
Systemy wystawiennicze wewnętrzne
- ŚCIANKI - 



ŚCIANY POP

Ściana reklamowa magnet POP jest największą formą prezentowania reklam. Nowy typ dostępny od 
1 czerwca 2008 r., zadowoli najbardziej wymagających klientów. Oferowana przez nas "ściana" jest naj-
tańszą tego typu konstrukcją w Polsce. W zestawie znajdują się lampy halogenowe do oświetlenia grafiki 
oraz kufer, który po zamknięciu może być użyty jako stolik promocyjny! Zapakowane w plastikowy kufer. 

Ściana reklamowa POP 3x3 

260x230cm (widzialnej grafiki od przodu)
cena netto konstrukcji

Cena: 1355 zł netto
Grafika: 1395 zł netto
razem zestaw: 2750 zł netto

Ściana reklamowa POP 3x4

330x230cm (widzialnej grafiki od przodu)
cena netto konstrukcji

Cena: 1655 zł netto
Grafika: od 1695 zł netto
razem zestaw: 3350 zł netto

Wydruki  do  zawieszenia  na  magnesach  wykonane na 
POS PRO 350mq + laminat strukturalny matowy. Kufer na 
kółkach gratis! Blokada ściany przed demontażem. Halo-
geny oświetleniowe w cenie.

Kolor: srebrny/czarny 
Waga: 25 kg 

Czas rozłożenia konstrukcji: 15 min. 
Konstrukcja stabilna.



ŚCIANA PANELOWA 4x2

Pomysł brytyjskich inżynierów był ukierunkowany na maksymalnie łatwe i szybkie ustawienie reklamy o dużych ga-
barytach grafiki. Ściana przeznaczona na małe targi, wystawy, konferencje, eventy, spotkania, stoiska promocyjne.

Opis:
- Ściana z rusztowaniem aluminiowym 
- Duża grafika 280x200cm
- Panele PCV na zawiasach 
- Zapakowane w 1 torbę
- Super łatwy montaż i 
- Rozkładanie w 1 min.
- Waga: 25kg

Cena: 1905 zł netto
Grafika: od 415 zł netto

ŚCIANA FABRIC

Ściana przeznaczona na targi, wystawy, konferencje, eventy. Brak modułów jak w ścianach POP!!! Ele-
menty metalowe + malowanie proszkowe.

Opis:
- Ściana bez rusztowania
- Duża grafika 400x200cm
- Zapakowane w 2 kartony
- Rozkładanie w 20 min.
- 3 punktowe oświetlenie

Wymiar obrazu: 400x200cm
Waga: 29kg

Ściana Fabric 4x2m
wersja lux z oświetleniem
Cena: 1935 zł  netto

Grafika: od 745 zł  netto



ŚCIANA MAGNETYCZNA

Jakość i przyjazność użytkowania ścian brytyjskich inżynierów zdobyła uznanie w całej Europie. Pomy-
słowość designu jest połączona z użytecznością (np. kieszenie na ulotki). Do zestawu można dokupić 
stolik promocyjny tworząc w ten sposób nowoczesne stoisko na niewielkiej przestrzeni. Ściana przezna-
czona na małe targi, wystawy, konferencje, do biura.

Opis:
- Ściana aluminiowa + panele 
- Panele PCV z grafiką 
- na magnesach
- Kieszenie na ulotki A4!!!
- Zapakowane w kartony
- Bezproblemowy montaż i 
- użytkowanie
- Rozkładanie w 2 min.
- Bardzo stabilna

Wymiar obrazu: 210x200cm
Waga: 42kg

Ściana Magnetyczna 
wersja lux

Cena: 1765 zł netto

Grafika: od 395 zł netto



ŚCIANA PROSTA

ŚCIANA PROSTA to nowość na polskim rynku. Duże wymiary grafiki (2,4m x 2,4m) robią wrażenie na każdym 
kliencie. Oferowana przez nas "ściana prosta " jest najtańszą tego typu konstrukcją w Polsce. Dodatkowo można 
zakupić stolik promocyjny tworząc w ten sposób małe stoisko reklamowe. Konstrukcja teleskopowa - istnieje moż-
liwość regulacji wysokości!!! (można wykonać grafikę w poziomie np. 2,4m x 1,4m; 2,4m x 1,8m lub inną).

Spakowane w torbę przenośną 
Kolor: srebrny
Waga: 5 kg 

Czas rozłożenia konstrukcji: 2 min. 
Konstrukcja stabilna. HIT2007

Ściana prosta     
240x240cm

Cena: 750 zł netto
Grafika: od 300 zł netto

ŚCIANKA ŁAMANA

Ścianka Łamana jest bardzo efektowną, wielkoprzestrzenną formą prezentowania reklamy. Składna jest 
poprzez nałożenie na siebie tylko 2 elementów ważących 4,5kg. Grafika jest naklejana na płyty a te 
umieszczane są w aluminiowe ramy konstrukcji.

Zapakowane w karton.
Kolor: srebrny 
Waga: 9 kg 
Wymiar grafiki: 240x180cm 
Czas rozłożenia konstrukcji:
120 sek.
Konstrukcja bardzo stabilna. 

Cena: 690 zł netto
Grafika: 350 zł netto



SYSTEM WINDOWS

Opis:
- System 4 ssawek z regulacją siły docisku
- Dobra przyczepności na szkło!
- Prosty w użyciu
- Wydruk na cienkim mat. tekstylnym
- Dowolny wymiar reklamy!

Cena: 50 zł netto/4ssawki 

RAMKI PLAKATOWE

 rozmiar A1 60x85cm  A0 85x120cm  B2 50x70cm  B1 70x100cm

 cena netto 1szt 85 zł    95 zł netto  69 zł  91 zł

 cena netto >3szt  75 zł  84 zł netto  57 zł  81 zł

PODŚWIETLANY PYLON

Podświetlany Pylon gwarantuje wyróżnienie twojej reklamy! Ergonomiczny kształt i niska waga powoduje ła-
twość użytkowania. Wykorzystywany w centrach handlowych, autosalonach, wnętrzach firm. Jeżeli szukasz nowo-
czesności, ten system jest dla Ciebie!

Opis:
- Podświetlana grafika
- Dwustronny
- Grafika naklejana (folia)
- Wykonany z metalu
- Kolor srebrny
- Waga całkowita: 6,5kg.
- 156x30x42cm

Cenna: 345 zł netto
Grafika: od 85 zł netto



TWIN-BANER

TWIN BANER jest stojakiem prezentującym grafikę reklamową dwustronnie. Łatwy w montażu, dolne 
sprężyny naciągu powodują że baner nie marszczy się. Ładny element wyposażenia wnętrza.

Zapakowane w poręczną torbę. 
Kolor: czarny 
Waga: 3,5 kg 

Czas rozwinięcia grafiki: 120 sek. 
Konstrukcja bardzo stabilna.

Twin baner
2str. 80x180cm

Cena: 285 zł netto
Grafika: od 205 zł netto

PREZENTER BIURKOWY

Prezenter biurkowy pokazuje reklamę wielkości kartki papieru A3. Niewątpliwą zaletą jest to, że grafikę 
można wydrukować na własnej drukarce na papierze! Główne zastosowanie to: zawieszanie cenników, 
informacji dla klienta, itp.

Kolor: czarny 
Waga: 0,2 kg 
Wymiary grafiki: 30 x40cm  
Prezenter biurkowy
30 x40cm

Cena: 29 zł netto
Grafika: od 5 zł netto


