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Systemy informacyjne

Nieważne czy trzeba wskazać wejście, drogę 
ewakuacyjną, czy poinformować o promocji: bez 
odpowiedniego systemu informacyjnego zwrócenie 
uwagi nie jest proste. 
W naszej ofercie znajdują się ramki plakatowe, 
stojaki oraz wiele innych praktycznych systemów.

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

www.pozytywne.info
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Łatwa i szybka 
instalacja

Współczesne 
wzornictwo 

Niestandardowe 
rozmiary i kolory

Prosta zmiana 
grafiki

BezpieczeństwoLekkość  
i trwałość

W czasie aranżowania 
pomieszczenia warto pomyśleć 
o systemach, które będą w nim
umieszczone.

Ich funkcja to nie tylko dekoracja,  
ale także przekazywanie komunikatu.
W ofercie znaleźć można rozwiązania, 
które pasować będą do każdej przestrzeni - 
hotelowej, biurowej, sklepowej itp. 
Zaaranżuj przestrzeń wybierając spośród 
systemów wolnostojących, ściennych, 
podwieszanych i podświetlanych. 

Wybór odpowieniego 
systemu

1. Wolnostojący, ścienny czy podwieszany?

2. Zadrukowany lub spersonalizowany?

3. Czy powinien być oświetlony?

4. Z użyciem telewizora lub tabletu?

Wachlarz korzyści
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Łatwe w montażu listwy zatrzaskowe z plastikowymi zaślepkami  
i haczykami w zestawie. Do listwy włożyć można różne materiały  
do 300 mikronów. Dostępne są różne szerokości do 3000 mm.  
Listwy docinane są na zamówienie. 

Materiał: Aluminium (listwa), plastik (zaślepki i haczyki)

Kolor: Szary

Montaż: Do ściany / Podwieszany na linkach 

Grafika: Jednostronna

Montaż grafiki: Listwa zatrzaskowa

Twista Lite

Plastikowe zaślepki Prosta wymiana grafiki: 
zdejmij zaślepki, otwórz 

listwę, wsuń grafikę  
i zatrzaśnij listwę,  

a na końcu załóż zaślepki. 

Ekonomiczne 
rozwiązanie 

500 mm Zestaw* TWISTA50   31 (wys.) x 500 (szer.) x 12 (gł.) mm

600 mm Zestaw* TWISTA60   31 (wys.) x 600 (szer.) x 12 (gł.) mm

800 mm Zestaw* TWISTA80   31 (wys.) x 800 (szer.) x 12 (gł.) mm

850 mm Zestaw* TWISTA85   31 (wys.) x 850 (szer.) x 12 (gł.) mm

900 mm Zestaw* TWISTA90   31 (wys.) x 900 (szer.) x 12 (gł.) mm

1000 mm Zestaw* TWISTA100   31 (wys.) x 1000 (szer.) x 12 (gł.) mm

1200 mm Zestaw* TWISTA120   31 (wys.) x 1200 (szer.) x 12 (gł.) mm

1500 mm Zestaw* TWISTA150   31 (wys.) x 1500 (szer.) x 12 (gł.) mm

3000 mm Zestaw* TWISTA300   31 (wys.) x 3000 (szer.) x 12 (gł.) mm

* Zestaw zawiera listwę dolną i górną wraz z zaślepkami oraz haczyki.
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Dystanse Strata Lite
 - Do materiałów o grubości od 2 do 10 mm.

 - Do wyboru dwie średnice 12 i 19 mm.

 - Wysokiej jakości aluminium.

 - Dostępne w wykończeniu gładkim 
i chromowanym.

 - Pakowane po 4 sztuki.

Dystanse
 - Dystanse o średnicy 16 mm pasują  

do materiałów od 2 do 8 mm grubości.

 - Dystanse o średnicy 25 mm pasują  
do materiałów o grubości od 5 do 20 mm 
grubości.

 - Mocowanie do listwy lub za pomocą śruby.

Strata składa się systemów linkowych,  
które można zainstalować na wiele sposobów.  
Do linek zamontować można plakaty lub półki. 

W ofercie znajdują się elementy wykonane  
z bardzo dobrej jakości aluminium, które nadaje  
im eleganckiego wyglądu.

System Strata

Mocowanie  
od podłogi  
do sufitu 

Uchwyty  
na plakaty

Bardzo dobre 
rozwiązanie dla 
kieszonek wykonanych 
z pleksi 

Ø19 mm Satynowe SP-SO1902

Ø19 mm Chromowane SP-SO1901

Ø12 mm Satynowe SP-SO1202

Ø12 mm Chromowane SP-SO1201

Ø25 mm Duży - Listwa PO101

Ø25 mm Duży - Śruba PO102

Ø25 mm Średni - Listwa PO118

Ø25 mm Średnia - Śruba PO117

Ø16 mm Mały - Listwa PO104

Ø16 mm Mały - Śruba PO105
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Regulowany
system linkowy

 - Dostarczane z mocowaniami  
do listwy.

 - System może być mocowany 
bezpośrednio do ściany, podłogi 
lub sufitu (wymagane są 
dodatkowe elementy).

Zestaw linkowy

 - W zestawie śruba do montażu.

 - Nie może być stosowany 
z mocowaniem obrotowym 
PO107 i PO108.

Dystanse obrotowe

 - Eliminują konieczność robienia 
otworów. 

 - Odpowiednie dla wkładów od 2 do 
10 mm grubości mocowane  
za pomocą listwy lub śruby.

 - Dostępne 2 rozmiary: 34 mm x 16 
mm (Ø) i 34 mm x 25 mm (Ø)  
z dystansami od ściany lub sufitu 
ok. 18,5 mm.

Wkład do śrub

 - Stosowany z system 
linkowym PO109 i dystansami.

Wkład do listwy
 - Stosowany z system 

linkowym PO109 i dystansami.

Listwa aluminiowa

 - Mocowanie do sufitu 
lub do ściany.

 - Listwa w komplecie 
z zaślepkami.

 - Docinane na wymiar.

Mocowanie 
obrotowe do linek

 - Obrót 180°.

 - Mocowanie za pomocą listwy 
lub śruby.

 - Nie może być stosowany 
z systemem linkowym PO110.

Ścienne mocowanie 
obrotowe

 - Główka obrotowa 180°.

 - Całość obraca się o 360°.

 - Mocowanie do ściany  
lub sufitu.

Mocowanie
dwustronne
 - Obrotowy uchwyt umożliwiający 

montaż pod różnymi kątami.

 - PO121 jest odpowiednie dla wkładów 
o grubości 7 mm oraz akrylowych 
kieszonek plakatowych A1, A2 i A3.

 - PO122 jest odpowiednie dla wkładów 
o grubości 4 mm oraz akrylowych 
kieszonek plakatowych A4 i A5.

Akrylowa kieszonka 
na ulotki
 - Posiada uchwyty 

umożliwiające mocowanie  
bez zakrywania grafiki.

 - Dostępna wersja pionowa 
i pozioma.

Mocowanie boczne
 
 - PO113 jest odpowiednie dla wkładów 

o grubości 7 mm oraz akrylowych 
kieszonek plakatowych A1, A2 i A3.

 - PO112 jest odpowiednie dla wkładów 
o grubości 4 mm oraz akrylowych 
kieszonek plakatowych A4 i A5.

A1 AH411L/P

A2 AH412L/P

A3 AH413L/P

A4 AH414L/P

A5 AH415L/P

PO122   20 (wys.) x 10 (Ø) mm

PO121   43 (wys.) x 16 (Ø) mm

PO113   15.5 (wys.) x 10 (Ø) mm

PO112   20.5 (wys.) x 16 (Ø) mm
PO119   34 (wys.) x 16 (Ø) mm

PO120   34 (wys.) x 25 (Ø) mm

PO106   25 (wys.) x 16 (Ø) mm
PO107 
(Listwa)   25 (wys.) x 16 (Ø) mm

PO108 
(Śruba)   25 (wys.) x 16 (Ø) mm

Listwa 1 m PR102

Listwa 2 m PR101

PO109   4000 (szer.) x 1,5 (Ø) mm

PO110   4000 (wys.) x 1,5 (Ø) mm
Wkład do śrub PO116 Wkład do listwy PO115
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Lekki i cienki profil, z którego wykonujemy ramy na zamówienie, świetnie 
sprawdzi się w każdym pomieszczeniu. Profile docinane są na dogodną 
dla klienta długość. Produkowane na zamówienie.

Materiał: Anodowane aluminium

Szerokość profilu: 20 mm

Kolor profilu: Srebrny

Montaż: Zamki dokręcane kluczem imbusowym

Montaż grafiki: Silikonowe obszycie 3 mm

Grafika: Jednostronna

Zastosowanie: Rama ścienna / Zawieszona na specjalnych uchwytach  
może być tłem na ściance działowej

Ta nowa rama oferuje dwa rodzaje montażu grafiki. Pierwszy 
zasłaniający boki, drugi odsłaniający je i pokazujący stylową 
czarną ramę.

Materiał: Aluminium

Szerokość profilu: 22 mm

Kolor profilu: Czarny

Montaż: Łączniki na wcisk

Montaż grafiki: Silikonowe obszycie 3 mm/narożniki

Grafika: Jednostronna

Przeznaczanie: Rama ścienna

Vector Quick Fix

Arty

Montaż bez 
narzędzi

Grafika tekstylna 
z silikonowym 

obszyciem

Dwufunkcyjny 
narożnik 

Nie potrzebne są 
dodatkowe zawiesia, aby 
zamontować ramę do 
ściany!

Narożnik ma dwie funkcje 
- montaż grafiki w opcji 
zakrywającej profil oraz 
montaż ramy do ściany

Grafika może 
być montowana 
od frontu, 
co uwidoczni 
czarną ramę

Montaż za pomocą 
zamków

Grafika tekstylna 
z silikonowym 

obszyciem

Uchwyt do ścianek 
działowych LN134 
(opcja dodatkowa)

Arty A3 AWF-A3   420 (wys.) x 297 (szer.) x 22 (gł.) mm

Arty A2 AWF-A2   594 (wys.) x 420 (szer.) x 22 (gł.) mm

Arty A1 AWF-A1   841 (wys.) x 594 (szer.) x 22 (gł.) mm

Arty A0 AWF-A0   1189 (wys.) x 841 (szer.) x 22 (gł.) mm

Dostępny
wiosną
2019

Vector Quick Fix  - rama ścienna EX628   Na miarę

Vector Quick Fix - 
rama zawieszana na ściance działowej EX628   Na miarę
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Efektowna okrągła rama wykonana z profilu 20 mm jest świetnym 
elementem dekoracyjnym. Wykonywane na zamówienie. Dostępne 
niestandardowe wymiary.

Materiał: Aluminium

Szerokość profilu: 20 mm

Kolor profilu: Srebrny

Montaż: Zamki dokręcane kluczem imbusowym 

Montaż grafiki: Silikonowe obszycie 3 mm

Grafika: Jednostronna

Montaż: Rama ścienna

Vector Slim Circular

Łatwy montaż Grafika tekstylna 
z silikonowym 

obszyciem

Uchwyt w zestawie
20 mm profil 

Ø 1000 mm

Ø 400 mm

Ø 700 mm

Świetna dekoracja 

Uchwyt  
w zestawie 

Ø 400 mm VWFC-400   400 (Ø) mm

Ø 700 mm VWFC-700   700 (Ø) mm

Ø 1000 mm VWFC-1000  1000 (Ø) mm

Na miarę EX622 na zapytanie
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30 mm aluminiowy 
profil

Łatwy montaż dzięki 
ponumerowanym 

elementom  
i zamkom 

Połączone ze sobą 
moduły LED

LED 360 mm

Zamek ze śrubami

Zabezpieczone 
wyjście na kabel 

Ergonomiczna rama LED na cienkim profilu. Delikatna rama  
z niezwykłym podświetleniem powierzchniowym podkreśli komunikat.  

Materiał: Aluminium

Szerokość profilu: 30 mm

Kolor profilu: Srebrny

Montaż: Zamki dokręcane kluczem imbusowym

Montaż grafiki: Silikonowe obszycie 3 mm

Grafika: Jednostronna

Zastosowanie: Rama ścienna 

Wielkoformatowe ramy LED z oświetleniem krawędziowym,  
to bardzo dobry sposób na podkreślenie marki.

Materiał: Aluminium

Szerokość profilu: 75 mm

Kolor profilu: Srebrny

Montaż: Zamki dokręcane kluczem imbusowym

Montaż grafiki: Silikonowe obszycie 3 mm

Grafika: Jednostronna

Zastosowanie: Rama ścienna / Rama wolnostojąca (po dodaniu stóp stabilizujących)

Vector LED 30mm

Vector LED 75mm

Podświetlony 
komunikat 

Jednolite 
oświetlenie grafiki

Rama ścienna lub 
wolnostojąca (należy dodać 
stopy stabilizujące)

Vector LED 30 mm EX205   na zapytanie

Vector LED 75 mm EX632   na zapytanie

Akcesoria:

Płaska stopa Retail 
(sztuka) FX295   550 (wys.) x 180 (szer.) x 5 (gł.) mm
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Stojak na telewizor wyposażony w półkę na kamerę  
i dodatkowe akcesoria. Dodatkowymi udogodnieniami są 
kółeczka, regulowana wysokość i organizer na kable.

Materiał: Stal, plastik (półki)

Wymiary ekranu: 37’’-65’’ (max obciążenie 45 kg)

Półka na akcesoria: 1 (max obciążenie 45 kg)

Półka na kamerę: 1 (max obciążenie 45 kg)

Kółka: 4 

Podświetlany stand o owalnym kształcie. Bardzo łatwa zmiana grafiki  
za pomocą listwy OWZ. Dodatkowo dostępne akcesoria Linear.

Materiał: Aluminium, blat i podstawa z płyty MDF

Grafika: Jednostronna lub dwustronna

Montaż grafiki: OWZ

Kolor profilu: Czarny / Srebrny / Biały / Bukowy

Teva

Reflecta Trappa

Blat i podstawa 
dostępne są w 4 
kolorach

Kółeczka z 
hamulcem

Listwa zatrzaskowa Bezbarwna osłonka 
na grafikę

Owalny kształt

103
0 

- 
153

0 
mm

840 mm (Lightbox) MR914T   840 (wys.) x 570 (szer.) x 280 (gł.) mm

840 mm MR103T   840 (wys.) x 570 (szer.) x 280 (gł.) mm

1040 mm (Lightbox) MR911T   1040 (wys.) x 1000 (szer.) x 400 (gł.) mm

1040 mm MR101T   1040 (wys.) x 1000 (szer.) x 400 (gł.) mm

1570 mm (Lightbox) MR915T   1570 (wys.) x 570 (szer.) x 280 (gł.) mm

1570 mm MR104T   1570 (wys.) x 570 (szer.) x 280 (gł.) mm

1840 mm (Lightbox) MR912T   1840 (wys.) x 1000 (szer.) x 400 (gł.) mm

1840 mm MR102T   1840 (wys.) x 1000 (szer.) x 400 (gł.) mm

Teva LN250   1030-1530 (wys.) x 850 (szer.) x 730 (gł.) mm

Regulowana 
wysokość uchwytu 
na telewizor  
i podstawki  
na kamerę

Stojak z podstawką 
na kamerę i półką 
na akcesoria 

* Telewizor oraz akcesoria audio i wideo nie są wliczone  
w zestaw, nie są także przedmiotem sprzedaży. 

Wymiar ekranu: 
37’’- 65’’
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Biały

Rama z opcją 
obracania 360°

Srebrny

Uchwyt można 
zamontować do 
blatu, ściany lub 

słupka 

Ekran można 
ustawić pionowo  
lub poziomo

Łagodne rogi

Wytrzymały uchwyt na iPad z zabezpieczającym sprzęt zamkiem.  
Dla dodatkowego bezpieczeństwa podstawa może być przytwierdzona  
do podłoża. 

Rama, którą można wmontować w blat, ściankę lub słupek Linear z opcją 
obracania 360°.

Materiał: Stal

Zamykanie: Śruby zabezpieczające / Klucz imbusowy (w zestawie)

Pozycja: Pionowa lub pozioma

Wymiary sprzętu: iPad 2, 3, 4 i iPad Air

Montaż do podłoża: Śruby (w zestawie)

Materiał: Aluminium, stal

Zamykanie: Śruby zabezpieczające / Klucz imbusowy (w zestawie)

Pozycja: Pionowa, pozioma lub z opcją obrotu 360°

Wymiary sprzętu: Wszystkie iPady oprócz modelu Mini i Pro

Wolnostojący uchwyt na iPad Uchwyt iPad

Czarny IPS-001-B   1045/1060 (wys.) x 360 (Ø) mm

Srebrny IPS-001-S   1045/1060 (wys.) x 360 (Ø) mm

Biały IPS-001-W   1045/1060 (wys.) x 360 (Ø) mm

Czarna rama IPAD-CHU-W   310 (wys.) x 225 (szer.) x 20 (gł.) mm

Srebrna rama IPAD-CHU-S   310 (wys.) x 225 (szer.) x 20 (gł.) mm

Biała rama IPAD-CHU-B   310 (wys.) x 225 (szer.) x 20 (gł.) mm

Czarna rama + uchwyt 360° IPAD-SH-360W   310 (wys.) x 225 (szer.) x 95 (gł.) mm

Srebrna rama + uchwyt 360° IPAD-SH-360S   310 (wys.) x 225 (szer.) x 95 (gł.) mm

Biała rama + uchwyt 360° IPAD-SH-360B   310 (wys.) x 225 (szer.) x 95 (gł.) mm

* iPady i telewizory nie są wliczone w zestaw, nie są także przedmiotem sprzedaży.



Display   #47

Sy
st

em
y

in
fo

rm
ac

yj
ne

Uchwyty  
na ulotki  
(opcja dodatkowa)

Tablet można 
ustawić w pionie 
lub w poziomie

Podstawa 5,2 kg 
dodaje stabilności 

Lekki wolnostojący system z uniwersalnym uchwytem na tablet, który dopasowuje 
się do różnych sprzętów. Dodatkowo dołączyć można kieszonki na ulotki. 

Uniwersalny uchwyt na tablet z zabezpieczeniami. Dla lepszej 
stabilizacji system można przymocować do podłoża za pomocą śrub. 

Materiał: Aluminiowe rury Ø30 mm ze sznurkami bungee, metalowa podstawa, 
plastikowe łączniki 

Zamykanie: Śruby zabezpieczające / Klucz imbusowy (w zestawie)

Pozycja: Pionowa lub pozioma

Wymiary sprzętu: 8.6’’-13.7’’ (22.2-35.5 cm) przekątna / 0.9 cm grubość

Grafika: Dwustronna tekstylna grafika (opcja dodatkowa)

Montaż do podłoża: Podstawa 5,2 kg (w zestawie)

Materiał: Maszt z anodowanego aluminium, czarna metalowa podstawa

Zamykanie: Śruby zabezpieczające / Klucz imbusowy (w zestawie)

Pozycja: Pionowa lub pozioma

Wymiary sprzętu: Horyzontalny: 27.5 (szer.) x 19.5 (wys.) x 1 (gł.) cm 
Wertykalny: 13.5 (szer.) x 72.5 (wys.) x 1 (gł.) cm

Montaż do podłoża: Śruby (w zestawie)

Uniwersalny uchwyt na tablet Formulate Teleskopowy uchwyt na tablet

Rama FORM-UNI-TAB-01   1230 (wys.) x 350 (szer.) x 640 (gł.) mm

Czarna kieszonka na 
ulotki (na jeden uchwyt 
można zamontować 
max 2 kieszonki) 

FORM-UNI-TAB-LIT-B   155 (wys.) x 350 (szer.) x 75 (gł.) mm

Teleskopowy uchwyt 
na tablet IPS-003-B   Pionowo: 795-1225 (wys.) x 440 (szer.) x 335 (gł.) mm

        Poziomo: 735-1175 (wys.) x 440 (szer.) x 335 (gł.) mm

ZamekRegulowana 
wysokość

Rozpórka

Regulowany uchwyt 
na tablet

Wzmocniona torba 
transportowa

Czarna kieszonka 
na ulotki (opcja 

dodatkowa)
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Ramka OWZ na nóżce to bardzo dobre rozwiązanie, które sprawdzi się  
w wielu miejscach. Plakat można ustawić poziomo lub pionowo.

Szybka i prosta wymiana grafiki dzięki ramie OWZ. 

Popularny system kolejkowy stosowany w różnych branżach.

Materiał: 25 mm aluminiowy profil, osłonka PCV

Kolor: Anodowane srebrne wykończenia

Przeznaczanie: Rama ścienna

Pozycja: Pionowa lub pozioma

Grafika: Odpowiednie dla plakatów do 420 mikronów

Montaż grafiki: OWZ

Materiał: Stal, aluminium, plastik

Kolor masztu i podstawy: Czarny / Srebrny

Kolor taśm: Czerwony / Szary / Czarny

Sentry

Rama Trappa

Basic Leader

Sentry A3 SL103   1075 (wys.) x 245 (szer.) x 326 (gł.) mm

Sentry A4 SL104   1005 (wys.) x 245 (szer.) x 326 (gł.) mm

Trappa A4 AT401-C   328 (wys.) x 241 (szer.) x 13 (gł.) mm

Trappa A3 AT402-C   451 (wys.) x 328 (szer.) x 13 (gł.) mm

Trappa A2 AT403-C   625 (wys.) x 451 (szer.) x 13 (gł.) mm

Trappa A1 AT404-C   872 (wys.) x 625 (szer.) x 13 (gł.) mm

Trappa A0 AT405-C   1220 (wys.) x 872 (szer.) x 13 (gł.) mm

Zestaw Basic Leader
(Czarny słupek - Taśma Czerwona/
Szara/Czarna)

SP-800B-R/G/B   910 (wys.) x 2000 (szer.) x 350 (gł.) mm

Zestaw Basic Leader
(Srebrny słupek - Taśma Czerwona/
Szara/Czarna)

SP-800S-R/G/B   910 (wys.) x 2000 (szer.) x 350 (gł.) mm

Przeźroczysta folia

Ramka OWZ

Taśma wyciągana ze 
słupka

Taśmy dostępne  
w trzech kolorach

Materiał: 25 mm aluminiowy profil, folia ochronna

Kolor: Anodowane srebrne wykończenia, chromowane narożniki

Montaż: Wolnostojące

Pozycja: Pionowa lub pozioma

Grafika: Odpowiednie dla plakatów do 420 mikronów

Montaż grafiki: OWZ

Elementy do montażu nie wchodzą w skład zestawu
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System składa 
się do niewielkich 
rozmiarów 

Wzmocniona torba 
transportowa  
w zestawie

Wmontowane 
górne światło

System obrotowy 
z automatyczną 
blokadą 

Uchwyt na iPad* 
(opcja dodatkowa)

Kolumna, którą rozkłada się w kilka sekund bez użycia narzędzi dzięki 
obrotowemu systemowi. Dodatkowo w blat można wmontować 
uchwyt iPad.

Wieża to świetny sposób na prezentację produktów. Łatwy montaż 
zapewnia obrotowy system z automatyczną blokadą. Dodatkową opcją 
jest umieszczenie indywidualnej grafiki.

Materiał: Stal, plastik, drewno

Montaż: System z automatyczną blokadą

Półki: 2 (max obciążenie 4 kg)

Grafika: Panele pleksi (w zestawie) / 1-2 mm PCV z grafiką  
(opcja dodatkowa)

Montaż grafiki: Taśma magnetyczna (w zestawie)

Transport: Wzmocniona torba na kółkach

Materiał: Stal, plastik

Montaż: System z automatyczną blokadą

Półki: 4 (max obciążenie 4 kg)

Oświetlenie: 20 W - 12 V

Grafika: Panele pleksi (w zestawie) / 1-2 mm PCV z grafiką  
(opcja dodatkowa)

Montaż grafiki: Taśma magnetyczna (w zestawie)

Transport: Wzmocniona torba na kółkach

Kolumna Spiral Wieża Spiral

Kolumna Spiral UB710   1070 (wys.) x 580 (Ø) mm

Wieża Spiral UB710-002   2070 (wys.) x 560 (Ø) mm

Akcesoria:

Uchwyt na iPad UB710-IPDM-B/S/W Kolory: Czarny / Srebrny 
/ Biały

*iPady nie są wliczone w zestaw, nie są także przedmiotem sprzedaży. 

Kolumna  
z przykładową 
grafiką
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Meble to świetny nośnik informacji. Dzięki obrusowi pokrywającemu 
cały stół, tworzy się spora przestrzeń do wykorzystania.

Ten popularny stół bankietowy zapewnia 360° przekazu dzięki 
dopasowanemu obrusowi. Podstawa została tak skonstruowana,  
aby zapewnić jak najlepszą stabilizację. 

Wytrzymały składany stół, który sprawdzi się na każdej imprezie. 
Dodatkowo dostępne są dwa rodzaje obrusów - tradycyjny i napinany.

Materiał: Aluminiowe rury Ø30 mm, blat i podstawa z płyty MDF

Grafika: 360° 

Montaż: Na wcisk 

Materiał: Aluminiowe rury Ø30 mm, blat z płyty MDF

Grafika: 360° 

Montaż: Na wcisk

Materiał: Polipropylen, metal

Grafika: 360° 

Montaż: Blokada

Owalny Stół Formulate

Okrągły Stół Formulate

Gala

Owalny Stół FMLT-TS-06   950 (wys.) x 1600 (szer.) x 520 (gł.) mm

Okrągły Stół FMLT-TS-01A   1000 (wys.) x 600 (Ø) mm

Stół Gala FT-6   Otwarty: 745 (wys.) x 1835 (szer.) x 750 (gł.) mm
        Złożony: 80 (wys.) x 885 (szer.) x 750 (gł.) mm

Montaż bez użycia 
narzędzi

Ponumerowane 
elementy

Indywidualna 
grafika (opcja 
dodatkowa)

Składany w pół dla łatwego 
transportu Dwa rodzaje obrusów 

BlokadaRączka ułatwiająca 
transport 

Składane blat 
i podstawa

30kg

25 kg

25 kg




