizowane projekty.

3D Design

Nasi projektanci przedstawiają propozycje 
używając gotowych rozwiązań, ale także 
tworzą stoiska na miarę.  
Ich doświadczenie pozwala tworzyć nie tylko 
według wytycznych, ale także przedstawiać 
koncepcję pod konkretną przestrzeń. 

Koncepcja i konsultacja

Doradzamy i dobieramy rozwiązania, 
które spełnią oczekiwania klienta i będą 
tworzyły harmonijną całość z projektem. 

Próbny montaż

Każda wyprodukowana konstrukcja jest 
montowana i sprawdzana. W czasie próbnego 
montażu przymierzamy i sprawdzamy grafikę, 
a także naklejamy znakowanie ułatwiające 
samodzielne złożenie systemu. 

Grafika

Typowe i nietypowe konstrukcje 
dostarczamy z grafiką, którą 
dopasowujemy do systemu.

Serwis 3D 

Bazując na briefie lub szczegółowych wytycznych, 
projektujemy stoisko, które odpowiada potrzebom 
klienta.

• Oszczędność

• Estetyka

• Łatwy montaż

• Wygodny transport

• Konstrukcje standardowe
i na miarę

• Wymiana grafiki
w zależności od potrzeb

Dlaczego warto 
wybrać rozwiązania 
modułowe?
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Systemy mogą 
być wolnostojące 

lub ze stopami 
stabilizującymi 

Ponumerowane 
elementy

Podwieszenia 

Łatwy montaż Grafika wykończona 
zamkiem 

błyskawicznym 

Aluminiowe rury o 
średnicy 30 i 50 mm

Wewnętrzne 
oświetlenie

Formulate - tutaj ogranicza nas jedynie 
wyobraźnia. Ta oferta zaczyna się od 
standardowych systemów, ale przede 
wszystkim jest propozycją konstrukcji 
produkowanych na miarę. Ścianki, 
standy, podwieszenia i wiele innych 
zagospodarują przestrzeń w trzech 
wymiarach. 

Grafika tekstylna świetnie dopełnia 
rurowe konstrukcje. Materiał jest bardzo 
elastyczny, co pozwala idealnie połączyć 
formę z komunikatem. 

Łatwy montaż i wygodny transport  
to ogromne zalety tego rozwiązania,  
które wielokrotnie potrafi zaskoczyć.

Formulate

Innowacja, oryginalność 
i funkcjonalność 
Łatwy i intuicyjny montaż oraz szybka zmiana grafiki. 
Oferta Formulate to standy, ścianki od 3 do 9 m, kolumny, łuki, 
podwieszenia... i wiele innych, które możemy zaprojektować.
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Idealny do dzielenia przestrzeni
Formulate to dobra alternatywa dla tradycyjnych ścianek działowych. To nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale także kreatywne podejście. Dwustronna grafika 
może oddawać atmosferę miejsca lub przekazywać ważny komunikat. Dodatkowym atutem takiej ścianki jest możliwość zmiany grafiki w dowolnym momencie. 

Konstrukcje Wolnostojące 

Proste, stabilne i oryginalne - to cechy 
wolnostojących systemów Formulate. 
Dostępne w wielu rozmiarach na pewno 
sprawdzą się jako nośniki komunikatu. 

Kolumny dostępne 
w różnych rozmiarach 

Dodatkowo dostępne 
lampki

do 9 m 
szerokości 

Stopy stabilizujące 

Łatwy montaż Grafika wielkoformatowa Dodatki Gwarancja wyróżniającego się 
komunikatu
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Wewnątrze 
oświetlenie

Podwieszenia

Podwieszenie daje możliwość 
podniesienia komunikatu. Stoisko dzięki 
niemu zyskuje dodatkowy wymiar,  
a w centrum handlowym widać je  
z każdego poziomu.
Systemy zostały zaprojektowane tak, 
aby łatwo było je zamontować i aby 
spełniały normy bezpieczeństwa.

Grafika dwustronna 

Wykorzystaj całą 
powierzchnię druku!

Na zamówienie 
produkowane są także 
niestandardowe kształty 
i rozmiary 

Grafika - wykorzystaj 
całą przestrzeń
Grafika w środku systemu także może być 
zadrukowana. Środek może być jednolity lub 
zawierać komunikat.

Dostępne 
wiosną
2019
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Stoiska

Stoiska Formulate łączą ze sobą proste 
linie z łagodnymi łukami. To połączenie 
doda dynamiki komunikatowi.

Produkcja rurowych konstrukcji wymaga 
precyzji i doświadczenia, które owocują 
niezwykłymi realizacjami. Grafika 
tekstylna dopełnia całości.

Nadaj dynamiki stoisku, 
dodając łuki do ostrych 
form

Nadaj stoisku 
dodatkowego wymiaru 

dzięki akcentom

Łuki z dwustronną 
indywidualną grafiką

Wyróżnij się

Potrzebujesz oryginalnego standu? 
Zaprojektujemy go!
Rozwinięta produkcja, która pozwala nam ciąć i giąć rury sprawia, że jesteśmy w stanie dostarczyć 
niestandardowe konstrukcje.

Nasi projektanci nie tylko tworzą według wytycznych, ale także mogą wyjść z propozycją zagospodarowania 
przestrzeni.

Na miarę
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ModulateTM

ModulateTM składa się z zestawu ram 
wykonanych z aluminiowych rur,  
na które zakłada się grafikę tekstylną. 
Ramy te można łatwo łączyć bez użycia 
narzędzi za pomocą silnych magnesów 
umieszczonych wewnątrz każdej 
konstrukcji. Ramy Modulate występują  
w 11 rozmiarach.

Dzięki prostemu rozwiązaniu jakim jest 
połączenie magnetyczne, z ModulateTM 
można tworzyć różne konfiguracje,  
które pasować będą do różnych 
przestrzeni: punktów sprzedaży,  
wysepek handlowych, hoteli,  
a nawet biur.

Stopy Twist & Lock 
montuje się bez 
użycia narzędzi 

Elementy połączone są 
elastycznym sznurkiem, 

a ramy montuje się 
za pomocą samo- 

zatrzaskujących się klipsów

Ponumerowane 
elementy ułatwiają 

montaż

Połączenie MagLink 
pozwala na łącznie 

ram 360°

Przedłużka 400 mm 
do podwyższenia 

wysokości 

Grafika tekstylna 
wykończona 

zamkiem 
błyskawicznym 

Wzmocniona torba 
transportowa 

Ramy posiadają 
wzmacniającą 

poprzeczkę (Ø18 mm)

Łącz ramy 
pod dowolnym 
kątem, dzięki 
magnetycznemu 
połączeniu MagLink

PATENT
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Przestrzeń 
do pracy

Mix & Match - twórz 
dowolne konfiguracje

Mix & Match 
Wybierz ramy, które spełnią twoje oczekiwania i łącz je pod dowolnym kątem dzięki złączu MagLink. 
Powiększaj konfiguracje od prostej ścianki do stoiska z wydzieloną przestrzenią do rozmów.  
To zajmie ci tylko chwilę!

Dekoracje w punktach 
sprzedaży

Stoiska

Połącz elementy z 
elastycznym sznurkiem

Złóż ramę zgodnie z 
oznaczeniami

Zamontuj stopy  
Twist & Lock

Załóż grafikę
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Vector

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, 
stworzyliśmy aluminiowe profile,  
z których łatwo i szybko buduje się  
ścianki i stoiska. 

Na gamę Vector składa się kilka różnych 
profili, z których tworzy się systemy  
w zależności od ich przeznaczenia. 
Dzięki temu w ofercie znajdują się ramki 
ścienne o niezwykle wąskim profilu, 
kasetony LED, stoiska, ścianki prasowe  
i wiele innych.

Elementy mogą być 
proste lub łukowe

Akcesoria 

Ponumerowane 
elementy 

Kasetony LED

Łatwy montaż

13 gotowych 
modułów

Grafika z obszyciem 
silikonowym 

6 aluminiowych 
profili 

Stopy stabilizujące 
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Powiększaj stoisko w zależności  
od potrzeb dzięki modułom Vector
Moduły Vector dają możliwość tworzenia konstrukcji od wolnostojących ram po duże i funkcjonalne 
stoiska targowe.

W ofercie dostępnych jest 13 modułów. Zmieniając ich układ lub dodając kolejne, stworzyć można stoiska 
dopasowane do każdej powierzchni. Każdy moduł wyprodukowany jest z profilu 50 mm i transportowany 
jest w elementach o długości 1,25 m.

Dostępne ramy 
z oświetleniem 
krawędziowym i bez 

Dostępne są różne 
wykończenia 
narożników

Ramy wolnostojące 

Stoiska modułowe

Podwieszenia

Dwustronny 
kaseton LED
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Linear

Linear to kolejne rozwiązanie, które 
stosować można w wielu miejscach. 
Z aluminiowych profili skonstruować 
można pojedyncze standy, ścianki lub 
stoiska.

Gama Linear zaprojektowana została 
z myślą o grafice na PCV, którą można 
zamontować za pomocą taśmy 
magnetycznej lub wsunąć w profil.

Dzięki dostępnym akcesoriom 
konstrukcje mogą mieć dodatkowe 
funkcje. W ofercie są półki, kieszonki  
na ulotki, uchwyty na telewizory i inne.

Grafika na PCV 
montowana za 
pomocą taśmy 
magnetycznej 

Montaż za pomocą 
klucza imbusowego 

Dostępne są różne 
stopy stabilizujące 

Połączenie słupka 

5 gotowych  
modułów

Ponumerowane 
elementy ułatwią 

montaż

Gama Linear składa 
się z 6 profili  

i 3 łączyn

Dostępne są 
dodatkowe 
akcesoria 

Idealne dla 
grafiki na PCV
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Do słupka dołączyć 
można różne 

akcesoria

Systemy wolnostojące Ścianki

Dostępne w wersji 
prostej i łukowej 

Dodatkowo 
dostępne 
lampki LED

Dobrze sprawdzi się  
z wielkoformatową grafiką 

Łukowe elementy zwiększą 
powierzchnię stoiska

Dodawaj moduły - zwiększaj powierzchnię

Stoiska

Stwórz stoisko, które będzie spełniać 
twoje oczekiwania.

W ofercie Linear dostępnych jest 5 
modułów, z których tworzyć można 
różne konfiguracje.

Elementy dzielone są na odcinki 
o długości 1,25 m dla wygodnego
transportu. Grafikę na PCV łatwo się
montuje i zmienia.
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Arena

Arena to rozwiązanie dla dużych 
powierzchni i scenografii. 

Gama składa się z aluminiowych 
elementów, z których tworzy się ramy 
i kratownice, a ich różnorodność 
pozwala na tworzenie różnych 
konstrukcji z jednego zestawu. 

 - Ramy złożone z rur o średnicy 25 mm

 - Elementy proste dostępne w 9 długościach 

 - Maksymalne obciążenie kratownicy o szerokości 2 m to 100 kg

 - Do szerokości 6 m niepotrzebne są dodatkowe stabilizatory 

 - Grafika mocowana za pomocą gumek

 - Montaż za pomocą śrub motylkowych 

Dostępne akcesoria Elementy łączone 
na śruby motylkowe 

Wielostronne 
połączenia 

Proste i łukowe 
elementy 

aluminiowe 

Jeden zestaw 
- kilka rozwiązań

System 
wolnostojący 

Grafika tekstylna
lub na banerze



Stojak na ulotki to system, z którego każdy 

może w łatwy sposób pobrać informacje. 

Świetnie sprawdzi się na stoisku,  

w punkcie sprzedaży, przy recepcji i wielu 

innych miejscach. 

W poniższej ofercie znajdują się wykonane 

z solidnych materiałów stojaki na ulotki, 

które w łatwy sposób można złożyć  

i przenieść. Każdy stojak posiada walizę  

lub torbę transportową. 

Stojaki na ulotki
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Lekkie i wygodne 
w transporcie 

Dwustronny

Zajmuje mało miejsca 
po złożeniu

Quantum

Świetne połączenie klasycznego rozwiązania z nowoczesnym designem. 
Stojak może być złożony z drukowanymi materiałami w środku. 

Quantum A4 AS316-01   1320 (wys.) x 285 (szer.) x 380 (gł.) mm

Materiał: Plastik (kieszonki), pomalowany na czarno metal (ramiona, podstawa)

Kolor: Czarny

Rozmiar drukowanych 
materiałów:

A4

Kieszonki: 5

Dwustronny: Tak

Transport: Wyściełana dodatkową pianką torba w zestawie
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Automatycznie 
zabezpiecza się po 

rozłożeniu i złożeniu

Bezpieczny 
transport

Wygodny i lekki system. Rozłożenie stojaka jest niezwykle proste.  
System sam automatycznie się blokuje.

Materiał: Polimer, poliwęglan

Kolor: Srebrny

Rozmiar drukowanych 
materiałów:

A4

Kieszonki: 4

Dwustronny: Nie

Transport: Wytrzymała torba transportowa (w zestawie)

Cascade

Najpopularniejszy stojak reklamowy, który pasuje do każdego wnętrza.  
Po złożeniu mieści się w wytrzymałej walizce.

Materiał: Akrylowe kieszonki, anodowane aluminium

Kolor: Srebrny

Rozmiar drukowanych 
materiałów:

A5 / A4  / A3

Kieszonki: 6 

Dwustronny: Tak

Transport: Walizka (w zestawie)

Zed-Up Lite

Xanadu

Siateczkowy stojak z ciężką podstawą i masztem typu bungee.  
Całość mieści się w niewielkiej, wygodnej w transporcie torbie.

Materiał: Aluminium

Kolor: Czarny

Rozmiar drukowanych 
materiałów:

A4

Kieszonki:  4 / 8

Dwustronny: Nie

Transport: Materiałowa torba (w zestawie)

Ekonomiczne 
rozwiązanie

Torba 
transportowa 

w zestawie

Dostępna jest 
wersja z 4 lub 8 

kieszeniami 

Cascade A4 AS320   1480 (wys.) x 265 (szer.) x 310 (gł.) mm

A5 AS318-002   1115 (wys.) x 210 (szer.) x 280 (gł.) mm

A4 AS315-002   1460 (wys.) x 256 (szer.) x 370 (gł.) mm

A3 AS319-002   1420 (wys.) x 470 (szer.) x 370 (gł.) mm

4 kieszonki WH431   1365 (wys.) x 280 (szer.) x 380 (gł.) mm

8 kieszonek WH432   1365 (wys.) x 560 (szer.) x 380 (gł.) mm
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Kieszonki można 
zamontować do słupka lub 
ściany od tyłu bądź prawej 
lub lewej strony

Kieszonki na ulotki

Estetyczne plastikowe kieszonki na ulotki do dowolnego montażu. Kieszonki 
można zamontować do profili Linear (bezpośrednio), Vector i Formulate  
(za pomocą dodatkowego uchwytu) oraz do ściany. 

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: Przydymiony szary

Rozmiar drukowanych 
materiałów:

A4 / A5  / DL

Kieszonki: 1

Dwustronny: Nie

Regulowane 
kieszonki na ulotki

Panel graficzny może 
mieć inny kształt (na 
specjalne zamówienie)

Słupek Linear

Solidny stojak, który można dostosować do własnych potrzeb, zmieniając kształt 
grafiki lub dodając kieszonki.

Materiał: Anodowane aluminium, metalowa podstawa

Kolor: Srebrny

Rozmiar drukowanych 
materiałów:

A4

Kieszonki: 3 w zestawie

Dwustronny: Nie

Grafika: W standardzie dostępny jest tylko widoczny na zdjęciu kształt 
wykonany z 4 mm kompozytu

Transport: Torby transportowe (opcja dodatkowa)

Słupek Linear LK026-001   2060 (wys.) x 523 (szer.) x 450 (gł) mm

Format A4 AH5A4P   330 (wys.) x 254 (szer.) x 55 (gł.) mm

Format A5 AH5A5P   250 (wys.) x 182 (szer.) x 45 (gł.) mm

Format DL AH5DLP   250 (wys.) x 132 (szer.) x 45 (gł.) mm




