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Roll Up Standard vyrábíme nov� ze siln�j�ího hliníku díky 
�emu� je zaji�t�na vysoká stabilita a podp�rné nohy 
plastové koncovky, díky kterým nedochází k po�kození 
p�enosné ta�ky. Nyní i základní Roll Up Standard m��eme 
�adit mezi velmi kvalitní produkt a to za nízkou cenu! 

Roll Up Standard není t�eba p�edstavovat. Jedná se                           
o nejroz�í�en�j�í a populární hliníkový stojan Roll Up, který 
vyniká svojí lehkostí, mobilitou a jednoduchým elegantním 
designem. Na rozdíl od Roll Up Basic má tento Roll Up 
Standard zaklapávací horní profil, díky kterému je snadn�j�í 
instalace motivu a navíc je dodáván v kvalitn�j�í 
polstrované p�enosné ta�ce. Stabilita stojanu je zaji�t�na 
�irokými nohami základny. V základn� systému je motiv 
uchycen oboustrannou samolepící páskou a v horním 
profilu pomocí zaklapávacího profilu. Motiv je v systému 
rolován do základny, �ím� je chrán�n proti po�krábání a je 
tedy vhodný pro �astý transport. Rozlo�ení se provádí 
pouhým vysunutím motivu z rotující základny, který se         
v zadní �ásti podep�e skládací podp�rnou ty�í. Ke stojanu 
lze dokoupit osv�tlení Starlight X.

ROLL UP STANDARD NEW
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KÓD PRODUKT FORMÁT

1002-3 ROLL UP STANDARD 80x200cm
1002-3-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 80x210cm

PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER)1002-1-B 85x210cm
1002-1 ROLL UP STANDARD 85x200cm

1002-2 ROLL UP STANDARD 100x200cm
1002-2-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 100x210cm

1002-4 ROLL UP STANDARD 120x200cm
1002-4-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 120x210cm

1002-5 ROLL UP STANDARD 150x200cm
1002-5-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 150x210cm

1002-6 ROLL UP STANDARD 200x200cm
1002-6-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 200x210cm



Populární Roll Up Standard nov� v �erném provedení. 
Jedná se o nejroz�í�en�j�í hliníkový stojan Roll Up, který 
vyniká svojí lehkostí, mobilitou a jednoduchým elegantním 
designem. Roll Up Standard má zaklapávací horní profil, 
díky kterému je snadn�j�í instalace motivu a je dodáván         
v kvalitní polstrované p�enosné ta�ce. Stabilita stojanu je 
zaji�t�na �irokými nohami základny. V základn� systému je 
motiv uchycen oboustrannou samolepící páskou a v horním 
profilu pomocí zaklapávacího profilu. Motiv je v systému 
rolován do základny, �ím� je chrán�n proti po�krábání a je 
tedy vhodný pro �astý transport. Rozlo�ení se provádí 
pouhým vysunutím motivu z rotující základny, který se         
v zadní �ásti podep�e skládací podp�rnou ty�í. Ke stojanu 
lze dokoupit osv�tlení Starlight X.

Tento Roll Up Vám na zakázku p�i objednávce nad 100ks 
vyrobíme také v jiném rozm�ru.  

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

1002-6 ROLL UP STANDARD BLACK 85x200cm

1002-6-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 85x210cm

ROLL UP STANDARD BLACK
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Roll Up Tower Black je luxusní Roll Up s p�sobivou �ernou 
základnou, která vás zaujme nejen svoji stabilitou bez 
no�i�ek, ale p�edev�ím svým moderním designem nesoucí 
vysokou kvalitu zpracování a ojedin�lým rozm�rem 
90x205cm. Základna je vyrobena z kvalitn� zpracovaného 
hliníku a bo�nice z chromového plastu. V základn� systému 
je motiv uchycen oboustrannou samolepící páskou                  
a v horním profilu pomocí zaklapávacího profilu. Rozlo�ení 
se provádí pouhým vysunutím motivu z rotující základny, 
který se v zadní �ásti podep�e skládací podp�rnou ty�í. Pro 
p�epravu lze Roll Up Tower Black zabalit do kvalitní 
p�enosné ta�ky, kterou standardn� dodáváme spolu           s 
celým systémem a se kterou tak systém zabere zcela 
minimální prostor. 

Tento Roll Up Vám p�i objednávce nad 20ks vyrobíme také   
v jiném rozm�ru.  

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

1011-1 ROLL UP TOWER BLACK 90x205cm

1011-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 90x215cm

ROLL UP TOWER BLACK
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Pokud máte na své prost�edí ty nejv�t�í nároky, je pro Vás 
Roll Up Luxury tou správnou volbou pro va�i prezentaci. 
P�esv�d�ivý a mimo�ádný design velice stabilní základny     
s chromovými bo�nicemi vytvo�í harmonický celek nejen      
s Va�ím grafickým motivem. V základn� systému je motiv 
uchycen oboustrannou samolepící páskou a v horním 
profilu pomocí zaklapávacího profilu. Rozlo�ení se provádí 
pouhým vysunutím motivu z rotující základny, který se        
v zadní �ásti podep�e skládací podp�rnou ty�í. Pro 
p�epravu lze Roll Up Luxury zabalit do kvalitní p�enosné 
ta�ky, kterou standardn� dodáváme spolu s celým 
systémem a se kterou tak systém zabere zcela minimální 
prostor. Ke stojanu lze dokoupit osv�tlení Starlight X.

Tento Roll Up Vám p�i objednávce nad 50ks vyrobíme také  
v jiném rozm�ru.

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

1004-5 ROLL UP LUXURY 80x200cm
1004-5-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 80x210cm

1004-1

1004-2

ROLL UP LUXURY

ROLL UP LUXURY

85x200cm

100x200cm

1004-1-B

1004-2-B

PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER)

PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER)

85x210cm

100x210cm

1004-3 ROLL UP LUXURY 120x200cm
1004-3-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 120x210cm

1004-4 ROLL UP LUXURY 150x200cm
1004-4-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 150x210cm
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ROLL UP LUXURY



Kvalitní Roll Up ur�ený pro venkovní prezentaci Va�í akce. 
Stabilita stojanu je zaji�t�na �irokými nohami, ve kterých 
jsou otvory nap�. pro je�t� pevn�j�í upevn�ní do zem� háky 
(háky nejsou sou�ástí balení). Podp�rná noha má záva�í, 
aby nedocházelo k vytr�ení ze základny. V základn� 
systému je motiv uchycen oboustrannou samolepicí 
páskou a v horním profilu pomocí zaklapávacího profilu. 
Rozlo�ení se provádí pouhým vysunutím motivu z rotující 
základny, který se v zadní �ásti podep�e skládací 
podp�rnou ty�í. Pro p�epravu lze Roll Up Outdoor zabalit 
do kvalitní p�enosné ta�ky, kterou standardn� dodáváme 
spolu s celým systémem a se kterou tak systém zabere 
zcela minimální prostor. Stojan není ur�en pro nep�etr�itou 
venkovní prezentaci. 

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu. 

KÓD PRODUKT FORMÁT

1010-1 ROLL UP OUTDOOR 85X200 CM 85x200cm
1010-1 MOTIV (BANNER) PRO ROLL UP OUTDOOR / 1 STRANA 85x210cm

ROLL UP OUTDOOR
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Roll Up Easy si pohrává s kontrastem mezi m�kkými tvary    
a �istými geometrickými liniemi. Kombinací d�myslného 
designu a zdokonalené výrobní technologii vzniká Roll Up 
se zcela novou tvá�í. Díky zaklapávacímu profilu v dolní        
i horní �ásti m��ete jednodu�e a sami m�nit motivy t�eba 
ka�dý den. Abychom Vám je�t� více usnadnili první 
instalaci motivu, je v dolní �ásti ji� zaklapnutý speciální 
k�ídový papír s oboustrannou samolepící páskou, na kterou 
snadno a rychle nalepíte motiv, který se poté narotuje          
a uschová v základn� samotného systému. Dal�í vým�ny 
pak spo�ívají pouhým zaklapnutím motivu, které je stejn� 
snadné a rychlé, jako vybalení systému z p�enosné ta�ky.               
Po vysunutí motivu z rotující základny se v zadní �ásti motiv 
podep�e skládací podp�rnou ty�í,  jako jiné Roll Upy. Roll 
Up Easy je jako stvo�ený pro �asté vým�ny motivu, stejn� 
tak, jako pro dlouhodobou prezentaci. Pro p�epravu lze Roll 
Up Easy zabalit do kvalitní p�enosné ta�ky, kterou 
standardn� dodáváme spolu s celým systémem a se kterou 
tak systém zabere zcela minimální prostor.

Tento Roll Up Vám na zakázku p�i objednávce nad 30ks 
vyrobíme také v jiném rozm�ru.

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu. 

KÓD PRODUKT FORMÁT

1007-1 ROLL UP EASY 85x200cm
1007-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 85x210cm
1007-1-S PLNOBAREVNÝ MOTIV (POLYPROPYLEN BANNER) 85x210cm

ROLL UP EASY
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Oboustranný Roll Up Double ideální pro Va�í prezentaci      
v prostoru. Design a zpracování základny u Roll Upu Double 
je stejné, jako u Roll Up Luxury, to znamená, �e se jedná       
o velice stabilní základnu s chromovými bo�nicemi             
a elegantním celkovým dojmem. V základn� systému je 
motiv uchycen oboustrannou samolepící páskou a v horním 
profilu pomocí zaklapávacího profilu. Rozlo�ení se provádí 
pouhým vysunutím motivu z rotující základny, který se         
v zadní �ásti podep�e skládací podp�rnou ty�í. Pro 
p�epravu lze Roll Up Double zabalit do kvalitní p�enosné 
ta�ky, kterou standardn� dodáváme spolu s celým 
systémem a se kterou tak systém zabere zcela minimální 
prostor.

Tento Roll Up Vám na zakázku p�i objednávce nad 50ks 
vyrobíme také v jiném rozm�ru.

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu. 

KÓD PRODUKT FORMÁT

1008-1 ROLL UP DOUBLE 85x200cm x 2 strany
1008-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 85x210cm x 2 strany
1008-1-S PLNOBAREVNÝ MOTIV (POLYPROPYLEN BANNER) 85x210cm x 2 strany

ROLL UP DOUBLE
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Elegantní a dokonale vyvá�ený stolní Roll Presentation,       
v minimalistickém stylu, který nepot�ebuje �ádné dal�í 
p�íkrasy. Tento Roll Up je vzhledem ke své velikosti 
100x85cm ur�en k prezentaci na stole a díky naprosto 
jednoduchému a rychlému slo�ení nalezne uplatn�ní 
p�edev�ím u obchodních zástupc� pro r�zné prezentace 
spole�nosti. Roll Presentation je tvo�en dv�ma bo�nicemi � 
z jedné strany je motiv zaklapnutý v li�t� a na druhé stran� 
nalepený oboustrannou lepicí páskou. Rozlo�ení se provádí 
pouhým odsunutím dvou bo�nic od sebe. P�i slo�ení se 
motiv navine do rotující bo�nice. Ve spodní �ásti jsou 
skládací nohy pro lep�í stabilitu. Roll Presentation 
dodáváme standardn� v�etn� transportní ta�ky, se kterou 
zabere zcela minimální prostor.

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu. 

KÓD PRODUKT FORMÁT

1009-1 ROLL PRESENTATION 100x85cm
1009-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 112x85cm
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ROLL PRESENTATION



Spojení t�ch nejlep�ích prvk� z prvních dvou sérií. Díky 
zaklapávacím profil�m v horní i dolní �ásti je vým�na 
motivu stejn� jednoduchá a rychlá, jako samotné rozlo�ení   
i slo�ení systému. Jedná se o inovovaný Banner Display 
Clip-On X - tento nový systém má kvalitní konstrukci, 
e legantní  chromovou podp�rnou nohu a zadní 
teleskopickou ty�, díky které lze upravit vý�ku systému. Pro 
p�epravu lze stojan spolu s motivem zabalit do kvalitní 
p�enosné ta�ky, kterou standardn� dodáváme k systému     
a se kterou zabere zcela minimální prostor. Ke stojanu lze 
dokoupit osv�tlení Starlight X.

Tento Banner Display Vám na zakázku p�i objednávce nad 
100ks vyrobíme také v jiném rozm�ru. 

KÓD PRODUKT FORMÁT

2018-1 BANNER DISPLAY CLIP-ON STYLE 80x200cm
2018-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 80x200cm

2018-2 BANNER DISPLAY CLIP-ON STYLE 100x200cm
2018-2-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 100x200cm

2018-4 BANNER DISPLAY CLIP-ON STYLE 160x200cm
2018-4-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 160x200cm

2018-3 BANNER DISPLAY CLIP-ON STYLE 120x200cm
2018-3-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 120x200cm

2018-5 BANNER DISPLAY CLIP-ON STYLE 200x200cm
2018-5-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 200x200cm

BANNER DISPLAY CLIP ON STYLE X
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Dejte své prezentaci nový rozm�r. Výsledkem �e�ení Va�í 
prezentace by m�lo být kreativní vyu�ítí prostoru. Perfektní 
mo�nost takovéhoto vyu�ití nabízí prezenta�ní systém 
Triplepos, se kterým upoutáte pozornost ze v�ech stran. 
Systém se skládá z vnit�ní trubice slo�ené ze dvou díl�, na 
kterých jsou zav��ené profily tvo�ící trojúhelník. Motiv je     
v profilech dob�e uchycen pomocí pásku nalepeného na 
motiv a vlo�eného do hliníkového profilu. Systém je 
vyráb�n z hliníku, ve st�íbrné barv� elox. Pro p�epravu lze 
stojan spolu s motivem zabalit do p�enosné ta�ky, kterou 
standardn� dodáváme k systému a se kterou zabere zcela 
minimální prostor.

Tento systém Vám p�i objednávce nad 100ks vyrobíme        
v jiném rozm�ru a také se zaklapávacími profily, které Vám 
usnadní vým�nu motivu.

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

2009-1 PREZENTA�NÍ SYSTÉM TRIPLEPOS 90x210cm x 3 strany
2009-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 90x210cm x 3 strany
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Dal�í verze hliníkového stojanu vyrobeného z kvalitního       
a silného hliníku s elegantní a vysoce stabilní k�í�ovou 
základnou. Variabilita je zaru�ena díky teleskopické 
podp�rné ty�i, se kterou máte mo�nost upravit r�znou 
vý�ku motivu a systému (100 a� 180cm). Samotná 
konstrukce m��e být a� 270cm vysoká. Motiv je v profilech 
dob�e uchycen pomocí pásku nalepeného na motiv            
a vlo�eného do hliníkového profilu. Systém je vyráb�n ve 
st�íbrné barv� a dodáván se �ty�mi profily, díky kterým 
m��ete kdykoliv zvolit jednostrannou nebo oboustrannou 
variantu. Pro p�epravu lze stojan spolu s motivem zabalit do 
p�enosné ta�ky, kterou standardn� dodáváme k systému        
a se kterou zabere zcela minimální prostor.

Tento systém Vám p�i objednávce nad 200ks vyrobíme        
v jiném rozm�ru a také se zaklapávacími profily, které Vám 
usnadní vým�nu motivu.

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

2008-1 PREZENTA�NÍ SYSTÉM ROUDY 60x100-180cm x 2 strany
2008-1-B1 PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 60x180cm
2008-1-B2 PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 60x120cm
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PREZENTA�NÍ SYSTÉM ROUDY



Co je malé, to je hezké. Nejmen�í ve své t�íd�, pouhých 
25x40cm je jako stove�ených pro Va�í prezentaci nap�. na 
stole. Konstrukce této verze zabírá minimální prostor. Na 
konstrukci se uchytí banner, který musí být v rozích osazen 
kovovými o�ky a ohebná konstrukce zajistí jeho pevné 
vypnutí. 

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

2005-1 X-BANNER MINI 25x40cm
2005-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 25x40cm

X-BANNER MINI
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Oboustranný / jednostranný hliníkový stojan ideální pro 
prezentaci Va�í reklamy v exteriéru, který p�ekvapí svým 
prostým a p�íjemným vzhledem. Lehkost systému               
a jednoduché rozlo�ení i slo�ení je vítáno p�i p�evozu 
systému. Díky teleskopické podp�rné ty�i máte mo�nost 
upravit r�znou vý�ku motivu (50 a� 160cm). Motiv je v 
profilech dob�e uchycen pomocí pásku nalepeného na 
motiv a vlo�eného do hliníkového profilu. Systém je 
vyráb�n ve st�íbrné barv� a dodáván se �ty�mi profily, díky 
kterým m��ete kdykoliv zvolit jednostrannou nebo 
oboustrannou variantu. Stabilitu stojanu zaji��ují t�i nádoby, 
které je mo�né naplnit vodou nebo pískem. Pro p�epravu 
lze stojan spolu s motivem zabalit do p�enosné ta�ky, 
kterou standardn� dodáváme k systému a se kterou zabere 
zcela minimální prostor. 

Tento systém Vám p�i objednávce nad 100ks vyrobíme        
v jiném rozm�ru a také se zaklapávacími profily, které Vám 
usnadní vým�nu motivu.

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

2016-1 PREZENTA�NÍ SYSTÉM ROUDY OUTDOOR 60x100-160cm x 2 strany
2006-1-B1 PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 60x160cm
2006-1-B2 PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 60x100cm

PREZENTA�NÍ SYSTÉM ROUDY OUTDOOR



X-banner Variable je funk�ním a cenov� výhodným 
zp�sobem prezentace. Tato verze je vybavena teleskopicky 
upravitelnou konstrukcí, se kterou lze docílit velikosti 
systému od �í�e 60 a� 80cm a vý�ky 160 a� 180cm. 
Konstrukce této verze se snadno rozkládá a zabírá 
minimální prostor. Na konstrukci se po rozlo�ení uchytí 
banner, který musí být v rozích osazen kovovými o�ky          
a ohebná konstrukce zajistí jeho pevné vypnutí. Konstrukce 
je vyrobena z laminátu. Banner spolu s konstrukcí lze 
zabalit do p�enosné ta�ky, kterou standardn� dodáváme 
spolu se systémem.

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

2004-1 X-BANNER VARIABLE 60-80cm x 160-180cm
2004-1-B1 PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 60x160cm
2004-1-B2
2004-1-B3
2004-1-B4

PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER)
PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER)
PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER)

60x180cm
80x160cm
80x180cm

X-BANNER VARIABLE
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Rychle a jednodu�e realizovatelné také na Va�í venkovní 
akci! Konstrukce této verze se snadno a rychle rozkládá       
a zabírá minimální prostor. Spodní �ást systému tvo�í 
základna, která se naplní vodou nebo pískem. Do základny 
se umístí konstrukce X-Banneru, na kterou se napojí dv� 
horní ty�e. Na konstrukci se uchytí banner, který musí být     
v rozích osazen kovovými o�ky. Ohebná konstrukce             
X-Banneru zajistí pevné vypnutí banneru a základna velmi 
dobrou stabilitu. Banner spolu s konstrukcí a základnou lze 
zabalit do p�enosné ta�ky, kterou standardn� dodáváme 
spolu se systémem a se kterou zabere zcela minimální 
prostor.

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

2014-1 X-BANNER OUTDOOR 80x180cm
2014-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 80x180cm

BANNER DISPLAY OUTDOOR
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Jednodu�e geniální. Jedná se o velice oblíbenou 
samovypínací oválnou konstrukci s oboustrannou 
prezentací. Vlajkový ovál II se skládá ze 2 oválných bo�nic      
v kruhové p�enosné ta�ce, která slou�í zárove� jako dno 
systému a �ty� hák� pro ukotvení v exteriéru. Vlajkový ovál 
je mo�né vyu�ít jak v interiéru tak exteriéru. Tisk se provádí 
na vlajkovinu, proto je celý systém lehký a vzdu�ný. Systém 
se pou�ívá p�i r�zných venkovních akcích, �asto je k vid�ní 
na r�zných sportovních turnajích. Systém nabízíme ve 
t�ech r�zných velikostech.

Vlajkový ovál II je mo�né vyu�ít jak v interiéru tak exteriéru, 
kde jej doporu�ujeme zakotvit p�ilo�enými háky nebo 
doplnit zat��ovacím kruhem. 

Vlajkový ovál II se skládá ze 2 oválných bo�nic v kruhové 
ta�ce, která slou�í zárove� jako dno systému a 4 hák� pro 
ukotvení v exteriéru, které jsou sou�ástí balení. P�ípadn� je 
mo�né zakoupit v p�íslu�enství zát��ový kruh. 

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

2015-1 VLAJKOVÝ OVÁL OBOUSTRANNÝ S (�í�e 145cm, vý�ka 60cm)
2015-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (VLAJKOVINA) S (�í�e 145cm, vý�ka 60cm)

2015-2 VLAJKOVÝ OVÁL OBOUSTRANNÝ M (�í�e 215cm, vý�ka 100cm)
2015-2-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (VLAJKOVINA) M (�í�e 215cm, vý�ka 100cm)

2015-3 VLAJKOVÝ OVÁL OBOUSTRANNÝ L (�í�e 290cm, vý�ka 110cm)
2015-3-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (VLAJKOVINA) L (�í�e 290cm, vý�ka 110cm)

VLAJKOVÝ OVÁL (II) OBOUSTRANNÝ
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Nejlep�í zp�sob, jak zviditelnit Va�i spole�nost. Vlajky 
Storm, Premium i Select jsou ur�eny do interiéru i exteriéru 
a nabízíme je v n�kolika velikostech a provedeních. Ke v�em 
velikostem lze zakoupit jednostranný nebo oboustranný 
potisk. Systém dodáváme standardn� samotný bez 
jakékoliv základny a p�enosné ta�ky. K vlajce je mo�né 
dokoupit �irokou nabídku podstavc�. Do p�edem 
p�ipravené vlajkoviny, která musí mít za�itím vytvo�ený 
tunel, se vlo�í speciální ohebná konstrukce. Vlajka osazena 
dole kovovým o�kem se vypne na konstrukci systému. Pro 
p�epravu lze stojan spolu s vlajkovinou zabalit do p�enosné 
ta�ky, kterou lze dokoupit.

Rozdíl mezi vlajkami je nejen v designu, ale také v kvalit� 
pou�itých materiál� a tím mo�ného pou�ití ve v�tru. 

Vlajky Storm 100 je mo�né pou�ít a� do rychlosti v�tru 50 
km/h (Pou�itý materiál pro pruty na Storm 100 je hliník / 
sklolaminát). 

Vlajky Storm 200 je mo�né pou�ít a� do rychlosti v�tru 75 
km/h (Pou�itý materiál pro pruty na Storm 200 je 
sklolaminát). 

Vlajky Premium a Select je mo�né pou�ít a� do rychlosti 
v�tru 75km /h (Pou�itý materiál pro pruty je sklolaminát s 
hliníkovými rohy)

Sestavení vlajek je jednoduché a �asov� nenáro�né. Své 
vlajky si sestavíte ji� ve t�ech minutách! 

Ve�keré nabízené rozm�ry a p�íslu�enství naleznete             
v ceníku.

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu
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Jednoduchost tvar� a dostatek prostoru jsou stylem 
moderní prezentace. Atraktivní vyu�ití velikosti systému 
Extreme Vám poskytne nové �e�ení pro Va�i venkovní 
prezentaci. Díky teleskopické konstrukci máte mo�nost 
vyu�ít t�í r�zných velikostí grafiky (380x100cm, 
260x100cm, 140x100cm). Podstava systému je 160cm 
vysoká, p�i nejv�t�ím formátu je tedy konstrukce vysoká 
540cm.  Základna je pln�na vodou �i pískem, �ím� je 
zaji�t�na dobrá stabilita. Motiv (vlajkovina) je v systému 
uchycen pomocí kových o�ek. Konstrukce je vyrobena        
z hliníku ve st�íbrné barv�. Motiv spolu s konstrukcí lze 
zabalit do p�enosné ta�ky, kterou standardn� dodáváme 
spolu se systémem. 

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

2011-1 PREZENTA�NÍ SYSTÉM EXTREME 300-540 x 100cm
2011-1-BJ PLNOBAREVNÝ MOTIV (JEDNOSTRANNÁ VLAJKOVINA) 140x100cm
2011-2-BJ
2011-3-BJ

PLNOBAREVNÝ MOTIV (JEDNOSTRANNÁ VLAJKOVINA)
PLNOBAREVNÝ MOTIV (JEDNOSTRANNÁ VLAJKOVINA)

260x100cm
380x100cm

2011-1-BO PLNOBAREVNÝ MOTIV (OBOUSTRANNÁ VLAJKOVINA) 140x100cm
2011-2-BO
2011-3-BO

PLNOBAREVNÝ MOTIV (OBOUSTRANNÁ VLAJKOVINA)
PLNOBAREVNÝ MOTIV (OBOUSTRANNÁ VLAJKOVINA)

260x100cm
380x100cm
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Funk�nost, design a optimální vyu�ití místa jsou slova 
charakterizizující paravánovou výstavní st�nu Harmonic. 
Zadní st�ny jsou z kartonu a opat�eny suchými zipy, na 
které se umístí 2mm PVC deska obrandovaná samolepkou 
v�etn� laminace, která chrání grafiku proti po�krábání. Díky 
suchým zip�m lze motivy libovoln� na st�n� p�emístit nebo 
vym�nit jednodu�e za jiné. St�na má díky tomuto systému 
dlouholeté uplatn�ní i p�i tvorb� jiné grafiky. Rámy mají 
st�íbrnou eloxovou úpravu. Lze vyu�ít pouze spodní �ást    
(4 panely) ve velikosti 280x100 nebo napojit na sebe dv� 
�ady a docílit velikosti 280x200cm. PVC desky síly 2mm       
a suché zipy jsou sou�ástí balení. 

Výstavní st�nu Harmonic Vám na zakázku p�i objednávce 
nad 10ks vyrobíme také v jiném rozm�ru a r�zných 
kombinacích.

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

3003-1 VÝSTAVNÍ ST�NA HARMONIC 280x200cm (8 x 70*100)
3003-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (VINYL + KA�ÍROVÁNÍ NA PVC) 280x200cm (8 x 70*100)

22

VÝSTAVNÍ ST�NA HARMONIC



23



24



O co se jedná p�i prezentaci? V první �ad� o to být vid�n.     
S velikostí prezentace se zvy�uje také pot��ení z úsp�chu. 
Výstavní systém PopUp = Va�e maximální prezentace         
a maximální velikost. Magnetický blokující systém s p�ti 
(3x3) nebo s �esti (3x4) panely a pouzdrem umo��uje 
snadnou instalaci i p�epravu. Hloubka st�ny s prolnutím je 
85cm. Transportní kufr na kole�kách lze rychle zm�nit 
pomocí motivu v promo stolek. Jde o display, jeho� 
základem je teleskopická konstrukce z hliníku, která se 
automaticky rozvine b�hem pár vte�in ve st�nu. Na 
konstrukci se poté snadno p�ichytí magnetické ty�e 
pomocí magnet�, na nich� posléze dr�í grafické pásy 
v�etn� laminace, která chrání grafiku proti po�krábání.          
V n�kolika minutách tak vytvo�ite velmi luxusní a vysoce 
stabilní st�nu. Celý komplet lze nasvítit dv�ma lampami, 
které jsou sou�ástí balení. 

Grafické pásy tiskneme na Satinu a laminujeme. V p�ípad�, 
�e objednáte bez tisku, budou Vám dodány �erné pásy pro 
polepení vinylem.

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

3001-1 POP UP VÝSTAVNÍ ST�NA EXPODREAM 3x3 = 337x222cm
3001-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV PRO ST�NU (SATIN) 3x3 = 337x222cm

3001-2 POP UP VÝSTAVNÍ ST�NA EXPODREAM 4x3 = 404x222cm
3001-2-B PLNOBAREVNÝ MOTIV PRO ST�NU (SATIN) 4x3 = 404x222cm

3001-K PLNOBAREVNÝ MOTIV PRO KUFR (SATIN) 181x80cm

3001-K PLNOBAREVNÝ MOTIV PRO KUFR (SATIN) 181x80cm

VÝSTAVNÍ ST�NA EXPODREAM
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Velká reklamní plocha 297x225cm povznese Va�í 
prezentaci na maximum. Jde o display, jeho� základem je 
teleskopická konstrukce z hliníku, kterou b�hem chvíle 
rozvinete ve st�nu. Na konstrukci je pomocí suchého zipu 
p�ichycen textilní motiv, který se p�i demontá�i nemusí 
odstranit, �ím� se výrazn� �et�í �as a námaha p�i 
rozbalování a skládání celé st�ny. Jakmile se rozhodnete 
st�nu slo�it, jednodu�e ji spolu s motivem zabalíte do ta�ky, 
ani� byste cokoliv pracn� demontovali. Navíc je motiv ti�t�n 
v jednom kuse, �ili nejsou vid�t �ádné p�echody mezi 
jednotlivými panely. V n�kolika minutách tak vytvo�íte 
velmi luxusní a vysoce stabilní st�nu. St�na má rovnou 
plochu a její hloubka je pouhých 30cm. Ke st�n� dodáváme 
zdarma p�enosný kufr na kole�kách. Celý komplet lze 
nasvítit �ty�mi lampami, které jsou sou�ástí balení.

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

3005-1 POP UP VÝSTAVNÍ ST�NA GRAND 4x3 = 297x225cm
3005-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV PRO ST�NU (VLAJKOVINA) 4x3 = 297x225cm

VÝSTAVNÍ ST�NA GRAND
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3005-2 POP UP VÝSTAVNÍ ST�NA GRAND 2x3 = 149x225cm
3005-2-B PLNOBAREVNÝ MOTIV PRO ST�NU (VLAJKOVINA) 2x3 = 149x225cm
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Výstavní st�na Outdoor Double je jednostranná nebo  
oboustranná venkovní st�na s jednoduchou instalací           
a velkou prezentací. �í�e systému je 300cm a vý�ka je díky 
variabilní ty�i 200 a� 250cm.  Systém je tvo�en základnou, 
která se naplní vodou nebo pískem a ty�emi, které se vlo�í 
do p�edem p�ipraveného tunelu na banneru. K systému 
dodáváme dvoje ty�e, proto lze systém pou�ít pro 
jednostrannou i oboustrannou prezentaci. Instalace             
i rozlo�ení systému zabere pár minut. Výstavní st�na je díky 
základn� napln�né vodou vhodná do exteriéru. Celý systém 
lze zabalit do p�enosné ta�ky, se kterou zabere minimální 
prostor a bez problému lze výstavní st�nu p�evá�et nap�.      
v kufru automobilu. 

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

3006-1 VÝSTAVNÍ ST�NA OUTDOOR DOUBLE 300x200-250cm
3006-1-B1 PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 300x200cm
3006-1-B2 PLNOBAREVNÝ MOTIV (BANNER) 300x250cm

VÝSTAVNÍ ST�NA OUTDOOR DOUBLE
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Jednoduchá hliníková konstrukce umo��uje vypnutí 
motivu a� do max. rozm�r� 2300x2300mm (p�i pou�ití 
vlajkoviny - výhodou tohoto materiálu je, �e motiv snadno, 
p�i deinstalaci, slo�íte a celý komplet p�enesete v jedné 
ruce). U men�ích rozm�r� (do �í�e 1500mm) lze pou�ít i pvc 
banner litý, 440g, který je ale pot�eba p�evá�et smotaný v 
roli.

Systém umo��uje snadnou manipulaci, instalaci i 
deinstalaci. Díky teleskopickým ty�ím lze jednodu�e 
nastavit vý�ku i �í�ku. Konstrukce m��e být pou�ita jak 
jednostrann�, tak i oboustrann�. Sou�ástí balení je 
p�enosná textilní ta�ka.

Maximální rozm�ry - 2300x2300mm (motiv vlajkovina - 
100% polyester 110g/m2).
Minimální rozm�ry - 1400x1200mm.
Hloubka - 442mm.

KÓD PRODUKT FORMÁT

3008-1 TELESKOPICKÝ VÝSTAVNÍ SYSTÉM PEGAS 1400-2300 x 1200-2300mm
3008-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV PRO ST�NU (VLAJKOVINA) 1400-2300 x 1200-2300mm

VÝSTAVNÍ SYSTÉM PEGAS
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Velice oblíbená a roz�í�ená oboustranná plakátová 
prezentace, tzv. �á�ko� vyu�ívající zaklapávací rámy, se 
kterými  je vým�na motivu (plakátu) snadná a rychlá. 
Sou�ástí stojanu je matná antireflexní krycí folie, která 
chrání motiv proti UV zá�ení (pouta� standardn� není 
vhodný do de�t�, proto�e motiv by mohl zvhlnout - v de�ti 
je zapot�ebí motiv ut�snit). Pouta� je vyroben z hliníku            
s oblými chromovými rohy, které zaru�ují bezpe�nost p�i 
pohybu kolem pouta�e. P�i výrob� pouta�e Custeas je 
kladen vysoký d�raz na kvalitu zpracování. 

U formátu A1 nabízíme také s p�ídavným zaklapávacím 
topperem o rozm�ru 16x60cm.

Tento Zákaznický pouta� Custeas Vám na zakázku p�i 
objednávce nad 50 ks vyrobíme také v jiném rozm�ru. 

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

4001-1 ZÁKAZNICKÝ POUTA� CUSTEAS 70x100cm
4001-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (PLAKÁT CLV) 70x100cm

4001-2 ZÁKAZNICKÝ POUTA� CUSTEAS A1 (594 x 841 mm)
4001-2-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (PLAKÁT CLV) A1 (594 x 841 mm)

4001-3 ZÁKAZNICKÝ POUTA� CUSTEAS A2 (420 x 594 mm)
4001-3-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (PLAKÁT CLV) A2 (420 x 594 mm)

ZÁKAZNICKÝ POUTA� CUSTEAS
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4003-1 ZÁKAZNICKÝ POUTA� CUSTEAS TOP A1 + topper 16x60cm
4003-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (PLAKÁT CLV) A1 (594 x 841 mm) + 16x60cm



Inteligentní �e�ení pro Va�í oboustrannou venkovní 
prezentaci vyu�ívající zaklapávací rámy, se kterými je 
vým�na motivu (plakátu) snadná a rychlá. Jednoduché        
a rafinované linie pouta�e Tornado p�ispívají k vytvo�ení 
moderní prezentace. Vodou �i pískem plnitelná inovovaná 
základna a pevné pru�iny zaji��ují dobrou stabilitu pouta�e    
i v nep�íznivých podmínkách. Snadnou manipulaci se 
stojanem zaji��ují kole�ka na jedné stran�. Sou�ástí stojanu 
je matná antireflexní krycí folie, která chrání motiv proti UV 
zá�ení (pouta� standardn� není vhodný do de�t�, proto�e 
motiv by mohl zvhlnout - v de�ti je zapot�ebí motiv ut�snit). 
Pouta� dodáváme ve st�íbrné barv� s oblými chromovými 
rohy, které zaru�ují bezpe�nost p�i pohybu kolem pouta�e. 

Tento Zákaznický pouta� Tornado Vám na zakázku p�i 
objednávce nad 20ks vyrobíme také v jiném rozm�ru. 

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

4002-1 ZÁKAZNICKÝ POUTA� TORNADO A0 (841 x 1189 mm)
4002-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (PLAKÁT CLV) A0 (841 x 1189 mm)

4002-2 ZÁKAZNICKÝ POUTA� TORNADO A1 (594 x 841 mm)
4002-2-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (PLAKÁT CLV) A1 (594 x 841 mm)
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ZÁKAZNICKÝ POUTA� TORNADO



Stylový design hliníkových klaprám� s ostrými rohy 
spl�ující nejvy��í nároky na materiál a provedení  ur�ené 
pro Va�i prezentaci formou plakát�. Vým�na motivu je 
velmi snadná pomocí jednoduchého odklopení profil�. 
Sou�ástí klaprámu je matná antireflexní krycí folie, která 
chrání motiv proti UV zá�ení. Klaprámy mají st�íbrnou 
eloxovou úpravu a v zadní �ásti jsou opat�eny o�ky nebo 
vyvrtanými otvory pro uchycení na ze� ve vodorovné �i 
svislé poloze.

Tyto klaprámy na plakáty Vám na zakázku vyrobíme také     
v jiném rozm�ru. 

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

5001-1 KLAPRÁM NA PLAKÁTY CLIP-CLAP A0 (841 x 1189 mm)
5001-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (PLAKÁT CLV) A0 (841 x 1189 mm)

5001-2 KLAPRÁM NA PLAKÁTY CLIP-CLAP A1 (594 x 841 mm)
5001-2-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (PLAKÁT CLV) A1 (594 x 841 mm)

5001-3 KLAPRÁM NA PLAKÁTY CLIP-CLAP A2 (420 x 594 mm)
5001-3-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (PLAKÁT CLV) A2 (420 x 594 mm)

5001-4

5001-5

KLAPRÁM NA PLAKÁTY CLIP-CLAP

KLAPRÁM NA PLAKÁTY CLIP-CLAP

A3 (297 x 420 mm)

A4 (210 x 297 mm)

5001-4-B

5001-5-B

PLNOBAREVNÝ MOTIV (PLAKÁT CLV)

PLNOBAREVNÝ MOTIV (PLAKÁT CLV)

A3 (297 x 420 mm)

A4 (210 x 297 mm)





5001-6 KLAPRÁM NA PLAKÁTY CLIP-CLAP B1 (700 x 1000 mm)
5001-6-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (PLAKÁT CLV) B1 (700 x 1000 mm)

KLAPRÁM NA PLAKÁTY CLIP-CLAP
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Nezam�nitelný a harmonický oválný tvar hliníkových 
klaprám� s ostrými rohy, které jsou ur�ené pro Va�i 
prezentaci formou plakát�. Vým�na motivu je velmi snadná 
pomocí jednoduchého odklopení profil�. Sou�ástí 
klaprámu je matná antireflexní krycí folie, která chrání motiv 
proti UV zá�ení. Klaprámy mají st�íbrnou eloxovou úpravu   
a v zadní �ásti jsou opat�eny o�ky nebo vyvrtanými otvory 
pro uchycení na ze� ve vodorovné �i svislé poloze.

Tyto klaprámy na plakáty Vám na zakázku vyrobíme také      
v jiném rozm�ru. 

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

5002-1 KLAPRÁM NA PLAKÁTY ROUNDCLAP A2 (420 x 594 mm)
5002-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (PLAKÁT CLV) A2 (420 x 594 mm)

5002-2 KLAPRÁM NA PLAKÁTY ROUNDCLAP A3 (297 x 420 mm)
5002-2-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (PLAKÁT CLV) A3 (297 x 420 mm)

5002-3 KLAPRÁM NA PLAKÁTY ROUNDCLAP A4 (210 x 297 mm)
5002-3-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (PLAKÁT CLV) A4 (210 x 297 mm)
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KLAPRÁM NA PLAKÁTY ROUNDCLAP



Nosta lg ik  zná  �e�en í  p ro  ka�dého  zákazn íka . 
Reprezentativní vzhled pro dlouhodobou propagaci, 
jedine�ná lehkost ideální pro p�enos. Stojan je tvo�en osmi 
kapsami  vyrobenými z pevné gumové sí�oviny vhodné         
k propagaci leták� formátu A4. V zadní �ásti je horní profil 
podep�en teleskopickou ty�í a dole podp�rnou nohou, 
která zajistí dobrou stabilitu stojanu. Pro p�epravu lze 
stojan zabalit do kvalitní p�enosné ta�ky, kterou standardn� 
dodáváme k systému a se kterou zabere zcela minimální 
prostor (cca 60x15cm).

KÓD PRODUKT

6005-1 STOJAN NA PROSPEKTY NOSTALGIK
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STOJAN NA PROSPEKTY NOSTALGIK



Fortuna vychází svým stylem a zpracováním z vlastností 
stojanu Nostalgik. Je�t� ni��í hmotnost je dána díky 
men�ímu rozm�ru, p�esn�ji �ty�mi kapsami vyrobenými       
z pevné gumové sí�oviny vhodné k propagaci leták� 
formátu A4. V zadní �ásti je horní profil podep�en 
teleskopickou ty�í a dole podp�rnou nohou, která zajistí 
stabilitu stojanu. Pro p�epravu lze stojan zabalit do kvalitní 
p�enosné ta�ky, kterou standardn� dodáváme k systému     
a se kterou zabere zcela minimální prostor (cca 40x15cm).

KÓD PRODUKT

6002-1 STOJAN NA PROSPEKTY FORTUNA

STOJAN NA PROSPEKTY FORTUNA
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Zde znamená mén� více, �ádný detail není zbyte�ný. 
P�enosný a p�esto nápaditý tvar �erné barvy tohoto stojanu 
vyrobeného z oceli, je jako stvo�ený k pou�ití v nejr�zn�j�ím 
prost�edí. Stojan se rozkládá pouhým tahem a je snadno 
p�enosný i v p�ípad�, �e je pln� nalo�en. Je tedy vhodný 
nejen pro dlouhodobou propagaci, ale také pro výstavy       
a propaga�ní akce. Stojan dodáváme se �ty�mi kapsami na 
letáky �i katalogy formátu A4. Je vysoký 160cm. Pro 
p�epravu lze stojan zabalit do kvalitní p�enosné ta�ky,  
kterou standardn� dodáváme k systému a se kterou zabere 
zcela minimální prostor. 

KÓD PRODUKT

6003-1 STOJAN NA PROSPEKTY KENSO
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STOJAN NA PROSPEKTY KENSO



Styl je láska k detailu. P�enosný stojan, který spl�uje nejvy�í 
nároky na materiál a provedení. Je vyrobený z oceli, která 
zaji��uje pevnost a stabilitu. Jeho krása je kombinována 
také s prakti�ností díky dostupnosti z obou stran. Stojan se 
rozkládá pouhým tahem a je snadno p�enosný i v p�ípad�, 
�e je pln� nalo�en. Je tedy vhodný nejen pro dlouhodobou 
propagaci, ale také pro výstavy a propaga�ní akce. Stojan 
dodáváme se t�emi kapsami na ka�dé stran�, celkem tedy 
�esti kapsami ur�enými pro letáky �i katalogy formátu A4. 
Je vysoký 160cm. Pro p�epravu lze stojan zabalit do kvalitní 
p�enosné ta�ky, kterou standardn� dodáváme k systému     
a se kterou zabere zcela minimální prostor.

KÓD PRODUKT

6004-1 STOJAN NA PROSPEKTY LABYRINT
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STOJAN NA PROSPEKTY LABYRINT



Nejkrásn�j�ím luxusem je velkorysost. Zcela nový 
prezenta�ní stolek ve spojení kvalitních materiál�                
a d�myslného propracování Vám poskytne reprezentativní 
promoakci. Jde o systém, jeho� základem je teleskopická 
konstrukce z hliníku, kterou rozvinete b�hem pár vte�in ve 
stolek. Na konstrukci se poté p�ichytí magnetické ty�e, na 
nich� dr�í grafický pás v�etn� laminace, která chrání grafiku 
proti po�krábání. V n�kolika minutách tak vytvo�íte velmi 
luxusní, stabilní a pevný prezenta�ní stolek Premium. 
Sou�ástí promostolku je vnit�ní police a horní pult vyrobený 
ze d�eva,  lakovaný hn�dou perle�ovou barvou.                     
K promostolku Premium standardn� dodáváme �ty�i men�í 
p�enosné ta�ky pro snadnou p�epravu a bezpe�né odd�lení 
jednotlivých díl�. 

Grafický pás tiskneme na Satinu a laminujeme. V p�ípad�, 
�e objednáte bez tisku, bude Vám dodán bílý PVC pás pro 
polepení vinylem. 

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu.

KÓD PRODUKT FORMÁT

7002-1 PREZENTA�NÍ STOLEK PREMIUM 95x198cm
7002-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (SATIN) 95x198cm
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PREZENTA�NÍ STOLEK PREMIUM



Prezenta�ní stolek vyrobený z bílého hladkého PVC je 
ideální pro Va�e promoakce. Celý promostolek lze polepit 
samolepkou v�etn� laminace, která chrání grafiku proti 
po�krábání. Skládá se z dolní podstavy, police, horního 
pultu a topperu.  Instalace je snadná a rychlá. Stolek je 
spojen pomocí zaklapnutých klip�, díky kterým m��ete 
stolek bez problému p�ená�et slo�ený. Police je uchycena 
pouze ve vnit�ní �ásti a nezasahuje do grafiky v bocích. 
Prezenta�ní stolek lze rozlo�ený zabalit do p�enosné ta�ky, 
kterou standardn� k produktu dodáváme.

�elní plocha: 82x85cm
Bo�ní plochy: 41x85cm
Topper: 28x77cm

V p�ípad� zájmu Vám zajistíme grafické zpracování motivu  
a vyrobíme atypický topper dle Va�ich p�edstav. 

Cena za výrobu atypického topperu se odvíjí od velikosti 
vý�ezu - na vy�ádání Vám rádi za�leme kalkulaci. 

KÓD PRODUKT FORMÁT

7001-1 PREZENTA�NÍ STOLEK AMBIENT 82x85, 41x85, 28x77
7001-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (VINYL + KA�ÍROVÁNÍ) 82x85, 41x85, 28x77
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PREZENTA�NÍ STOLEK AMBIENT



Lankový systém je vhodný pro prezentaci plakát�                
k zav��ení mezi stropem a podlahou, nebo s uchycením na 
ze�. Lze zav�sit n�kolik kapes r�zných velikostí nad sebou    
i vedle sebe. Systém je mo�né vid�t nap�. v bankách, �i 
cestovních a realitních kancelá�ích. Vytvo�íme Vám 
vhodnou prezentaci z lankového systému na základ� Va�í 
specifikace.  

LANKOVÝ SYSTÉM
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KÓD PRODUKT

15001-1 DR�ÁK LANKA NA ZE� - HORNÍ

15001-2 DR�ÁK LANKA NA ZE� - SPODNÍ - AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

15002-1 DR�ÁK LANKA DO STROPU NEBO PODLAHY - AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

15003-1 DR�ÁK PANELU - VERTIKÁLNÍ

15003-2 DR�ÁK PANELU - OBOUSTRANNÝ

15004-1 DR�ÁK POLICE - JEDNOSTRANNÝ

15005-1 LANKO OCELOVÉ / M - 1,5 MM

DR�ÁK LANKA NA ZE� - SPODNÍ - AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ DR�ÁK LANKA NA ZE� - HORNÍ

DR�ÁK PANELU - VERTIKÁLNÍ  /  DR�ÁK POLICE - JEDNOSTRANNÝ DR�ÁK PANELU - VERTIKÁLNÍ  /  DR�ÁK POLICE - JEDNOSTRANNÝ

DR�ÁK LANKA DO STROPU NEBO PODLAHY - AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ



Distan�ní matné úchyty vhodné k uchycení informa�ních a 
reklamních tabulí na st�ny v interiéru i exteriéru. Mají 
mezeru mezi zdí a tabulí a tím vytvá�í efektivní dojem. 
Nej�ast�ji se pou�ívá na uchycení r�zných tabulek nebo 
dvou plexiskel, mezi které se vlo�í fotografie nebo 
informa�ní leták. 

KÓD PRODUKT FORMÁT

14001-1 DISTAN�NÍ ÚCHYT MAT 13mm x 13mm, pro tabuli 2-5 mm

Lesklé provedení distan�ních úchyt� stejných vlastností, 
jako matné.

14002-1 DISTAN�NÍ ÚCHYT MAT 13mm x 19mm, pro tabuli 2-5 mm

KÓD PRODUKT FORMÁT

14001-2 DISTAN�NÍ ÚCHYT LESK 13mm x 13mm, pro tabuli 2-5 mm

14002-2 DISTAN�NÍ ÚCHYT LESK 13mm x 19mm, pro tabuli 2-5 mm

14003-2

14004-2

14005-2

DISTAN�NÍ ÚCHYT LESK

DISTAN�NÍ ÚCHYT LESK

DISTAN�NÍ ÚCHYT LESK

19mm x 19mm, pro tabuli 2-10 mm

19mm x 25mm, pro tabuli 2-15 mm

25mm x 25mm, pro tabuli 2-15 mm

DISTAN�NÍ ÚCHYT MATNÝ

DISTAN�NÍ ÚCHYT LESKLÝ
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14004-1 DISTAN�NÍ ÚCHYT MAT 19mm x 25mm, pro tabuli 2-10 mm

14005-1 DISTAN�NÍ ÚCHYT MAT 25mm x 25mm, pro tabuli 2-10 mm



Celoplastové transparentní mincovníky, do kterých lze 
jednodu�e vlo�it papírovou etiketu. Na spodní �ásti v�ech 
mincovník� jsou protiskluzové kole�ka. 

Mincovník Axel je základní mincovník se zaoblenými rohy.

U mincovníku Mona a Mona Black díky obdélníkovému 
tvaru etikety není zapot�ebí speciálního výseku nebo 
slo�itého vy�íznutí a vým�nit motiv m��e jednodu�e 
kdokoliv.

Kulatý mincovník Axel  poskytuje mo�nost vlo�it papírové 
etiketu o pr�m�ru 159mm spolu s výrobkem o vý�ce max. 
35mm. 

Mincovník Moris je �tvercový mincovník, do kterého lze 
vlo�it papírovou etiketu o velikosti 162x142mm spolu           
s výrobkem o vý�ce max.  20mm. 

P�ípadn� lze na zakázku do mincovníku Axel a Moris vyrobit 
3D etiketu dle individuální kalkulace.

Mincovník Romul je LED prosv�tlený plastový mincovník se 
sklen�nou plochou ve formátu 210x175. Osv�tlená plocha je 
o velikosti 100x120mm. Po odlo�ení minci se 4 sv�telné LED 
diody rozsvítí na cca 3 vte�iny.

MINCOVNÍKY
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MINCOVNÍKY

KÓD PRODUKT FORMÁT

11001-1 MINCOVNÍK THEA NEW 207x173x20mm 
11001-1-B PLNOBAREVNÝ MOTIV (PAPÍROVÁ ETIKETA) 154x153mm
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11002-1

11002-2

11003-1

11004-1

11005-1

MINCOVNÍK MONA 

MINCOVNÍK MONA BLACK

MINCOVNÍK MORIS

MINCOVNÍK AXEL

LED MINCOVNÍK ROMUL

200x171x31mm

200x171x31mm

200x170x28mm

168x50mm

210x175x35mm

11002-1-B

11002-2-B

11003-1-B

11004-1-B

11005-1-B

PLNOBAREVNÝ MOTIV (PAPÍROVÁ ETIKETA)

PLNOBAREVNÝ MOTIV (PAPÍROVÁ ETIKETA)

PLNOBAREVNÝ MOTIV (PAPÍROVÁ ETIKETA)

PLNOBAREVNÝ MOTIV (SATIN)

PLNOBAREVNÝ MOTIV (SATIN)

159x131mm

159x131mm

162x142mm, vý�ka 20mm

pr�m�r 159mm, vý�ka 35mm

172x122mm



TISK MOTIV�

Tiskneme ve vysoké kvalit� 1440dpi � fotografická kvalita 
na materiál Satin, Banner, Polypropylen Banner, City light 
nebo Vlajkovinu.

Banner (TOP Litý 450g) � je speciální PVC plachtovina       
s bílým a hladkým povrchem, poskytující nádherný tisk. 
Materiál Banner TOP Litý pou�íváme a doporu�ujeme na 
tém�� ve�keré prezenta�ní systémy, proto�e je omyvatelný 
a má dlouholetou osv�d�enou kvalitu p�i mobilním �astém 
pou�ívání.

Polypropylen Banner � je pevné m�kké médium poskytující 
nádherný tisk, konzistentní kvalitu a stálobarevnost 
vy�adovanou profesionály. Zaru�uje dobré vypnutí              
v systému a nedochází ke kroucení kraj�. Materiál 
Polypropylen Banner lze vyu�ít místo klasického litého 
banneru, ale doporu�ujeme tento materiál pouze pro stálé 
expozice, nikoliv pro mobilní transport, proto�e �astou 
instalací se tento materiál lehce ni�í. Na �asté instalace 
doporu�ujeme klasický a osv�d�ený banner TOP litý.

Satin � je pevné tvrdé médium o síle 410 mikron�, 
poskytuj íc í  nádherný t isk ,  konzistentní  kval i tu                     
a stálobarevnost vy�adovanou profesionály. Tento materiál 
také laminujeme, proto nedochází k po�krábání grafiky. 
Materiál Satin se pou�ívá pouze na výstavní st�ny a na 
prezenta�ní stolky, proto�e vzhledem k jeho síle nelze tento 
materiál pou�ít nap�. pro Roll Upy �i jiné podobné systémy.

Vlajkovina � je pr�hledný textilní materiál s mo�ností 
jednostranného tisku - na druhé stran� prosvítá negativ. 
Nebo oboustranného potisku (dv� vlajky se�ité k sob�) 

�  VARIABILNÍ �E�ENÍ
Systémy vybaveny teleskopickou 
podp�rnou ty�í, se kterou docílíte 
r�zné vý�ky systému.

�  P�ENOSNÁ TA�KA
Sou�ástí systému je kvalitní 
p�enosná ta�ka, do které lze zabalit 
systém spolu s motivem.

�  EXTERIEROVÉ SYSTÉMY
Systémy ur�eny pro venkovní  
i vnit�ní pou�ití.

�  INTERIEROVÉ SYSTÉMY
Systémy ur�eny pro vnit�ní pou�ití.

� ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
Mo�nost zakázkové výroby jiných 
rozm�r�

� NOVINKA

� ZÁRUKA  5  LET






