Veletržní systémy
vše pro vaši kreativní a

prezentaci

Mobilní systémy vhodné pro veletrhy, výstavy a prezentace
· velká variabilita, vzájemně kombinovatelné
· jednoduchá a rychlá montáž
· individuální a obměnitelný reklamní potisk

Více informací najdete na www.vlajky.cz

Prezentační stěny

228 cm

Pop Up Klett

Pop Up 3 x 3

Pop Up 4 x 3 včetně boků

Pop Up
Klett 422x8 cm
3
30 cm

362 x 228 cm
(včetně boků)

228 cm

30 cm
30 cm
hloubka 60 cm

30 cm

302 cm

240 cm

· hliníková nůžková konstrukce
s plastovými zaklapávacími spojkami
· 4 aretační šrouby
· váha 6,9 kg

· hliníková nůžková konstrukce s plastovými
zaklapávacími spojkami
· 5 aretačních šroubů
· váha 9,8 kg

Reklamní
plocha

· 228 x 228 cm
· 288 x 228 cm (včetně boků)

· 302 x228 cm
· 362 x228 cm (včetně boků)

228 cm

Konstrukce

302 cm

30 cm

30 cm

320 cm

Konfekce

· po celém obvodu našitý suchý zip

Připevnění

· pomocí suchého zipu

Materiál

· Multisol® D 240 SE, 240 g/m2

Obsah
dodávky

· konstrukce se suchým zipem, reklamní potisk se suchým zipem, 2 halogenová světla,
přepravní pojízdná taška

hloubka 70 cm

225 cm

228 cm

Tato stěna je oblíbená díky své lehkosti a snadné manipulaci. Pokud
vyžadujete rychlou akceschopnost
nebo často střídáte místa prezentací,
je stěna Pop Up Klett tou správnou
volbou. Je tvořena speciální nůžkovou konstrukcí, která zajistí sestavení
stěny během několika minut. Textilní
potisk je na stěně přichycen suchými
zipy. Pro vaši prezentaci je možné využít také boční strany.
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Pop Up Klett - prohnutá
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hloubka 70 cm

· hliníková nůžková konstrukce s plastovými
zaklapávacími spojkami
· 5 aretačních šroubů
· váha 15,5 kg

Tato prezentační stěna zaujme pozornost díky svému originálnímu prohnu302 cm
tému tvaru.
Jednoduchou
montáž
30 cm
zajišťuje nůžková konstrukce, na kterou je textilní potisk přichycen suchými
zipy.

Reklamní
plocha

· 272 x 225 cm

· 341 x 225 cm

Stěna je dodávána v přepravní látkové
tašce.

225 cm

· hliníková nůžková konstrukce
s plastovými zaklapávacími spojkami
· 4 aretační šrouby
· váha 14,5 kg

228 cm

Konstrukce

30 cm

320 cm

Konfekce

· hloubka
po celém
obvodu našitý suchý zip
70 cm

Připevnění

· pomocí suchého zipu

Materiál

· Multisol® D 240 SE, 240 g/m2

Obsah
dodávky

· konstrukce se suchým zipem, reklamní potisk se suchým zipem, přepravní pojízdná látková
taška

Příslušenství

· halogenová světla 150 W

225 cm

Pop Up Magnet

Pop Up Magnet 4 x 3

Pop Up Magnet 5 x 3

Pop Up Magnet 4 x 3
240 cm

Reklamní plocha
403 x 223 cm

Reklamní plocha
470 x 219 cm

225 cm

223 cm

hloubka 60 cm

220 cm

30 cm

Pop Up Magnet 5 x 3

Prostorově zajímavým řešením je
přenosná, rozkládací stěna Pop Up
Magnet. Základem stěny je oblá
konstrukce s 32magnetickými
lištami,
0 cm
30 cm
na
které se připevňují pásy s reklamhloubka 70 cm
ním potiskem za pomocí magnetických pásek. Spojením pásů vzniká
velká plocha pro vytvoření efektivní
Stěnu dodáváme ve dvou variantách:
Varianta A je v praktické přepravní tašce.
Varianta B je v Harcase Trolley, který
je opatřen kolečky, čímž vzniká kombinace přepravního boxu s prezentačním stolkem.

hloubka 80 cm

310 cm

hloubka 100 cm

370 cm

Konstrukce

· hliníková nůžková konstrukce
s magnetickými spojkami
a magnetickými lištami
· váha 18 kg

· hliníková nůžková konstrukce s magnetickými
spojkami a magnetickými lištami
· váha 20 kg

Reklamní
plocha

· 403 x 223 cm
(4 přední a 2 boční panely)

· 470 x 219 cm
(5 předních a 2 boční panely)

Konfekce

· po obvodu hladce střiženo, vybaveno magnetickými páskami a háčky

Připevnění

· pomocí magnetických pásek

Materiál

· Displayfolie 450, 450 µ s laminací

Obsah
dodávky

· Varianta A - Transport Trolley: konstrukce, natištěný reklamní motiv s magnetickými páskami
ve vyztuženém obalu, 2 halogenová světla, přepravní pojízdná taška
· Varianta B - Hardcase Trolley: konstrukce, natištěný reklamní motiv s magnetickými páskami
ve vyztuženém obalu, 2 halogenová světla, Hardcase Trolley

Prezentační pulty
Counter Klett, Counter Magnet, Hardcase Trolley

Counter Klett

Counter Magnet

Hardcase Trolley

Tento stolek s rovnou přední hranou je
optimálním doplňkem k výstavní stěně
Pop Up Klett.

Zaoblený pult vhodně doplňuje
prezentační stěnu Pop Up Magnet.

Přepravní box a promo stolek v jednom. Po vaší

Konstrukce

· hliníková nůžková konstrukce s plast.
zaklapávacími spojkami, dřevěná deska
(černě lakovaná), plast. polička
· Š x V x H: 100 x 105 x 32 cm
· váha 11 kg

· hliníková nůžková konstr., dřevěná deska
(černě lakovaná), hliníková polička
· Š x V x H: 130 x 100 x 40 cm
· váha 18 kg

· plastový Hardcase Trolley, dřevěná skládací
deska (černě lakovaná)
· Š x V x H: 76 x 100 x 46 cm
· váha 15 kg

Reklamní
plocha

· Š x V: 160 x 100 cm

· Š x V: 199 x 94 cm

· Š x V: 180 x 80 cm

Konfekce

· po celém obvodu našitý suchý zip

· po celém obvodu střiženo, vybaveno magnetickými páskami

Připevnění

· pomocí suchého zipu

· pomocí magnetických pásek

Materiál

· Multisol® D 240 SE, 240 g/m²

· Displayfolie 450, 450 µ s laminací

Obsah
dodávky

· konstrukce a reklamní potisk se suchým
zipem, dřevěná deska, odkládací
plastová polička, přepravní taška

· konstrukce, dřevěná deska, reklamní
potisk, odkládací polička, přepravní
taška

rázem stane přepravní box, do kterého schováte
magnet. lišty, konstrukci Pop Up Magnetu,
reklamní potisk, světla i desku.

Protože neustále vyvíjíme různá zlepšení, vyhrazujeme si právo na drobné technické odchylky a změny.

· Hardcase Trolley, dřevěná deska (skládací),
reklamní potisk

Stánek od nás
www.vlajky.cz
Proč se prezentovat výrobky společnosti Inter Flag?
· textilní tiskárna s dlouholetou odbornou praxí
individuální
·
řešení a osobní přístup
· výběr odzkoušených materiálů

· funkčnost prezentačních systémů
· kompletní vybavení stánku - široké portfolio produktů
· možnost výměny reklamního potisku

Pro inspiraci …
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Basic - kapkovitý

2 Info Board
3 Q-Frame® CS 100
4 Prezentační pult - Hardcase Trolley
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

T
Stojan na prospekty
Easy Display
®
Premium Moon
Promo batoh - kapka
Pop Up Magnet
Prezentační pult - Counter Magnet
Mini Display
Info Board B2
Pop Out
Roll Up
®
Select Razor
Stojan na prospekty
Pop Up Klett
Zákaznický poutač - Áčko
Prezentační pult - Counter Klett
X - Display T
Varioform, kostka/válec
T-Pole® 200
Zahrazovací systém
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Více informací o celém sortimentu
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