
Walizy/ 
Torby Transportowe
AKCESORIA 106 - 109

Oświetlenie/ 
Oświetlenie LED
AKCESORIA 110 - 111

Uniwersalne 
AKCESORIA 112

A
K

C
E

S
O

R
IA



106

A
kc

es
or

ia
 / 

W
al

iz
y

Walizy
Akcesoria 1

Lada Oyster
AC507-C waliza / G-OYS-PV z okryciem

 - Duże okrycie naokoło 
blatu oraz dodatkowe, 
zabezpieczające śruby 
uniemożliwiające zamknięcie 
się walizy.

 - Dwie półki do przechowywania.
 - Zaprojektuj swoją grafikę.

- Waliza na kółkach mieści 
system pop-up, wewnętrzne 
półki oraz blaty.

Widoczny obszar grafiki w mm (około):
920 (wys.) x 1745 (szer.)

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
Otwarty: 1020 (wys.) x 1430 (szer.) x 595 (gł.)
Zamknięty: 1010 (wys.) x 660 (szer.)  
x 430 (gł.)

Lada Oyster jest 
przestronna, wytrzymała 
i stylowa, jednocześnie 
może być zmieniona 
na walizę do systemów.

Waliza Oyster przekształcona na trybunkę  
z dwiema wymiennymi półkami

Rączka ułatwiająca przewożenie
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Górny blat za dodatkową opłatą

Unikalna waliza zawierająca cztery kieszenie na ulotki

Elipse Plus
AC337 waliza / CO337-C z blatem 
AC337-002 - pełne okrycie

 - Wykonana z polietylenu 
(MDPE), może pomieścić 
jedną ściankę łukową lub 
prostą pop-up 3x4 oraz 
panele graficzne i listwy 
magnetyczne.

 - Zawiera kółka i uchwyty do 
łatwiejszego transportu.

 - Za dodatkową opłatą 
dostępne okrycie i składany 
blat w standardowej okleinie 
brzozowej, możliwość 
zamówienia innych kolorów.

Obszar widocznej grafiki w mm (około):
790 (wys.) x 1610 (wys.)

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
950 (wys.) x 395 (szer.) x 595 (gł.)

Zeus case
AC338 waliza / CO203Z Fabric okrycie
C0401-C - blat
CO401-IPW/IPB/IPS blat z uchwytem iPad

 - Zamykana waliza na 
kółkach przeznaczona do 
bezpiecznego transportu 
stelażu pop-up, paneli 
graficznych i listew 
magnetycznych.

 - Wykonane z polietylenu 
(MDPE).

 - Kufer może pomieścić jedną 
łukową lub prostą ściankę 
pop-up 3x5 wraz z dodatkami.

 - Dostępny blat w standardowej 
okleinie brzozowej, możliwość 
zamówienia innych kolorów.

Obszar widocznej grafiki w mm (około):
785 (wys.) x 1775 (szer.)

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
990 (wys.) x  640 (szer.) x 410 (szer.)

Dostępny blat z uchwytem iPad

Wheeled moulded 
Linear case
AC506

 - Duża waliza na kółkach  
do transportu produktów 
elementów  i zestawów Linear.

 - Posiada pasy dla 
dodatkowego zabezpieczenia.

 - Opcjonalnie 3 kondygnacje 
umożliwiające przewożenie 
różnych produktów.

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
1300 (wys.) x 740 (szer.) x 360 (gł.)

Leonardo
AC340

 - Solidna i trwała waliza na 
kółkach z uchwytem do 
łatwiejszego transportu.

 - Wykonane z polietylenu 
(MDPE), możliwość 
połączenia  ze sobą waliz, 
by służyły jako owalna lada 
owinięta grafiką.

 - Za dodatkową opłatą 
dostępne okrycie i składany 
blat w standardowej okleinie 
brzozowej, możliwość 
zamówienia innych kolorów. 

Obszar widocznej grafiki w mm (około):
702 (wys.) x 1270 (szer.)

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
Wewn.: 850 (wys.) x 355 (szer.) x 280 (gł.)

Możliwość połączenia 
dwóch waliz

Atlas
AC372

 - Waliza na kółkach.
 - Mocny materiał.
 - Łącząc kilka waliz można 

stworzyć większą ladę 
o ciekawym kształcie.

 - Do walizy mieści się rama 
ścianki pop-up 3x5 z panelami 
oraz listwami magnetycznymi. 
Waliza jest tak wykończona, 
żeby chronić grafikę.

 - Do walizy mieści się 
rollup 850 mm.

 - Na walizę można założyć grafikę 
na PCV lub tekstylną. 

NOWOŚĆ
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Waliza Stealth
Waliza: AC433 / Okrycie: C0333Z /

Blat: CO332

 - Uniwersalna waliza do 
przewożenia grafiki i systemu 
Stealth.

 - Posiada oddzielne 
przegródki do bezpiecznego 
przechowywania dwóch 
elementów Stealth z grafiką. 

 - Za dodatkową opłatą 
możliwość przymocowania 
blatu w celu stworzenia 
trybunki.

 - Opcjonalnie okrycie z tkaniny.

Obszar widocznej grafiki w mm (około):
800 (wys.) x 1600 (szer.)

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
970 (wys.) x 520 (szer.) x 440 (gł.)

Posiada oddzielne 
przegródki do 
bezpiecznego 
przechowywania 
dwóch elementów 
Stealth z grafiką.

Waliza Graphic 1200
AC332

 - Wykonana z solidnego 
polietylenu, pozwala na 
transport grafiki do szerokości 
1200 mm.

 - Mieści do ośmiu zwiniętych 
grafik, idealny do materiałów 
banerowych i grafiki pop-up.

 - Zawiera kółka i uchwyty do 
łatwiejszego transportu.

Obszar widocznej grafiki w mm (około):
1065 (wys.) x 1585 (szer.)

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
1250 (wys.) x 520 (szer.) x 440 (gł.)

Waliza Graphic 900
AC333

 - Wykonana z solidnego 
polietylenu, pozwala na 
transport grafiki do szerokości 
900 mm.

 - Mieści do ośmiu zwiniętych 
grafik, idealny do materiałów 
banerowych i grafiki pop-up.

 - Zawiera kółka i uchwyty do 
łatwiejszego transportu.

Obszar widocznej grafiki w mm (około):
795 (wys.) x 1585 (szer.)

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
970 (wys.) x 520 (szer.) x 440 (gł.)

Tuba Pop-Up 
AC304

 - Ekonomiczna waliza 
zawiera kółka i uchwyty do 
łatwiejszego transportu grafiki 
pop-up.

 - Pokryte pianką podstawy jako 
dodatkowa ochrona.

 - Odpowiedni dla ścianki pop-
up do 3x4 (łukowa lub prosta) 
z grafiką.

 - Pomieści maksymalnie 10 
paneli graficznych do pop-up 
(bez ramy).

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
860 (wys.) x 440 (szer.) x 390 (gł.)

Tuba Graphic
AC305/306/365/366

W ofercie posiadamy wiele 
rozmiarów by umożliwić jak 
najlepsze dopasowanie grafiki 
do walizy, transport będzie 
jeszcze bezpieczniejszy. 
Wykonana z twardego, ale 
lekkiego  polietylenu.

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
AC305 - 850 (wys.) x 400 (śr.)
AC306 - 850 (wys.) x 300 (śr.)
AC365 - 1020 (wys.) x 400 (śr.)
AC366 - 1020 (wys.) x 300 (śr.)

Walizy polipropylenowe

 - Oferta różnorodnych 
torb, waliz, kufrów 
w konkurencyjnych cenach, 
w których bezpiecznie 
przewieziesz i przechowasz 
swoje produkty.

 - Wybierz z pośród 
standardowych rozmiarów lub 
sam podaj jakie chcesz mieć 
wymiary. 

 - Dodatkowe wersje  
z kółkami i dodatkowym 
obiciem z pianki.

Waliza transportowa, dostępna opcja z blatem 
i grafiką 
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Akcesoria

Torby transportowe

 - Oferta różnorodnych toreb, 
waliz, kufrów, w których 
bezpiecznie przewieziesz 
i przechowasz swoje produkty, 
w konkurencyjnych cenach.

 - Wybierz z pośród 
standardowych rozmiarów lub 
sam podaj jakie chcesz mieć 
wymiary.  

 - Dodatkowe wersje z kółkami 
i dodatkowym obiciem z pianki.

Torba do grafiki 
banerowej
AB120

 - Lekka torba z tkaniny i tuby 
tekturowej. 

 - Idealna do transportu grafiki 
banerowej.

 - Wybór  spośród 4 wysokości:  
850, 1050, 1250 lub 1550mm, 
dostępne z tubą lub bez.

Torba z tkaniny 
do stelaży pop-up
AB105

 - Lekka i ochronna torba.
 - Możliwość przechowania ram 

do 4x3 lub mniejszych.
 - Rączka w górnej części torby.

Torba  
do podstaw
AB108

 - Lekka torba z tkaniny.
 - Pomieści 4 podstawy 

o średnicy 300 mm.
 - Posiada rączki.

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
320 (wys.) x 320 (szer.) x 60 (głęb.)

Wyściełana torba 
do lamp
AB101

 - Pomieści 2 halogenowe 
lampy PS1000.

 - Posiada rączkę i zamek.

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
570 (wys.) x 180 (szer.) x 120 (gł.) mm

Torba do listew  
magnetycznych
AB104

 - Chroni przed uszkodzeniem 
i zabrudzeniem.

 - Pomieści 21 listew 
magnetycznych.

 - Posiada rączkę.

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
735 (wys.) x 110 (szer.) x 70 (gł.)

Regulowana tuba 
na grafikę
GBT-001

 - Lekka tuba na grafikę 
z paskiem na ramię dla 
łatwiejszego transportu.

 - Tubę można regulować w celu 
idealnego dopasowania 
do grafiki.

 - Wykonane z lekkiego 
polipropylenu z systemem  
„wkręć i zamknij”.

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
Teleskopowa tuba od 770 (wys.)  
do 1250 (wys.)

  
Uchwyt iPad
IPDM/W/S/B

 - Może być stosowany na 
różnych blatach i trybunkach, 
dostępny w kolorze czarnym, 
białym lub srebrnym.

 - Minimalna powierzchnia 
na której może być 
przymocowany uchwyt 
powinna mieć 450 mm 
średnicy.

 - Cena produktu obejmuje 
obudowę i elementy 
mocujące.

Blat i iPad nie są wliczone 
w cenę.

Może być 
stosowany na 
różnych blatach 
i trybunkach

CzarnySrebrny Biały
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Akcesoria 1

Powerspot 50
PS050

 - Reflektor 240 V 60 W, do 
stosowania w systemach 
panelowych.

 - Przewód zasilający 3 m 
z wtyczką UK lub Euro.

 - Dostępna w kolorze srebrnym 
z uchwytem mocującym.

Powerspot 250*
PS250

 - Reflektor 50 W, zawiera 
transformator 240 V.

 - Ramię teleskopowe, przewód 
zasilający 3 m z wtyczką UK 
lub Euro.

 - Sprzedawana pojedynczo lub 
w zestawie (2 lub 4 lampy) 
zawierającym walizkę  
i 4 kable.

Powerspot 750*
PS750

 - Reflektor 50 W, lampa 
dostępna w kolorze srebrnym, 
stosowana w panelach, 
systemach pop-up,  banerach 
oraz Arena4 Gantry.

 - Przewód zasilający 3 m 
z wtyczką UK lub Euro, 
zawiera transformator 240 V.

 - Zestaw z 2 lub 4 lampkami 
zawiera lampki, walizkę  
i 4 kable.

Powerspot 1000*
PS1000

 - Lampka halogenowa 
stosowana do systemów  
pop-up i Linear*.

 - Dostępna w kolorze czarnym 
i srebrnym, posiada  
zabezpieczające szkło. 

 - 250mm proste ramię 
z regulowaną głowicą, 
uniwersalne mocowanie 
i przewód zasilający 3 m 
z wtyczką UK lub Euro.

* Systemy Linear wymagają 
dodatkowego mocowania (US-
LINEAR).

 - Lampka fluorescencyjna 20 W  
stosowana w systemach  
pop-up, panelach.

 - Prosty montaż.
 - Razem może być 

połączonych maksymalnie 
6 lamp, zastosuj łącznik 
US601B.

Powerspot 1200
PS1200

Powerspot 950
PS950

 - Lampka halogenowa 150 W,  
oferuje białe ciepłe światło 
5500 K.

 - Niskie zużycie energii.
 - Stosowana w systemach  

pop-up.
 - Anodowane srebrne 

wykończenie.
 - Uwaga – oświetlenie do 

systemów pop-up, nie jest 
przeznaczone do wieży pop-up.

Powerspot 800*
PS800

 - Reflektor 50 W, oferuje białe 
ciepłe światło 5500 K.

 - Niskie zużycie energii.
 - Anodowane srebrne 

wykończenie, posiada klips 
ułatwiający montaż lampek 
do słupków.

Uniwersalny 
zestaw 
montażowy
US901-C

*Przy składaniu zamówienia zalecamy zapoznanie się ze specyfikacją, istnieją różne mocowania.
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LED Lighting
LED-SS / LED-FK

 - W ofercie szeroka gama oświetlenia LED.

Lampy LED  
z kolorowym akcentem 

 - 85-256V, 13W LED.
 - Światło białe (zimne lub ciepłe) lub RGB.
 - Kąt do 60°. 

 
Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
178 x 178 (średnica)

Powerspot 1060 LED Floodlight*
PS1060S

 - Reflektor 20 W, oferuje białe ciepłe 
światło 5500 K.

 - Niskie zużycie energii.
 - Anodowane srebrne wykończenie, 

uniwersalne mocowanie do paneli, 
systemów pop-up i Linear.

*Przy składaniu zamówienia zalecamy zapoznanie się 
ze specyfikacją, istnieją różne mocowania.

Oświetlenie LED do systemów wystawienniczych i stoisk

LED’owe trio 

LED Spot Light

 - Najmniejsza dostępna lampka.
 - Zaprojektowana specjalnie do banerów.
 - Pasuje także do systemów panelowych, pop-upów oraz 

systemów modułowych.
 - Około 500 lm na 5 W.

NOWOŚĆ

LED Strip Light

 - Można podłączyć 5 lamp pod jeden 
zasilacz.

 - Zaprojektowana tak, aby podkreślić 
konkretny obszar grafiki.

 - Pasuje do banerów, systemów 
panelowych, pop-upów oraz 
systemów modułowych. 

 - Około 1500 lm na 12 W.

NOWOŚĆ

LED Flood Light

 - Można podłączyć 5 lamp pod jeden 
zasilacz.

 - Zaprojektowana specjalnie dla 
systemów modułowych i pop-up.

 - Pasuje także do banerów i systemów 
panelowych.

 - Około 1500 lm na 12 W.

NOWOŚĆ

Najnowsze technologie LED to: 
 - Efektywność = Niskie zużycie prądu.
 - Mniejsze lampy o lepszym świetle.
 - Bezpieczeństwo.
 - Świetny design.

LED Exhibition Light

 - Można podłączyć 5 lamp pod jeden 
zasilacz.

 - Wykonana za aluminium. 
 - Zaprojektowana specjalnie dla stoisk 

Linear i Vector.
 - Około 1500 lm na 12 W.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

LED Flood Lighting

 - 86-865V, 42W LED.
 - Światło białe.
 - Kąt do 120°. 

 
Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
188 (wys.) x 240 (szer.) x 130 (gł.)

NOWOŚĆ

Mini LED Flood Light

 - 10W LED.
 - Światło białe lub RGB.
 - Do wersji RGB dołączany jest pilot.
 - Kąt do 120°.  

 
Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
86 (wys.) x 114 (szer.) x 101 (gł.) NOWOŚĆ
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Uniwersalne
Akcesoria

NOWOŚĆ

Specjalne uchwyty pozwolą zamontować półki, kieszonki na ulotki, LCD oraz tablety.

Uniwersalne akcesoria zaprojektowano dla systemów Aero+, Formulate, Linear/Vector/Stealth. 

Aero+
UB222 NOWOŚĆ

Kieszonka 
na ulotki 
(dostępne 
rozmiary 
DL/A5/A4)

FX839 FX838 FX837

PółkaUniwersalny uchwyt do Aero +
Do użycia tylko na górnym słupku.

Linear /  
Vector / Stealth
LN158

NOWOŚĆ

Kieszonka 
na ulotki 
(dostępne 
rozmiary 
DL/A5/A4) Półka

Uniwersalny uchwyt do systemów 
Linear/Vector/Stealth 

Uwaga: Kieszonka na ulotki, półki i uchwyty TV/tablet nie są dołączone do zestawy Aero+ , Formulate, Linear/Vector/Stealth.

FX839 FX838 FX837

Uchwyt 
na TV 
lub 
tablet

Formulate
FMLT158 (średnica masztu 30 mm) 
FMLT158-32 (średnica masztu 32 mm)

NOWOŚĆ

Kieszonka 
na ulotki 
(dostępne 
rozmiary 
DL/A5/A4) Półka

Uniwersalny uchwyt do systemów Formulate

FX839 FX838 FX837

Uchwyt 
na TV 
lub 
tablet

Uchwyt 
na TV 
lub 
tablet
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Wybór tkaniny

Wszystkie kolory są podane jedynie jako 
wskazówka – dokładne informacje i próbki 
są dostępne na życzenie.

Standard Loop Nylon

Luxury Foam Backed Nylon

Materiał gładki
Okrycia paneli Phantom oraz przenośnych mebli

Platinum Storm

Royal FlameElectric Blue

Eclipse

Odpowiednie dla:
Phantom
Evo
Physique

Blaty i półki

Inne kolory można zamówić na życzenie w zależności 
od dostępności

* Do wyczerpania zapasów
CzarnyOrzech włoski Srebrny Brzoza Biały Dąb

Wedgewood Royal blue

New silver grey DoveQuince green

Regal blue

Bottle green

BA navy

Emerald green

Primrose

Cherry red Burgundy Black

Odpowiednie dla oferty 
Evolution i systemów 
panelowych

Emerald green

New grey GunmetalQuince green

Plasma red

Bottle green

Dark wine

Saffron

Pacific Steel blue Medici Ink navy

Black

Odpowiednie dla oferty 
Physique i systemów 
panelowych

Specyfikacja/Grafika

Grafika i wykończenie

Do każdego produktu dostępne są specyfikacje techniczne, 
w których znaleźć można informacje o rozmiarach 
i sposobach montażu oraz mocowania systemów. 
Dysponujemy także szablonami graficznymi, według 
których należy przygotować projekt do systemu. 

Grafikę do systemów można wydrukować 
w różnych technologiach (m. in. UV, latex, 
sublimacja).


