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Zoom Tent

Zapewnij sukces swojej imprezie, niezależnie od pogody, używając łatwego do 
rozłożenia, lekkiego, aluminiowego namiotu. Namiot Zoom Tent składa się i 
rozkłada w kilka minut bez użycia narzędzi. Można dodać zadrukowany dach, 
pełne ściany lub pół ściany. Dostępny w szerokiej gamie rozmiarów.

Materiał Aluminiowa rama, łączniki z tworzywa sztucznego

Grafika Jednostronna lub dwustronna (Ściana, Pół-ściana) 
/ Jednostronna (Dach)

Montaż grafiki Rzep / Kieszeń (Pół-ściana)

Montaż do Podłoża Śledzie i linka (w zestawie)

Prędkość wiatru Do 29 km/h

Rama 3x3 ZT33-XAF-01   2920 (szer.) x 3160 (wys.) x 2920 (gł.) mm

Rama 3x4,5 ZT345-XAF-01   4300 (szer.) x 3160 (wys.) x 2920 (gł.) mm

Rama 3x6 ZT36-XAF-01   5800 (szer.) x 3160 (wys.) x 2920 (gł.) mm

Akcesoria :

Balast 8 kg (para) ZT-BASE

Poprzeczka do pół-ściany 
3 m  ZT33-MTB

Zoom + Flag

Popularny wszechstronny, lekki i elastyczny system flagowy z czarnym 
wykończeniem. Każda flaga może być wyposażona w trzy różne kształty grafiki. 
Idealny do reklamy i używany do wszystkich rodzajów ekspozycji wewnętrznych 
i zewnętrznych.

Materiał Maszt z włókna szklanego GRP

Grafika Jednostronna lub dwustronna 

Montaż grafiki Tunel

Prędkość wiatru Do 29 km/h

Zoom + Small UF-ZM-SM   550/800 (szer.) x 2100/2600 (wys.) mm

Zoom + Medium UF-ZM-ME   600/900 (szer.) x 2800/3200 (wys.) mm

Zoom + Large UF-ZM-LA   800/1100 (szer.) x 3500/4000 (wys.) mm

Zoom + Extra large UF-ZM-EXLA   850/1200 (szer.) x 4600/4900 (wys.) mm

Wybierz kształt, który najlepiej pasuje do twojej grafiki!
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A-sign Board

Zewnętrzne tablice są podstawą marketingu i żadna ulica nie mogłaby się 
bez nich obyć, a A-sign Board jest jedną z najlepszych. Łatwy w użyciu, z 
dwustronnymi, zatrzaskowymi ramami, w komplecie z ochronną folią PCV 
osłaniającą grafikę. Komunikat można wielokrotnie zmieniać, aby nadążyć 
za zmieniającą się ofertą.

Materiał Aluminium, bezbarwna folia

Grafika Dwustronna 

Montaż grafiki OWZ

 

A-sign Board A1 VF204-C   638 (szer.) x 1060 (wys.) x 825 (gł.) mm

Formulate Shadow

Formulate Shadow jest zewnętrzną tablicą reklamową, która oferuje 
klientom realną alternatywę dla tradycyjnych potykaczy, których stabilność 
jest zazwyczaj uzależniona od wody lub piasku.

Materiał Stal

Średnica rur 32 mm 

Montaż Bez użycia narzędzi, przycisk zatrzaskowy / klucz imbusowy

Grafika Dwustronna

Montaż grafiki Zakładana na system, napinana za pomocą zamka 
błyskawicznego

Waga 12,7 kg

Prędkość wiatru Do 29 km/h

 

Formulate Shadow FORM-ODS   800 (szer.) x 1174 (wys.) x 420 (gł.) mm



4

Thunder 2

Dwustronny roll up Thunder 2 jest idealny do zastosowań zewnętrznych, 
ponieważ jest mocny i trwały, a jednocześnie bardzo łatwy w montażu i 
transporcie. Thunder 2 o wysokości 2 m pozwoli Ci na stworzenie idealnego 
komunikatu.

Materiał Tworzywo sztuczne, aluminium i stal

Maszt Trzyczęściowy maszt typu bungee 

Grafika Dwustronna

Montaż 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   884 (szer.) x 2100 (wys.) x 740 (gł.) mm

Symbol

Symbol posiada konstrukcję z wytrzymałej stali oraz planszę umieszczoną 
pod kątem, która umożliwia optymalne odczytanie komunikatu. 
Wymienną grafikę mocuje się bez użycia narzędzi za pomocą śruby.

Materiał Stal

Kolor profilu Czarny

Waga 9,5 kg

Montaż grafiki Zacisk śrubowy

Rodzaje grafiki Sztywny PVC i Dibond (grubość 3-5 mm)

Przeznaczenie Wewnątrz i na zewnątrz

Dopuszczalna prędkość wiatru Do 29 km/h

 

Symbol IP01
  420 (szer.) x 1280 (wys.) x 450 (gł.) mm (A4)

  480 (szer.) x 1280 (wys.) x 450 (gł.) mm (A3)
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Illumigo™ 2x2

Illumigo™ to przenośny, dwustronny, aluminiowy kaseton LED  o 
wymiarach 2x2 m. Łatwy w montażu bez użycia narzędzi. 

Materiał Aluminium

Szerokość profilu 100 mm

Kolor profilu Biały

Montaż Bez użycia narzędzi

Grafika Dwustronna

Montaż grafiki Silikonowe obszycie 3 mm

Przeznaczenie Wolnostojący z obrotowymi stopami przymocowanymi 
do konstrukcji

Torba transportowa Ochronne pudełko z uchwytem

 

Illumigo 2x2 ILLGO-2X2-01   2000 (szer.) x 2000 (wys.) x 390 (gł.) mm

Lada Illumigo™

Stanowiąca część gamy Illumigo™ lada jest łatwa w montażu. 
Dwuczęściowy blat montowany jest za pomocą blokad i śrub, natomiast 
rama z wbudowanymi paskami LED łączona jest na wciski. Montaż 
jest bardzo intuicyjny i nie wymaga żadnych narzędzi. Dodatkowym 
ułatwieniem są ponumerowane elementy. To doskonałe rozwiązanie, 
które sprawdzi się w każdym środowisku od centrów handlowych, po 
wysepki promocyjne.

Materiał Aluminium 100 mm, blat z MDF

Montaż Bez użycia narzędzi

Składana Nie

Blat Biały

Montaż grafiki Silikonowe obszycie 3 mm (SEG)

Torba transportowa Ochronne pudełko z uchwytem

LED System W zestawie paski ledowe

 

Illumigo ILLGO-COUNTER-01   1040 (szer.) x 1045 (wys.) x 420 (gł.) mm
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Illumigo™

iLLUMiGO™ to innowacyjny, przenośny kaseton LED. Dostarczany w 
ochronnym pudle z przegrodami i uchwytem ułatwiającym transport. 
Dzięki zamontowanemu do ram oświetleniu LED oraz grafice z 
silikonowym obszyciem system jest gotowy do użycia w kilka minut.

Materiał Aluminium

Szerokość profilu 100 mm 

Kolor profilu Biały

Montaż Bez użycia narzędzi

Grafika Jednostronna lub dwustronna

Montaż grafiki Silikonowe obszycie 3 mm (SEG)

Torba transportowa Ochronne pudełko z uchwytem

 

IllumiGo - 2x1 ILLGO-2X1-01   1000 (szer.) x 2000 (wys.) x 400 (gł.) mm

Illumigo™ Retail

Illumigo™ Retail to innowacyjny przenośny kaseton LED, który ze względu 
na swoje rozmiary i stabilność został zaprojektowany specjalnie dla 
środowisk handlu detalicznego. Dwustronna rama z oświetleniem LED 
o wymiarach 1600 x 600 mm dostarczana jest w dedykowanym pudle 
transportowym. Dzięki profilom łączonym na zaciski, wmontowanym 
w profile taśmom LED oraz grafice tekstylnej z obszyciem silikonowym, 
system można zmontować w mniej niż 10 minut.

Materiał Aluminium

Szerokość profilu 100 mm 

Kolor profilu Biały

Montaż Bez użycia narzędzi

Grafika Dwustronna

Montaż grafiki Silikonowe obszycie 3 mm (SEG) 

Torba transportowa Ochronne pudełko z uchwytem 

 

Illumigo Retail ILLGO-RETAIL-EU  600 (szer.) x 1600 (wys.) x 285 (gł.) mm
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Illumigo™ One

Illumigo™ One jest jednostronnym, przenośnym kasetonem LED, 
wyposażonym w torbę z uchwytem i przegródkami. Jest to szybkie w 
montażu rozwiązanie typu plug and play ze zwijanym panelem LED, 
systemem ponumerowanych elementów i wstępnie zamontowanymi 
stopami obrotowymi.

Materiał Aluminium

Szerokość profilu 60 mm 

Kolor profilu Biały

Montaż Bez użycia narzędzi

Grafika Jednostronna

Montaż grafiki Silikonowe obszycie 3 mm (SEG)

Torba transportowa Ochronne pudełko z uchwytem

 

Illumigo One ILLGO-ONE-EU   850 (szer.) x 2010 (wys.) x 390 (gł.) mm

Formulate Monolith Eco

Formulate Monolith Eco jest idealną alternatywą dla dwustronnych roll 
upów. Konstrukcja wykonana jest z aluminiowych rur o średnicy 25 mm. 
Malowane proszkowo stopy zapewniają stabilizację. Całość, łącznie z 
grafiką, jest niezwykle prosta w montażu. Dwustronną grafikę tekstylną 
można samodzielnie wymienić. 

Materiał Aluminium, metalowe stopy

Średnica rur 25 mm 

Montaż Samozatrzaskujące klipsy, klucz imbusowy

Grafika Jednostronna lub dwustronna

Montaż grafiki Zakładana na system

Przeznaczenie Wolnostojący system ze stopami stabilizującymi (w zestawie)

Torba transportowa Torba transportowa

 

800 mm FORM-MON-ECO-800   800 (szer.) x 2009 (wys.) x 378 (gł.) mm

1000 mm FORM-MON-ECO-1000   1000 (szer.) x 2009 (wys.) x 378 (gł.) mm
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Niestandardowe konstrukcje 
Formulate
Tworzone na zamówienie konstrukcje rurowe, których wymiary i grafikę 
można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Materiał Aluminium

Średnica rur 30 mm Ø

Montaż Bez użycia narzędzi

Grafika Jedno lub dwustronna

Montaż grafiki Zapinana na zame błyskawiczny grafika tekstylna

Kostka z podświetleniem
Niestandardowe konstrukcje rurowe z wewnętrznym podświetleniem, których
wymiary oraz grafika są do indywidualnego dostosowania.

Materiał Aluminium

Średnica rur 30 mm Ø

Montaż Bez użycia narzędzi

Grafika Jedno lub dwustronna

Montaż grafiki Zapinana na zame błyskawiczny grafika tekstylna
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Pegasus
Teleskopowa ścianka, w której regulować można wysokość i
szerokość. Dzięki wygodnej torbie transportowej i łatwemu
montażowi świetnie sprawdzi się jako tło do zdjęć.

Materiał Aluminium

Montaż Teleskopowe maszty, przykręcane stopy

Kształt Prosty

Montaż grafiki Self-adhesive

Grafika Jednostronna lub dwustronna

Zastosowanie Ścianka wolnostojąca ze stopami (w zestawie)

 

Pegasus UB165-S   1000-2515 (wys.) x 1429-2540 (szer.) x 442 (gł.) mm

Orient +
Grafika w tym roll upie wyciągana jest z przodu kasety,
co zwiększa przestrzeń na widoczny komunikat.

Materiał Aluminium i tworzywo sztuczne

Listwa Zatrzaskowa z możliwością podklejenia

Maszt Teleskopowy

Montaż grafiki w kasecie Slider lub rzep

Grafika Jednostronna

Nóżki Regulowane okrągłe

 

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

850 mm WH353-850-003   890 (szer.) x 1595/2220 (wys.) x 185 (gł.) mm

1000 mm WH353-1000-003   1040 (szer.) x 1595/2220 (wys.) x 185 (gł.) mm

1200 mm WH353-1200-003   1240 (szer.) x 1595/2220 (wys.) x 185 (gł.) mm

1500 mm WH353-1500-003   1540 (szer.) x 1595/2220 (wys.) x 185 (gł.) mm

2000 mm WH353-2000-003   2040 (szer.) x 1595/2220 (wys.) x 185 (gł.) mm
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Formulate Meeting Pod
Formulate Meeting Pods to przyciągający wzrok i funkcjonalny sposób na 
stworzenie prostej przestrzeni do spotkań, wykonany z lekkich rurek alumi-
niowych o średnicy 30 mm.

Materiał Aluminium

Średnica rur Ø 32 mm

Montaż Klips samozatrzaskujący

Kształt Łukowy

Montaż grafiki Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyska-
wicznego

Grafika Jedno lub dwustronna

 

Meeting Pod FMLT-SC-01   2300 (wys.) x 2700 (szer.) x 2495 (gł.) mm

Pufa
Pufy z indywidualną grafiką rozpropagują logo i zapewnią Twoim gościom 
odrobinę wytchnienia w trakcie imprezy.

Materiał Pianka

Grafika Tekstylna

Montaż grafiki Zapinana na zamek błyskawiczny

 

Pufa 40 cm FC40   40  (wys.) x 40 (szer.)  mm

Pufa 50 cm FC50   50  (wys.) x 50 (szer.)  mm
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Lada Counta
Wykonana z PCV lada promocyjna z fryzem do użytku
wewnętrznego. Grafika może być naklejona na panel lub wydrukowana 
bezpośrednio na nim.

Materiał PCV

Montaż Na wcisk - Bez użycia narzędzi

Składana Tak

Blat Biały

Montaż grafiki Wsuwana w system

Półki 1

Lada Counta PC607   2195 (wys.) x 805 (szer.) x 450 (gł.) mm - z fryzem

Formulate Prosty
Ścianki Formulate Straight są zbudowane z lekkich aluminiowych rurek o 
średnicy 30 mm, które montuje się na wcisk. Dwustronna grafika tekstylna 
zapinana jest na zamek błyskawiczny u dołu konstrukcji.

Materiał Aluminium

Średnica rur Ø 30 mm

Montaż Klips samozatrzaskujący

Kształt Prosty

Montaż grafiki Zakładana na system, napinana za pomocą zamka 
błyskawicznego

Grafika Jedno lub dwustronna

2400 mm FORM-STR-24  2350 (szer.) x 2380 (wys.) x 400 (gł.) mm

3000 mm FORM-STR-30  2950 (szer.) x 2380 (wys.) x 400 (gł.) mm

4000 mm FORM-STR-40  3950 (szer.) x 2380 (wys.) x 400 (gł.) mm

5000 mm FORM-STR-50  4950 (szer.) x 2380 (wys.) x 400 (gł.) mm

6000 mm FORM-STR-60  5920 (szer.) x 2380 (wys.) x 400 (gł.) mm
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Hop-up Impact Prosty

Hop-upy Impact są prostymi, lekkimi konstrukcjami, które rozkłada się w 
ciągu kilku minut. Przystosowane to grafiki tekstylnej montowanej na rzep.

Materiał Aluminiowa rama, plastikowe złączki

Montaż Plastikowe klipsy 

Kształt Prosty

Grafika Jednostronna lub dwustronna

Montaż grafiki Rzep

Zastosowanie Ścianka wolnostojąca

 

3x2 HUI3X2   1525 (szer.) x 2260 (wys.) x 295 (gł.) mm

3x3 HUI3X3   2260 (szer.) x 2260 (wys.) x 295 (gł.) mm

3x4 HUI3X4   2995 (szer.) x 2260 (wys.) x 295 (gł.) mm

3x5 HUI3X5   3730 (szer.) x 2260 (wys.) x 295 (gł.) mm

Hop-up Counta

Wytrzymała, lekka lada hop-up, która jest szybka i łatwa w montażu. 
Grafiką z tkaniny pozostaje na ladzie po jej złożeniu. Lada posiada blat w 
kolorze buku i sprawdzi się jako doskonałe powitanie dla gości.

Materiał Aluminium, plastik, blat z płyty MDF, półki z poliwęglanu

Montaż Plastikowe klipsy 

Składana Tak

Blat Bukowy

Półki 1

Montaż grafiki Rzep

 

Hop-up HU301-001-C   1060 (szer.) x 1020 (wys.) x 360 (gł.) mm
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Konstrukcje ModulateTM

ModulateTM to ramy wykonane z aluminiowych rur, na które zakłada się  
drukowaną grafikę tekstylną. Ramy te można łatwo połączyć ze sobą za 
pomocą silnych magnesów umieszczonych wewnątrz każdej konstrukcji. 

Stwórz niepowtarzalną kompozycję łącząc ze sobą różne produkty z serii 
ModulateTM.

Materiał Aluminium

Średnica rur Ø 30 mm

Montaż Klips samozatrzaskujący

Kształt Prosty lub łukowy

Grafika Jednostronna lub dwustronna

Montaż grafiki Zakładana na system, napinana za pomocą zamka  
błyskawicznego

Lada ModulateTM

Dzięki magnetycznym połączeniom w łatwy sposób można
powiększyć recepcję lub zmienić jej ułożenie, dodając kolejne lady.

Materiał Aluminiowe rury Ø 30 mm, blat i półka z płyty MDF

Montaż Samozatrzaskujące klipsy

Składana Nie

Blat Czarny / Biały

Montaż grafiki Zamek błyskawiczny

Półki 1 - opcja dodatkowa

 

Lada magnetyczna FORM-MOD-CNTR-01  1015 (wys.) x 800 (szer) x 600 (gł.) mm

Półka FORM-MOD-CNTR-02   9 (wys.) x 770 (szer) x 571 (gł.) mm
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