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Rollupy
Wprowadzenie

Przewodnik

 

ROLLUPY 

To najbardziej popularne systemy ze względu 
na to, że są łatwe w obsłudze i nieuciążliwe 
w transporcie. Wśród rollupów można znaleźć 
system na każdą okazję i kieszeń. 

ROLLAPY Z WYMIENNĄ KASETĄ 

Jeżeli chciałbyś często zmieniać grafikę i używać 
jednego systemu, to rollupy z wymienną kasetą są 
idealnym i oszczędnym rozwiązaniem.

SYSTEMY NAPINANE  

Systemy napinane pozwalają na częstą zmianę 
grafiki przy użytkowaniu jednego systemu przed 
dłuższy czas. To bardzo ekonomiczne rozwiązanie. 

SYSTEMY PLANSZOWE  

Świetnie sprawdzą się przy stałej 
prezentacji. Ogromną zaletą tego 
rozwiązania jest to, że można planszom 
nadawać różne kształty.

SYSTEMY MODUŁOWE  

Systemy z tej grupy mogą być połączone ze 
sobą i tworzyć różne konfiguracje. Dodatkowo 
każdy kolejno dołączony system może mieć inną 
wysokość.

ROLLUPY BIURKOWE 

Rollupy biurkowe idealnie sprawdzą 
się w miejscach, gdzie przestrzeń 
jest bardzo ograniczona, a także 
w miejscach, gdzie informacja musi 
być na poziomie wzroku odbiorcy.

5 porad Jak wybrać odpowiedni system

Zastanów się, gdzie i jak często twój system będzie 
używany – wewnątrz lub na zewnątrz budynku, każdego dnia lub czasami.

Wybierz odpowiedni materiał do grafiki.

Zastanów się jak często trzeba będzie zmieniać grafikę. Jeśli często – zastosuj rollupa z kasetą lub 
z dodatkową listwą (np. Imagine, Original Banner). Rollup klasyczny sprawdza się gdy grafiki nie 
zmieniasz zbyt często.

Zaplanuj budżet. Posiadamy w ofercie produkty ekonomiczne jak i premium. Zastanów się, gdzie 
dany produkt będzie wykorzystywany. Czy to będzie jednodniowa promocja, czy wymagana jest 
wysoka jakość?

Rozmiar produktu. Posiadamy szeroki zakres szerokości i wysokości naszych produktów. Przed 
wyborem zastanów się ile możesz miejsca poświęcić na swoją promocję. Systemy powinny skupić 
uwagę klienta nie przeszkadzając im w poruszaniu się po hali targowej i innych miejscach.
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Rollupy
Rollupy 1

 - Wysokość grafiki wynosi 
ok. 2000mm.

 - Dwie obrotowe stopy.
 - Mayfly+ listwa klejona.
 - Firefly+ listwa zatrzaskowa.
 - Maszt bungee.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2090 (wys.) x 816/866 (szer.) x 350 (gł.)

 - Wysokość grafiki wynosi 
ok. 2000mm.

 - Dwie obrotowe stopy.
 - Listwa zatrzaskowa.
 - Maszt bungee.
 - Czarne plastikowe boczki.
 - Eleganckie wykończenie.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2080 (wys.) x 815/865/1015 (szer.) x 320 (gł.)

Mayfly / Firefly Hornet

850mm (szer.) UB210-850 / UB206-850

1000mm (szer.) UB210-1000 / UB206-1000

800mm (szer.) UB210-800 / UB206-800
Mayfly / Firefly

850mm (szer.) UB117-850

1000mm (szer.) UB117-1000

 - Wysokość grafiki wynosi 
ok. 2000 mm.

 - Dwie obrotowe stopy.
 - Listwa zatrzaskowa.
 - Prosty i skuteczny.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2080 (wys.) x 815/865/1015 (szer.) x 320 (gł.)

Wasp

850mm (szer.) UB204-850-03

800mm (szer.) UB204-800-03

1000mm (szer.) UB204-1000-03

800mm (szer.) 

 - Wysokość grafiki ok. 2000mm.
 - Dwustronny baner, który może 

być stosowany także jako 
jednostronny.

 - Listwa zatrzaskowa.
 - Dwie obrotowe stopy.
 - Maszt bungee.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2120 (wys.) x 865/1015 (szer.) x 380 (gł.)

Dragonfly 2

1000mm (szer.) UB199-1000-01

850mm (szer.) UB199-850-01

Najbardziej 
ekonomiczny 
baner w naszej 
ofercie. 

Listwa klejona 
lub zatrzaskowa.
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ULEPSZONY NOWOŚĆ

ULEPSZONY ULEPSZONY

Nowe wzmocnienie
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Rollupy
Rollupy 11

 - Wysokość grafiki ok. 2000mm.
 - Dostępny w sześciu szerokościach: 

800/850/1000/1200/1500/2000 mm.
 - Wysokiej jakości listwa zatrzaskowa.
 - Dwie obrotowe stopy – większe 

formaty mają także większe stopy, 
żeby zapewnić stabilność. 

 - Maszt bungee.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2105 (wys.) 
Standardowe 660/860/910/1060 (szer.) x 285 (gł.)
Większe formaty 1260/1560/2060 (szer.) x 285 (gł.) 

Mosquito

850mm (szer.) UB196

800mm (szer.) UB197

1000mm (szer.) UB197-1000

 - Wysokość grafiki wynosi 
ok. 2000mm.

 - Dwie obrotowe stopy.
 - Listwa klejona.
 - Dostępny w różnych 

szerokościach  
800/850/1000/1200/1500  m.m

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2098 (wys.) 
Standardowe 810/860/1010 (szer.) x 285 (gł.)
Większe formaty 1210/1510 (szer.) x 285 (gł.)

Grasshopper

850mm (szer.) UB193

800mm (szer.) UB191

1000mm (szer.) UB191-1000

1200mm (szer.) UB191-1200

1500mm (szer.) UB191-1500

1500mm (szer.) UB197-1500

1200mm (szer.) UB197-1200

2000mm (szer.) UB197-2000

B.b
as

ic
s

B.b
as
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s
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Rollupy
Rollupy 11

 - Wysokość grafiki wynosi 
ok. 3000 mm.

 - Jeden z największych rollupów 
na rynku.

 - Teleskopowy maszt może 
być ustawiony na różnych 
wysokościach.

 - Dwie obrotowe stopy, listwa 
zatrzaskowa.

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
3100 (wys.)
Standardowe 896/1019 (szer.) x 400 (gł.)
Większe formaty  
1219/1519/2019 (szer.) x 400 (gł.)

M
ax
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Giant Mosquito

1000mm (szer.) UB300-1000

850mm (szer.) UB300-850

1500mm (szer.) UB300-1500

1200mm (szer.) UB300-1200

2000mm (szer.) UB300-2000

B.b
as

ic
s

Dostępny 
w wielkich 
formatach,  
2000 mm szer., 
3100 mm wys.

Podwójne obrotowe stopyTeleskopowy masztBoczki Tył
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Rollupy
Rollupy 5

Zatrzaskowa rolka

Tex

 - Wysokość grafiki 
ok. 2000mm.

 - Listwa zatrzaskowa.
 - Dolne zatrzaskowe 

mocowanie grafiki.
 - Szare plastikowe boczki.
 - Hybrydowy teleskopowy 

maszt. 
 - Regulowane nóżki.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2090 (wys.) x 645/1245 (szer.) x 185 (gł.)

600mm (szer.) UB118-600

800mm (szer.) UB118-800

850mm (szer.) UB118-850

1000mm (szer.) UB118-1000

1200mm (szer.) UB118-1200

Regulowane nóżkiZatrzaskowa rolka trzyma grafikę – nie potrzebny jest lider do zamocowania grafiki

Tex to pierwszy baner 
zaprojektowany 
z myślą o grafice 
wydrukowanej na 
materiale tekstylnym! 

NOWOŚĆ Tekstylna grafika obniża wagę systemu! 
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Rollupy
Rollupy 5

 - Hybrydowy teleskopowy 
maszt.

 - Wysokiej jakości listwa 
zatrzaskowa.

 - Pojedyncza obrotowa stopa.
 - Eleganckie boczki.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2080 (wys.) x 845/1045 (szer.) x 320 (gł.)

 - Wysokość grafiki ok. 2000mm.
 - Maszt bungee.
 - Listwa zatrzaskowa.
 - Pojedyncza obrotowa stopa.
 - Chromowane boczki.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2080 (wys.) x 840/890/1040 (szer.) x 320 (gł.)

Atlantic

Solo

800mm (szer.) UB198-800-01

800mm (szer.) UB114-800

1000mm (szer.) UB198-1000-01

850mm (szer.) UB114-850

1000mm (szer.) UB114-1000

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ Prism

 - Wysokość grafiki ok. 2000mm.
 - Szare boczki.
 - Dwie obrotowe stopy.
 - Masz bungee.
 - Listwa klejona.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2080 (wys.) x 830/2130 (szer.) x 350 (gł.)

800mm (szer.) UB123-800

850mm (szer.) UB123-850 

1000mm (szer.) UB123-1000

1200mm (szer.) UB123-1200

NOWOŚĆ

Liberty

 - Wysokość grafiki ok. 2000 mm.
 - Szare plastikowe boczki.
 - Dwie obrotowe stopy.
 - Maszt bungee.
 - Listwa zatrzaskowa.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2080 (wys.) x 830/2130 (szer.) x 350 (gł.)

800mm (szer.) UB122-800

850mm (szer.) UB122-850

1000mm (szer.) UB122-1000

1200mm (szer.) UB122-1200

NOWOŚĆ
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Rollupy
Rollupy 5

 - Wysokość grafiki ok. 2000 mm.
 - Regulowane nóżki.
 - Hybrydowy teleskopowy maszt.
 - Wysokiej jakości listwa 

zatrzaskowa. 
 - Wyściełana torba.
 - Chromowane boczki.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
1580/2195 (wys.) x  890/1040 (szer.) x 205 (gł.)

Delta+

1000mm (szer.) UB250-1000

850mm (szer.) UB250-850

ULEPSZONY NIŻSZA
CENA

 - Wysokość grafiki ok. 2000 mm
 - Regulowane nóżki. 
 - Maszt bungee.
 - Listwa zatrzaskowa.
 - Ekonomiczna torba transportowa.
 - Chromowane boczki.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
1580/2195 (wys.) x  890/1040 (szer.) x 205 (gł.)

Delta Lite

850mm (szer.) UB205-850-003

1000mm (szer.) UB205-1000-003

NOWOŚĆ 1

Nowa 
ekonomiczna 
wersja!

Nowa 
ulepszona 
wersja!
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Rollupy
Rollupy

Edge 2

 - Dwustronny baner.
 - Wysokość grafiki ok. 

2000mm.
 - Zatrzaskowa listwa 

z zaślepkami.
 - 3 częściowy maszt bungee. 

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2120 (wys.) x 890/1040 (szer.) x 190 (gł.)

NOWOŚĆ

850mm (szer.) UB200-850

1000mm (szer.) UB200-1000

ULEPSZONY

 - Wysokość grafiki ok. 2110mm.
 - Chromowane boczki. 
 - Regulowane nóżki.
 - Hybrydowy teleskopowy maszt.
 - Wysokiej jakości listwa 

zatrzaskowa.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2185 (wys.) x 890/1040/1240 (szer.) x 210 (gł.)

1000mm (szer.) UB509-1000

850mm (szer.) UB509-850

Blade+

5

 - Wysokość grafiki ok. 2110mm.
 - Grafika wyciągana jest z 

przedniej części podstawy.
 - Regulowane nóżki.
 - Hybrydowy teleskopowy maszt.
 - Wysokiej jakości listwa 

zatrzaskowa.
 - Podwójna listwa.
 - Do banera można dodać 

akcesoria Linear.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2170 (wys.) x
Standardowe 
840/1040 (szer.) x 185 (gł.) mm
Większe formaty 
1240/1540/2040 (szer.) x 185 (gł.) mm

Orient

1000mm (szer.) WH353-1000-003

800mm (szer.) WH353-800-003

1200mm (szer.) WH353-1200-003

2000mm (szer.) WH353-2000-003

1500mm (szer.) WH353-1500-003

Szerokości 1200/1500/2000mm posiadają 
dwa maszty.

ULEPSZONY
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Rollupy
Rollupy

 - Wysokość grafiki ok. 2130mm.
 - Uniwersalna listwa 

z zaślepkami.
 - Hybrydowy teleskopowy maszt.
 - Do banera można dodać 

akcesoria Linear.

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
2210 (wys.) x 855/2455  (szer.) x 200 (gł.)

Barracuda

1000mm (szer.) WH321C-1000A3

1200mm (szer.) WH321C-1200A3

1500mm (szer.) WH321C-1500A3

2000mm (szer.) WH321C-2000A3

2400mm (szer.) WH321C-2400A3

800mm (szer.) WH321C-800A3

ULEPSZONY NIŻSZA
CENA

Trzyetapowa listwa 
uniwersalna

PATENT
PENDING

 - Wysokość grafiki 
ok. 2130mm.

 - Dwustronny baner.
 - Hybrydowy teleskopowy 

maszt.
 - Regulowane nóżki.
 - Uniwersalna listwa z 

zaślepkami.
 - Do banera można dodać 

akcesoria Linear.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2210 (wys.) x 855/2455 (szer.) x 275(gł.)

Excaliber 2
800mm (szer.) WH311C-800A3

1000mm (szer.) WH311C-1000A3

Rollup może 
być używany 
jedno lub 

dwustronnie. 

Trzyetapowa listwa 
uniwersalna

PATENT
PENDING

ULEPSZONY NIŻSZA
CENA
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Rollupy
Rollupy

 - Wysokość grafiki ok. 2145mm.
 - Dwie regulowane nóżki.
 - Hybrydowy teleskopowy maszt.
 - Uniwersalna listwa z zaślepkami.
 - Dostępny w kolorze srebrnym i 

czarnym.
 - Do banera można dodać akcesoria 

Linear.

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
2230 (wys.)
Standardowe 
640/840/1040/1030 (szer.) x 195 (gł.)
Większe formaty
1240/1540/2040/2440 (szer.) x 195 (gł.)

Original Banner+

800mm (szer.)

Silver: UB322-600C1
Black: UB322-600B1600mm (szer.)

Silver: UB322-800C1
Black: UB322-800B1

1200mm (szer.)

Silver: UB322-1000C1
Black: UB322-1000B1

1500mm (szer.)

1000mm (szer.)

Silver: UB322-1200C1
Black: UB322-1200B1

Silver: UB322-1500C1
Black: UB322-1500B1

2000mm (szer.)

2400mm (szer.)

3000mm (szer.)

Silver: UB322-2000C1
Black:  UB322-2000B1

Silver: UB322-2400C1
Black:  UB322-2400B1

Silver: UB322-3000C1
Black:  UB322-3000B1

Trzyetapowa listwa 
uniwersalna

PATENT
PENDING

ULEPSZONY NIŻSZA
CENA
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Rollupy
Rollupy

Akcesoria do  
banerów premium

Kieszonka na ulotki
PBA-01

Akcesoria Linear dostępne zgodnie  
z poniższymi zaleceniami.
Opcja A - Półka
Opcja B - Kieszonka na ulotki
Opcja C -  Uchwyt LCD. Stosowany wyłącznie 

z banerem Original+ oraz Excaliber 2 Zobacz wideo

Wybierz jeden z naszych rollupów 
premium, dodaj elementy Linear 
i połącz ze sobą grafikę, dzięki 
temu powstanie ciekawe mini 
stoisko promocyjne.

Dzięki elementom Linear 
możesz wzbogacić swojego 
rollupa montując dodatkowe 
elementy jak: półka, kieszonka 
na ulotki, uchwyt LCD. 

Akcesoria Linear pasują do 
produktów: Original, Imagine, 
Excaliber, Barracuda.

Excaliber 2 z 
dodatkowymi 
akcesoriami Linear

Półka
PBA-02

Zestawy  
łączące

 - Niewielkim kosztem można 
powiększyć swojego rollupa. 

 - Banery mogą być 
umieszczone w linii prostej 
lub po łuku.

 - W zestawie torba 
transportowa.

 - Montaż bez użycia narzędzi.

Stosowane przy produktach: 
Original, Imagine, Excaliber, 
Barracuda.
 
Przy złożeniu zamówienia 
prosimy o sprecyzowanie 
wyboru.

Opcja C – Uchwyt LCD - 
LNBA-03

Opcja A
Półka 
LNBA-02
PBA-02

Opcja B
Kieszonka na 
ulotki
LNBA-01
PBA-01

Ok
oł

o 
15

00
m

m

Ok
oł

o 
80

0m
m

Zwiększ swój obszar grafiki za pomocą 
ekonomicznego zestawu banerowego.

Dostępny uchwyt 
do iPad-a. 
Skontaktuj się 
z nami i uzyskaj 
więcej informacji.

Monitor nie należy 
do zestawu

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Z wymienną kasetą
Rollupy 55

ULEPSZONY NIŻSZA
CENA

 - Wysokość grafiki ok. 2100mm.
 - Hybrydowy teleskopowy maszt.
 - Listwa zatrzaskowa.
 - Regulowane nóżki.
 - Czarne boczki.
 - Wyściełana torba transportowa. 

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
2090 (wys.) x 900/950 (szer.) x 195 (gł.)

Merlin

1000mm (szer.) UB160-1000

850mm (szer.) UB160-850

Kody wymiennych kaset 
do rollupa Merlin:
UB175-850
UB175-1000

Szybka wymiana 
grafiki

ULEPSZONY NIŻSZA
CENAWymienne kasety

Wymienna kaseta z grafiką to ogromna zaleta tych rollupów.. 
Można zmieniać grafikę w zależności od potrzeb bez użycia 
narzędzi. 

Nie trzeba odsyłać rollupów w celu wymiany grafiki. Wystarczy 
samodzielnie wymienić kasetę. 

Wystarczy zamówić kilka kaset z odpowiednimi grafikami,  
żeby mieć rollupa na każdą okazję.

Kody wymiennych kaset do rollupa Imagine
UB175-800
UB175-850
UB175-1000

Grafikę można wymienić szybko 
i bez użycia narzędzi
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Z wymienną kasetą
Rollupy

Szybka wymiana kasety z grafiką

Łatwy w obsłudze rollup z wymienną kasetą

Hybrydowy maszt

 - Wysokość grafiki ok. 2130mm.
 - Regulowane nóżki.
 - Hybrydowy teleskopowy maszt.
 - Czarne boczki.
 - Listwa zatrzaskowa.
 - Do banera można dodać 

akcesoria Linear.

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
2200 (wys.) x 860/1060 (szer.) x 215 (gł.) 

Imagine+

1000mm (szer.) UB502C-1000A3

850mm (szer.) UB502C-850A3

Kody wymiennych kaset 
do rollupa Imagine+:
UB175-800
UB175-1000

Grafikę wymienia się  
w 30 sekund! 

Pasek, na którym 
można umieścić napis Wyściełana torba transportowa

ULEPSZONY NIŻSZA
CENA
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Modułowe
Systemy 5

Kaseta z grafiką

Podstawa i Słupek: UB222-P

Obręcz  
do regulacji.

Rozwiązanie 
modułowe

Około 1800mm

Aero+

1500mm (szer.) UB222-1500

1000mm (szer.) UB222-1000

2000mm (szer.) UB222-2000

Powyższe kody dotyczą tylko kaset.

Składana podstawa

Specjalny system blokowania kasety

Napinanie grafiki

Grafika może być podniesiona dzięki obręczy do 
regulacji umieszczonej na dolnym słupku.

Do systemu można dokupić dodat-
kowe oświetlenie.

Podstawa: UB222-13Różne pozycje

NOWOŚĆ ULEPSZONY

Aero+ uniwersalne 
akcesoria
UB222-01

NOWOŚĆ

 - Regulowana wysokość grafiki 
(max. 1880mm).

 - Możliwość tworzenia dowolnych 
konfiguracji. 

 - Plastikowe łączenia.

Całkowite wymiary systemu w mm oparte 
na kasecie 1000mm (około)*:
2120 (wys.) (max) x 3010 (szer.) x 1235 (gł.) mm
2120 (wys.) (max) x 1540 (szer.) x 1540 (gł.) mm 
*Ostateczne wymiary zależą od wybranej 
konfiguracji.

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

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

Uchwyt 
na TV 
lub 
tablet

FX839 FX838 FX837

Uniwersalna klamra dla Aero+

Do użycia tylko na górny słupek
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1.

1.

2.

3.

4.

4.

Modułowy system banerowy 
umożliwiający łączenie 
elementów w różnych 
konfiguracjach. Może być 
to produkt jednostronny lub 
dwustronny.

Stealth
UB106

Istnieje możliwość zamontowania 
dodatkowych stylowych elementów 
do systemu jak: półki, kieszonki 
na ulotki, ekrany LCD. Wszystko 
możesz spakować w twardej 
walizie (opcja dodatkowa), która 
może też służyć jako trybunka.

Akcesoria 
UB106

Waliza transportowa mieści 2 moduły Stealth, 
panel łączeniowy i okleinę na walizę (sprzedawana 
oddzielnie).

AC433

Możliwość montażu okleiny, blatu do walizy.

Blat - C0332

Blat - LNST-002
Możliwość zamontowania półki 
obok banera.

Zalecane lampki - PS250

Kieszonka na ulotki - LNST-001
Łatwy montaż kieszonki na 
promocyjne materiały.

Uchwyt LCD - UB106-SMK1
– projekt specjalnie przygotowany  
pod produkt Stealth. Ekran: max 22 cale.

Możliwość zamontowania oświetlenia. 
Zarówno z jednej jak i z dwóch stron.

Każdy maszt zawiera unikalny uchwyt 
mocujący, posiadający system au-
tomatycznego naciągu. 

Urządzenie posiada dwa resorowane 
sektory, które działają niezależnie od 
siebie.

Maszt „wkręć i zamknij”.

Uchwyt iPad. Idealnie wygląda na 
centralnym panelu.

Magnetyczne panele 
łączące
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Choose whichever configuration 
you need, using any number 
of units. The joining panels are 
completely flexible, allowing you 
to position your display in-situ with 
perfection.

Stealth configurations

Możliwość stosowania wraz 
z Twoim banerem Stealth lub 
z zupełnie nowym. Dostepne 
dodatkowe narzędzia, prosty 
mechanizm „wkręć i zamknij”. 
Każdy zestaw zawiera maszt 
i 2 magnesy do łączenia 
bezpośrednio do innego banera.

Stealth Extension 
Kit 700/250mm 

W
ys

ok
oś

ć 
pr

od
uk

tu
 2

11
5m

m

Elastyczne listwy. 
Listwy mogą być wykrzywione pod każdym kątem.

Wolnostojący display lub 
punkt informacyjny.

Przenośna ścianka objazdowa lub 
ścianka demonstracyjna.

Montaż banera bezpośrednio do drugiego banera w celu 
stworzenia prostej i trwałej ścianki. Idealna na eventach 
i targach.

Możliwość stworzenia stoiska ze ścianą i bokami.  
Zalecana przy większych powierzchniach wystawien-
niczych jak eventy, imprezy promocyjne.

Twój obraz nie musi być płaski. Stwórz przyku-
wające oko łukowe stoisko.

Dostępna też wersja dwustronna, 
tylko prosta ściana 

Duży 700mm 
extension kit 
UB106-005

Konfiguracje Stealth

Oto kilka propozycji 
konfigurowania 
systemu Stealth,  
na którym grafika 
może być jedno-  
lub dwustronna. 

2 x moduły 
1 x listwa 
łączeniowa 

2 moduły/ 1 sztywny łącznik

Wybierz taką konfigurację jaką potrzebu-
jesz. Panele łączeniowe są elastyczne, 
dzięki czemu możesz postawić poszcze-
gólne moduły pod różnym kątem.

4 x moduły
3 x elastyczne listwy

1 x moduł 

3 x moduły 
2 x listwy łączeniowe 

‘D’ end ‘D’ end
Elastyczny ‘D’ end

70
0m

m
 e

xte
ns
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n 

kit
 (o

ko
ło

) 2
25

0m
m

Mały 250mm 
extension kit
UB106-006
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Napinane
Systemy 5

 - Maksymalna wysokość 
ok. 2435 mm.

 - Regulacja wysokości i szerokości 
systemu.

 - Lekki i przenośny.
 - Prosty montaż, możliwość 

stosowania przy wielu okazjach 
promocyjnych.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
1000-2515 (wys.) x 1429-2540 (szer.) x 442 (gł.)

Pegasus

1500 - 2410mm (szer.) UB165-S

M
ax

 (o
ko

ło
) 2

51
5 m

m

Max (około) 2540mm

W
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System świetnie 
sprawdzi się z grafiką 
tekstylną. 

 - Wysokość grafiki ok. 2400mm.
 - Regulacja wysokości i szerokości 

systemu.
 - Lekki i przenośny.
 - Łatwy montaż.
 - System w kolorze czarnym.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
1000-2460 (wys.) x 1429-2400 (szer.) x 442 (gł.)

Pegasus Lite

1500 - 2410mm (szer.) UB1666-B

B.b
as

ic
s

NOWOŚĆ

1
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Możliwość połączenia 
trzech banerów jednocześnie.

Można wydrukować jedną grafikę 
i przymocować ją do kilku 
banerów. 

Uno 

800mm (szer.) UB101C-800-B

1000mm (szer.) UB101C-1000-B

 - Dzięki ulepszonemu sposobowi 
łączenia baner Uno może być 
zastosowany jako ścianka.

 - Możliwość zastosowania grafiki 
tekstylnej.

 - Magnetyczne zakończenia 
ułatwiają łączenie banerów.

 - Dodatek do masztu pozwala 
wydłużyć go do 3m.

 - Teleskopowy hybrydowy maszt.
 - Oddzielnie torby transportowe na 

system i grafikę. 

 
Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2210 (wys.) x 800-1000 (szer.) x 365 (gł.)

Niepowtarzalna stopka.

Złączone banery.Szyna łącząca. Magnetyczne łączyny grafiki.Łącząca poprzeczka.

NOWOŚĆ



24

S
ys

te
m

y 
/ N

ap
in

an
e

E
ko

no
m

ic
zn

e  
Napinane
Systemy 11

 - Wysokość grafiki wynosi 
ok. 1970 mm.

 - Listwa zatrzaskowa, łatwa 
wymiana grafiki.

 - Ekonomiczne rozwiązanie, 
wystarczy zmieniać grafiki 
przy tym samym systemie.

 - Aluminium, srebrne 
anodowane wykończenie.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2070 (wys.) x 805 (szer.) x 510 (gł.) mm

Lightning

800mm (szer.) UB195-C

 - Wysokość grafiki wynosi 
ok. 1800 mm.

 - Wolnostojący, napinany baner, 
prosty system oczkowy.

 - Łatwy montaż. 
 - Torba transportowa 

w  zestawie. 

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
1950 (wys.) x 855 (szer.) x 950 (gł.) mm

Vortex

855mm (szer.) UB722-C

B.b
as

ic
s

B.b
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s

 - Wysokość grafiki wynosi 
ok. 1800 mm.

 - Wolnostojący, napinany baner, 
prosty system oczkowy.

 - Łatwy montaż. 
 - Ekonomiczna torba 

transportowa w zestawie.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
1950 (wys.) x 855 (szer.) x 950 (gł.) mm

Vortex Lite

855mm (szer.) UB722-01

 - Wysokość grafiki wynosi 
ok. 1970 mm.

 - Listwa zatrzaskowa, łatwa 
wymiana grafiki.

 - Ekonomiczne rozwiązanie, 
wystarczy zmieniać grafiki 
przy tym samym systemie.

 - Aluminium, srebrne 
anodowane wykończenie.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2070 (wys.) x 805 (szer.) x 510 (gł.) mm

Lightning Lite

800mm (szer.) UB195

1
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 - Wysokość grafiki wynosi  
ok. A4 297/ A3 420 mm.

 - Listwa klejona.
 - Ekonomiczne rozwiązanie, możliwość 

zmiany grafiki przy tym samym systemie.
 - Aluminium, srebrne anodowane 

wykończenie.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
A4 - 335 (wys.) x 238 (szer.) x 80 (gł.)
A3 - 440 (wys.) x 332 (szer.) x 82 (gł.)

Breeze A4/A3

A3 297mm (szer.) WH361

A4 210mm (szer.) WH360

 - Wysokość grafiki 
ok. 1600/2000 mm.

 - Listwa zatrzaskowa.
 - Pojedyncza obrotowa stopa.
 - 3 częściowy maszt bungee 

+ przedłużka.  

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
2090 (wys.) x 816/866/1016 (szer.)  
x 350 (gł.)

Firefly Mini

600mm (szer.) UB206-600

Ok
oł

o1
60

0m
m

 (w
ys

.)

Około 600mm (szer.)

 - Wysokość grafiki ok. 
400/800/1200/1600 mm.

 - Czteroczęściowy maszt 
(przedłużka w zestawie)*.

 - Listwa zatrzaskowa.
 - Szare boczki.

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
850 (wys.) x 446 (szer.) mm x 125 (gł.)

Liberty Mini

400mm (szer.) UB122-400

Około 400mm (szer.)

Ok
oł

o 
80

0m
m

 (w
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Około 297mm (szer.)

Ok
oł

o 
29

7m
m

 (w
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.)

Ekonomiczny 
mini baner

* Dwuczęściowy 
maszt dostosowany 
jest do wysokości 
400/800mm. 
Przedłużka pozwala  
na wydłużenie masztu 
do 1200/1600mm.

Około 210mm (szer.)

NOWOŚĆ NOWOŚĆNIŻSZA
CENA

5
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Wedge

300mm (szer.) UB102-300-S

800mm (szer.) UB102-800-S

600mm (szer.) UB102-600-S

1000mm (szer.) UB102-1000-S

Fantasy 2

500mm (szer.) UB251-500

350mm (szer.) UB251-350

Rok

Max 800 mm (szer.) UB104

Shield

410 mm (szer.)  UB108 Łukowa
UB109 Arched
UB108B Base only

5

5

11

 - Stalowa podstawa.
 - Możliwość montażu grafiki 

o grubościach materiału 
od 3 do 40 mm, w zależności 
od podłoża.

 - Grafika może być szersza od 
podstawy.

 - Produkt wykonany z wysokiej 
jakości materiałów, łatwy 
w przechowywaniu.

Usługa CNC, możliwość wyboru 
różnych kształtów planszy  
za dodatkową opłatą

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
Podstawa: 300/600/800/1000 (szer.) x 175 (gł.)

 - Aluminiowa podstawa.
 - Możliwość montażu grafiki 

o grubościach materiału 
od 3 do 20 mm, w zależności 
od podłoża.

 - Antypoślizgowy, wytrzymały 
i łatwy w użyciu.

 - Przy szerszych grafikach należy 
użyć więcej podstaw.

Całkowite wymiary systemu w mm (około): 
UB251-350 130 (wys.) x 350 (szer.) x 400 (gł.)
UB251-500 130 (wys.) x 500 (szer.) x 400 (gł.)

 - Możliwość montażu paneli 
o różnych grubościach. 

 - Formowana, sztywna, czarna 
podstawa, którą wypełnić 
można wodą.. 

 - Odpowiedni do wewnętrznej 
i zewnętrznej stałej ekspozycji 
sztywnych materiałów.

Obszar widocznej grafiki w mm (około):
Sztywny mat. 900 (wys.) x 600 (szer.)
MDF 1200 (wys.) x 800 (szer.)

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
130 (wys.) x 120 (szer.) x 400 (gł.)

 - Sztywna płyta z twardą, 
gumową podstawą wraz 
z śrubami mocującymi

 - Drukowanie grafiki na 
aluminiowych blachach,  
użyj samoprzylepnych folii  
lub wydrukuj bezpośrednio  
za pomocą drukarki UV

 - Odpowiedni do wewnętrznej 
i zewnętrznej stałej kompozycji

 - Dostarczany wraz  
z 2 formatkami

Obszar widocznej grafiki w mm (około):
800 (wys.) x 410 (szer.) x 1.2 (gł.)

Całkowite wymiary systemu w mm (około):
800 (wys.) x 465 (szer.) x 450 (gł.)


