
Śc
ia

nk
i

w
ys

ta
w

ie
nn

ic
ze

Ścianki wystawiennicze

Ścianki to szybki sposób na stworzenie efektownego tła 
bądź stoiska. Ich przemyślana konstrukcja pozwala 
zaoszczędzić czas montażu i miejsce potrzebne podczas 
transportu. Rozłożenie trwa zaledwie kilka minut,  
a grafikę montuje się za pomocą rzepów, listew 
magnetycznych, silikonowego obszycia lub zakłada 
bezpośrednio na stelaż i dopasowuje zamkiem 
błyskawicznym.  Dostępne są w wielu kształtach, także 
pod indywidualne zamówienie. 

dkoziol@pozytywne.com.pl
+48 601 612 580

www.pozytywne.info
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Embrace
Nowy system typu SEG pop-up. Grafikę 
montuje się wciskając silikonowe obszycie 
w szczelinę w lekkiej ramie. Pozwala  
to uzyskać bardzo ostry obraz,  
zachowując lekkość. Dostępna także 
wersja z podświetleniem. 

Formulate
Zbudowane z mocnych i lekkich rurek 
aluminiowych, które umożliwiają 
budowę niemal dowolnego kształtu. 
Poza standardową ofertą możliwe jest 
zamówienie ścianki Formulate na wymiar. 
Ścianka zaprojektowana z myślą o grafice 
tekstylnej, którą w łatwy sposób naciąga 
się na system.

Hop-Up  
Ścianki Hop-up pozwalają w szybki 
sposób stworzyć kreatywne tła, stoisko, 
czy reklamę. Stworzone pod grafikę 
tekstylną mocowaną za pomocą rzepów.

Impact / Quick+
Ścianki Pop-up to szybki montaż i łatwy 
transport. Grafika na panelach PCV 
montowana za pomocą taśmy 
magnetycznej.

Xclaim
Lekki, składany system. Ramiona bloko-
wane są magnetycznie, a grafika tekstylna 
montowana na wcisk. Wytrzymały 
i wygodny w transporcie. 

Pegasus
System posiada teleskopowe maszty, 
które pozwalają dostosować wysokość 
i szerokość ścianki do potrzeb. Grafika 
może być wydrukowana na materiale 
banerowym lub tekstylnym.  

Nasza oferta ścianek wstawienniczych

1. Jaką powierzchnią dysponujesz?

2. Jakiego potrzebujesz kształtu?

3. Na jakim materiale będzie wydrukowana grafika?

4. Jak często będzie wymieniana grafika?

5. Czy ścianka będzie modyfikowana?

6. Jak często ścianka ma być przenoszona?

7. Czy potrzebne będzie oświetlenie?

8. W jaki sposób ścianka będzie transportowana?

Wybierając ściankę określ:

Dobrze dobrana grafika, 
to połowa sukcesu.

Szeroka oferta rozmiarów pozwala na znalezienie 
systemu na każdą okazję. 
Ścianki to nie tylko świetne rozwiązanie targowe, 
ale także świetny przekaz informacji w punktach 
sprzedaży lub tło do zdjęć.
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Pop-up Impact Prosty i Łukowy

Ekonomiczne, niezwykle proste w montażu i wygodne w transporcie 
rozwiązanie. Ścianka w zestawie z kufrem bardzo dobrze sprawdzi się jako 
przenośna wysepka. Ścianka dostępna osobno i w zestawie.

Materiał: Aluminiowa rama; połączenia plastikowe z magnesem

Montaż: Połączenia magnetyczne

Kształt: Prosty i Łukowy

Montaż grafiki: Listwy magnetyczne i plastikowe zawiesia

Grafika: Jednostronna 

Zastosowanie: Ścianka wolnostojąca 

Ścianka magnetyczna 

Dostępna jest wersja 
łukowa i prosta 

Aluminiowa rama Grafika mocowana 
za pomocą listew 
magnetycznych 

i zawiesi 

Połączenia 
magnetyczne

Listwy magnetyczne

Nylonowa torba 
transportowa

Ścianka bez zestawu 

Aluminiowa 
rama prosta lub 

łukowa

Torba na listwy 
magnetyczne 

Taśma 
magnetyczna 

Waliza 
transportowa 

Zenith

Składany 
blat do 
walizy

Dwie lampki LED 
PS950-1000

Zestaw Full

Ścianka Łukowa 3x1 IMP-3X1C   2225 (wys.) x 1240 (szer.) x 306 (gł.) mm

Ścianka Łukowa 3x2 IMP-3X2C   2225 (wys.) x 1930 (szer.) x 485 (gł.) mm

Ścianka Łukowa 3x3 IMP-3X3C   2225 (wys.) x 2540 (szer.) x 685 (gł.) mm

Ścianka Łukowa 3x4 IMP-3X4C   2225 (wys.) x 3070 (szer.) x 960 (gł.) mm

Ścianka Łukowa 3x5 IMP-3X5C   2225 (wys.) x 3430 (szer.) x 1225 (gł.) mm

Ścianka Prosta 3x1 IMP-3X1S   2225 (wys.) x 1240 (szer.) x 306 (gł.) mm

Ścianka Prosta 3x2 IMP-3X2S   2225 (wys.) x 1970 (szer.) x 306 (gł.) mm

Ścianka Prosta 3x3 IMP-3X3S   2225 (wys.) x 2700 (szer.) x 306 (gł.) mm

Ścianka Prosta 3x4 IMP-3X4S   2225 (wys.) x 3435 (szer.) x 306 (gł.) mm

Ścianka Prosta 3x5 IMP-3X5S   2225 (wys.) x 4160 (szer.) x 306 (gł.) mm

Zestaw Basic



Display   #4

Śc
ia
nk

i
w
ys
ta
w
ie
nn

ic
ze

Quick+ Prosty i Łukowy 

Wysokiej klasy magnetyczna ścianka pop-up z silnym mocowaniem grafiki.  
Na zamówienie dostępne niestandardowe rozmiary. 

Materiał: Aluminiowa rama; połączenia plastikowe z magnesem

Montaż: Połączenia magnetyczne

Kształt: Prosty i Łukowy

Montaż grafiki: Listwy i zawiesia magnetyczne

Grafika: Jednostronna 

Zastosowanie: Ścianka wolnostojąca 

Możliwe jest zamówienie 
niestandardowego 
rozmiaru 

Dostępne w wersji 
prostej i łukowej 

Rama posiada 
regulowane nóżki 

Aluminiowa rama w 
kolorze fioletowym

Grafikę montuje 
się za pomocą 

magnetycznych 
zawiesi

Magnetyczne 
połączenia

Listwy magnetyczne 
z zakończeniem 

prostokątnym łączą się 
ze sobą, tworząc większą 

powierzchnię  
do przyczepienia grafiki 

Lampki montuje się 
bezpośrednio  
do systemu 

Wzmocniona torba 
transportowa z 

miejscem na listwy 
magnetyczne 

Ścianka bez zestawu 

Rama prosta lub 
łukowa

Listwy 
magnetyczne 

Taśma 
magnetyczna 

Waliza 
transportowa 

Zenith

Składany 
blat do 
walizy

Dwie lampki LED 
PS950-1000

Zestaw Full

Ścianka Łukowa 3x1 WH221-C-CA   2225 (wys.) x 1240 (szer.) x 306 (gł.) mm

Ścianka Łukowa 3x2 WH222-C-CA   2225 (wys.) x 1930 (szer.) x 485 (gł.) mm

Ścianka Łukowa 3x3 WH223-C-CA   2225 (wys.) x 2540 (szer.) x 685 (gł.) mm

Ścianka Łukowa 3x4 WH224-C-CA   2225 (wys.) x 3070 (szer.) x 960 (gł.) mm

Ścianka Łukowa 3x5 WH225-C-CA   2225 (wys.) x 3430 (szer.) x 1225 (gł.) mm

Ścianka Prosta 3x1 WH221-S-CA   2225 (wys.) x 1240 (szer.) x 306 (gł.) mm

Ścianka Prosta 3x2 WH222-S-CA   2225 (wys.) x 1970 (szer.) x 306 (gł.) mm

Ścianka Prosta 3x3 WH223-S-CA   2225 (wys.) x 2700 (szer.) x 306 (gł.) mm

Ścianka Prosta 3x4 WH224-S-CA   2225 (wys.) x 3435 (szer.) x 306 (gł.) mm

Ścianka Prosta 3x5 WH225-S-CA   2225 (wys.) x 4160 (szer.) x 306 (gł.) mm
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ścianek Pop-up

Dodatkowe 
akcesoria przyciągną 
uwagę i dodadzą 
funkcjonalności.

Akrylowa półka
ES511X-C = Do ścianki łukowej

ES511-S = Do ścianki prostej

Maksymalne obciążenie do 10 kg.
Zalecane jest zastosowanie stóp 
stabilizujących.

Stopa stabilizująca
ES505

Zaleca się dodanie stóp 
do systemów prostych 
o wysokości powyżej 3 
modułów oraz w przypadku 
zastosowania półek. 

Panele
Dostępne są białe panele 
do druku. Panele nie są 
przycinane, należy je przyciąć 
po wydrukowaniu grafiki.

Tył do półki
ES512 = Do ścianki łukowej

ES513 = Do ścianki prostej 

Uchwyt na telewizor
PUSMK1

Dla ekranów* do 540 mm 
grubości i 5 kg.

Lampka
PS1200

Lampka o mocy 20 W. 
Mocowanie za pomocą 
zintegrowanego klipsa. 
Połączyć można ze sobą  
do 6 lampek za pomocą  
złącza US601B.

Wnęka
AS514C-A = Do ścianki łukowej

ES514-002 = Do ścianki prostej

3 moduły (wys.) WH231A-C   2255 (wys.) x 640 (Ø) mm

4 moduły (wys.) WH232A-C   2985 (wys.) x 640 (Ø) mm

Quick+ Tower

Wieża pop-up pozwala przedstawić komunikat 360° wysokości 
nawet 3 m. System można podświetlić (opcja dodatkowa).

Materiał: Połączenia plastikowe z magnesem

Montaż: Połączenia magnetyczne

Kształt: Okrągły

Montaż grafiki: Listwy i zawiesia magnetyczne

Grafika: 360°

Zastosowanie: Ścianka wolnostojąca 

Grafikę montuje 
się za pomocą 

magnetycznych 
zawiesi

Magnetyczne 
połączenia

Dostępne jest dodatkowe 
oświetlenie 

*Telewizory i monitory nie są częścią zestawu i nie są przedmiotem sprzedaży. 

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.
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Złożona rama Plastikowe klipsy Łączenie listwy do 
montażu grafiki

Listwa do montażu 
grafiki 

Metalowy zatrzask 
zabezpieczający 

stopę stabilizującą 

Torba transportowa

Embrace Eco 3x2 EMB-ECO-3X2-S  2245 (wys.) x 1510 (szer.) x 344 (gł.) mm

Embrace Eco 3x3 EMB-ECO-3X3-S   2245 (wys.) x 2245 (szer.) x 344 (gł.) mm

Embrace Eco 3x4 EMB-ECO-3X4-S   2245 (wys.) x 2980 (szer.) x 344 (gł.) mm

Embrace Eco

Ekonomiczny wybór, który łączy ze sobą stabilność ścianki pop-up  
z idealnie napiętą grafiką tekstylną z obszyciem silikonowym.

Materiał: Aluminiowa rama; połączenia plastikowe

Montaż: Plastikowe klipsy, wsuwane listwy do montażu grafiki

Montaż grafiki: Silikonowe obszycie 3 mm 

Kształt: Prosty

Grafika: Jednostronna

Zastosowanie: Ścianka wolnostojąca 

Akcesoria:

Stopy stabilizujące 
(para) EMB-ECO-FEET   Na zapytanie

Stopy stabilizujące 
dostępne dodatkowo

Rama wraz 
z listwami do 
montażu grafiki 

Dostępne
latem
2019
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Listwy połączone 
elastycznym 
sznurkiem 

Oświetlenie LED 
(opcja dodatkowa)

Plastikowe klipsy 

Wewnętrzna półka 
(opcja dodatkowa)

Regulowane stopy 

Zewnętrzna półka 
(opcja dodatkowa)

Listwa do montażu 
grafiki z siliko-

nowym obszyciem 

Uchwyt na telewizor 
(opcja dodatkowa)*

Torba transportowa 
na kółkach

Dodatkowo dostępne 
stopy stabilizujące 

Łącz ścianki i twórz 
różne konfiguracje 

Embrace+ 3x1 EMB-PL-3X1-S   2255 (wys.) x 790 (szer.) x 410 (gł.) mm

Embrace+ 3x2 EMB-PL-3X2-S   2255 (wys.) x 1523 (szer.) x 410 (gł.) mm

Embrace+ 3x3 EMB-PL-3X3-S   2255 (wys.) x 2239 (szer.) x 410 (gł.) mm

Embrace+ 3x4 EMB-PL-3X5-S   2255 (wys.) x 2972 (szer.) x 410 (gł.) mm

Embrace+ 4x1 EMB-PL-4X1-S   2957 (wys.) x 790 (szer.) x 410 (gł.) mm

Embrace+ 4x2 EMB-PL-4X2-S   2957 (wys.) x 1523 (szer.) x 410 (gł.) mm

Embrace+ 4x3 EMB-PL-4X3-S   2957 (wys.) x 2239 (szer.) x 410 (gł.) mm

Embrace+ 4x4 EMB-PL-4X4-S   2957 (wys.) x 2972 (szer.) x 410 (gł.) mm

Embrace+

Dwustronna ścianka pod grafikę tekstylną z obszyciem silikonowym, 
którą można nie tylko podświetlić, ale także wyposażyć w półki lub 
uchwyt na telewizor (opcje dodatkowe). 

Materiał: Aluminiowa rama; połączenia plastikowe 

Montaż: Plastikowe klipsy

Montaż grafiki: Silikonowe obszycie 3 mm 

Kształt: Prosty

Grafika: Jednostronna lub dwustronna

Zastosowanie: Ścianka wolnostojąca 

Akcesoria:

Stopy stabilizujące 
(para) EMB-PL-FEET-W   735 x 60 mm

Dostępny w wersji podświetlanej  
(opcja dodatkowa)

*Telewizory nie są wliczone w zestaw, nie są także przedmiotem sprzedaży. 

Ścianka z 
zewnętrznymi 
półkami i 
telewizorem*  
(opcja dodatkowa)

Ścianka z 
wewnętrznymi 
półkami (opcja 
dodatkowa)

Szybki i łatwy montaż systemu oraz grafiki

Dostępne  
w wysokości 3 m!

Dostępne
wiosną
2019
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Złożona rama Grafika montowana 
na rzep

Plastikowe 
połączenia

Złożona rama Montaż grafiki na 
rzep

Plastikowe 
połączenia

Torba transportowa 
na kółkach

Dostępne inne 
wymiary na 
zamówienie

Szybki 
montaż

Hop-up Prosty 3x1 HUI3X1   2260 (wys.) x 790 (szer.) x 295 (gł.) mm

Hop-up Prosty 3x2 HUI3X2   2260 (wys.) x 1525 (szer.) x 295 (gł.) mm

Hop-up Prosty 3x3 HUI3X3   2260 (wys.) x 2260 (szer.) x 295 (gł.) mm

Hop-up Prosty 3x4 HUI3X4   2260 (wys.) x 2995 (szer.) x 295 (gł.) mm

Hop-up Prosty 3x5 HUI3X5   2260 (wys.) x 3730 (szer.) x 295 (gł.) mm

Hop-up Prosty

Popularna ścianka pod grafikę tekstylną montowaną na rzep. 
Grafiki nie trzeba zdejmować, aby złożyć system. Na zamówienie 
dostępne są niestandardowe rozmiary.

Materiał: Aluminiowa rama; połączenia plastikowe 

Montaż: Plastikowe klipsy

Kształt: Prosty

Montaż grafiki: Rzep

Grafika: Jednostronna 

Zastosowanie: Ścianka wolnostojąca 

Akcesoria:

Stopy stabilizujące (para) ES508   Na zapytanie

Hop-up Łukowy 3x3 HUI3X3   2270 (wys.) x 2310 (szer.) x 570 (gł.) mm

Hop-up Łukowy 3x4 HUI3X4   2260 (wys.) x 2950 (szer.) x 810 (gł.) mm

Hop-up Łukowy

Popularna ścianka Hop-up w wersji łukowej.

Materiał: Aluminiowa rama; połączenia plastikowe z magnesem

Montaż: Plastikowe klipsy

Kształt: Łukowy

Montaż grafiki: Rzep

Grafika: Jednostronna

Zastosowanie: Ścianka wolnostojąca 
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Połączenia 
magnetyczne 

Kilka grafik łączy 
się w tym samym 

miejscu

Montaż grafiki za 
pomocą silikonu

Wygodna 
w transporcie 
ścianka typu 
pop-up

Zmieniaj 
dowolnie grafikę

3x3 XCLM-3X3   2250 (wys.) x 2250 (szer.) x 315 (gł.) mm

Krzyż XCLM-5QP   2130 (wys.) x 2130  (szer.) x 315 (gł.) mm

Xclaim

Jeden system - wiele możliwości graficznych. Grafiki mogą mieć 
różne rozmiary i kształty, co daje możliwość uzyskania efektu 3D.

Materiał: Aluminiowa rama; połączenia plastikowe z magnesem

Montaż: Połączenia magnetyczne

Kształt: Prosty

Montaż grafiki: Silikon

Grafika: Jednostronna lub dwustronna

Zastosowanie: Ścianka wolnostojąca 

Wiele propozycji  
przygotowania grafiki 
Zmień styl, zmieniając kształt i rozmiar grafiki.
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Aluminiowe 
rury połączone 

elastycznym 
sznurkiem 

Grafika tekstylna 
wykończona zamkiem 

błyskawicznym 

Rękawiczki do 
zakładania grafiki  

w zestawie 

Dostępne 
dodatkowe 

oświetlenie LED

Wzmocnione torby 
transportowe 

Ponumerowane 
elementy 

Falisty kształt 
może nadać 
dodatkowego 
wymiaru 
grafice

Formulate

Kiedy forma spotyka funkcjonalność. 
Oferta Formulate to wiele rozwiązań i kształtów. 
Ten system stworzy idealne tło niezależnie 
od miejsca i powierzchni. Tekstylna grafika 
bardzo dobrze układa się na systemie, tworząc 
harmonijną całość. 
Dodatkowo dostępne są akcesoria, które dodadzą 
systemom jeszcze więcej funkcjonalności - 
uchwyty na iPady i ulotki, a także półki (zobacz 
s. 84). Grafikę podkreśli dodatkowe oświetlenie
(zobacz s. 110).

Formulate Prosty

2400 mm FORM-STR-24   2380 (wys.) x 2350 (szer.) x 400 (gł.) mm

3000 mm FORM-STR-30   2380 (wys.) x 2950 (szer.) x 400 (gł.) mm

4000 mm FORM-STR-40   2380 (wys.) x 3950 (szer.) x 400 (gł.) mm

5000 mm* FORM-STR-50   2380 (wys.) x 4950 (szer.) x 400 (gł.) mm

6000 mm* FORM-STR-60   2380 (wys.) x 5950 (szer.) x 400 (gł.) mm

Materiał: Aluminium

Średnica rurek: 30 mm

Montaż: Klips samozatrzaskujący

Kształt: Prosty

Montaż grafiki: Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego

Grafika: Jednostronna lub dwustronna

Zastosowanie: Ścianka wolnostojąca ze stopami (w zestawie)

2400 mm FORM-SER-24   2380 (wys.) x 2350 (szer.) x 608 (gł.) mm

3000 mm FORM-SER-30   2380 (wys.) x 2950 (szer.) x 608 (gł.) mm

Materiał: Aluminium

Średnica rurek: 30 mm

Montaż: Klips samozatrzaskujący

Kształt: Serpentyna

Montaż grafiki: Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego

Grafika: Jednostronna lub dwustronna

Zastosowanie: Ścianka wolnostojąca ze stopami (w zestawie)

Formulate Serpentyna

* Ścianki posiadają 3 stopy.
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Metalowe 
stopy 
stabilizujące 

Materiał: Aluminium

Średnica rurek: 30 mm

Montaż: Klips samozatrzaskujący

Kształt: Łukowy wertykalny

Montaż grafiki: Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego

Grafika: Jednostronna lub dwustronna

Zastosowanie: Ścianka wolnostojąca ze stopami (w zestawie)

Formulate Łukowy Wertykalny

2400 mm FORM-VER-CUR-24   2380 (wys.) x 2350 (szer.) x 608 (gł.) mm

3000 mm FORM-VER-CUR-30   2380 (wys.) x 2950 (szer.) x 608 (gł.) mm

Materiał: Aluminium

Średnica rurek: 30 mm

Montaż: Klips samozatrzaskujący

Kształt: Łukowy horyzontalny 

Montaż grafiki: Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego

Grafika: Jednostronna lub dwustronna

Zastosowanie: Ścianka wolnostojąca 

Formulate Łukowy Horyzontalny

2400 mm FORM-CUR-24   2380 (wys.) x 2350 (szer.) x 500 (gł.) mm

3000 mm FORM-CUR-30   2380 (wys.) x 2950 (szer.) x 500 (gł.) mm

6000 mm FORM-CUR-60   2380 (wys.) x 5950 (szer.) x 900 (gł.) mm
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Uniwersalny uchwyt FMLT-158-32

Stwórz miejsce 
do rozmów 

w mgnieniu oka

Fryz jako opcja 
dodatkowa

Akcesoria Formulate  
Dodaj do systemu Formulate specjalnie zaprojektowane 
akcesoria, które nie tylko wzbogacą system, ale będą miały 
też praktyczne zastosowanie. 

Meeting Pod FORM-MPOD-01   2100 (wys.) x 2900 (szer.) x 2550 (gł.) mm

Materiał: Aluminium

Średnica rurek: 30 mm

Montaż: Klips samozatrzaskujący

Kształt: Łukowy

Montaż grafiki: Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego

Grafika: Jednostronna lub dwustronna

Zastosowanie: Ścianka wolnostojąca  

Formulate Meeting Pod

Arch FORM-ARCH-01   3000 (wys.) x 4000 (szer.) x 900 (gł.) mm

Materiał: Aluminium

Średnica rurek: 30 mm

Montaż: Klips samozatrzaskujący

Kształt: Łuk

Montaż grafiki: Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego

Grafika: Jednostronna lub dwustronna

Zastosowanie: Ścianka wolnostojąca  

Formulate Arch

Kieszonka na ulotkiUchwyt na iPad

Mocowanie 
do uchwytu 
na iPad

FX837

Uchwyt 
biały IPAD-CHU-W  305 (wys.) x 70 (szer.)  

x 40 (gł.) mm

Uchwyt 
czarny IPAD-CHU-B  305 (wys.) x 70 (szer.) 

 x 40 (gł.) mm

Uchwy pasuje do wszystkich modeli z wyjątkiem iPad 
mini i Pro. Montowany za pomocą uniwersalnego 
uchwytu FMLT-158-32.

Uchwyt do lampek*Uniwersalny uchwyt 

Mocowanie do półki FX838

Półka okragła LN133-R  12 (wys.) x 240 (szer.)  
x 227 (gł.) mm

Półka trójkątna LN133-T  12 (wys.) x 240 (szer.)  
x 227 (gł.) mm

Półka kwadratowa LN133-S  12 (wys.) x 240 (szer.)  
x 227 (gł.) mm

Montowana za pomocą uniwersalnego uchwytu FMLT-158-32.

Półka
Dostępna w 4 kolorach:

* Zobacz lampki na stronie 110.

Uchwyt do lampek US903

Montowana za pomocą uniwersalnego  
uchwytu FMLT-158-32.

Mocowanie do 
kieszonki  
na ulotki

FX839

Kieszonka DL AH5DLP  Format DL (11 x 22 cm)

Kieszonka A5 AH5A5P  Format A5

Kieszonka A4 AH5A4P  Format A4
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Dobry wybór!

Praktyczna i łatwa w montażu 
ścianka teleskopowa

Dzięki zestawowi łączników 
stworzyć można kącik do zdjęć

Łatwy i szybki 
montaż

Łatwy i szybki 
montaż

Teleskopowy maszt

Łącznik

Zestaw łączników Pegasus 3m

Grafikę montuje się 
za pomocą tuneli

Teleskopowy maszt

100
0 

- 
25

15 
mm

1429 - 2540 mm

1830 - 3000 mm

Pegasus UB165-S   1000-2515 (wys.) x 1429-2540 (szer.) x 442 (gł.) mm

Materiał: Aluminium

Montaż: Teleskopowe maszty, przykręcane stopy

Kształt: Prosty

Montaż grafiki: Tunel 

Grafika: Jednostronna lub dwustronna

Zastosowanie: Ścianka wolnostojąca ze stopami (w zestawie)

Pegasus

Teleskopowa ścianka, w której regulować można wysokość i 
szerokość. Dzięki wygodnej torbie transportowej i łatwemu 
montażowi świetnie sprawdzi się jako tło do zdjęć.

Pegasus 3 m UB167   1835-2610 (wys.) x 1830-3000 (szer.) x 440 (gł.) mm

Materiał: Aluminium

Montaż: Teleskopowe maszty, przykręcane stopy

Kształt: Prosty

Montaż grafiki: Tunel 

Grafika: Jednostronna lub dwustronna

Zastosowanie: Ścianka wolnostojąca ze stopami (w zestawie)

Pegasus 3 m

3 m wersja teleskopowej ścianki Pegasus. Do tego modelu 
zaprojektowany został zestaw łączników, dzięki któremu stworzyć 
można jeszcze większe tło.

Akcesoria:

Zestaw 
łączników UB167-S-01   1835-2610 (wys.) x 1830-3000 (szer.) x 440 (gł.) mm

* Zobacz lampki na stronie 110.
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Kit 7 Kit 6

Kit 8

Fryz:
229 x 568 mm

Panel:
879 x 568 mm

Kit 6 - Rama do panelu PCV GEP6-96FO   2050  (wys.) x 1500 (szer.) mm

Kit 6 - Rama do paneli z tkaniną* GEP6-96FC   2050  (wys.) x 1500 (szer.) mm

Kit 7 - Rama do panelu PCV GEP6-96FO   2050  (wys.) x 1500 (szer.) mm

Kit 7 - Rama do paneli z tkaniną* GEP6-96FC   2050  (wys.) x 1500 (szer.) mm

Kit 8 - Rama do panelu PCV GEP6-96FO  2050  (wys.) x 2100 (szer.) mm

Kit 8 - Rama do paneli z tkaniną* GEP6-96FC  2050  (wys.) x 2100 (szer.) mm

Ścianki Gear Edge

System panelowy, którego ramy ustawiać można pod różnymi kątami. 
Grafika może być nadrukowana lub naklejona na PCV. Na zamówienie 
produkowane są panele z tkaniną w Wielkiej Brytanii. 

Materiał: Aluminium

Kolor ramy: Szary 

Montaż grafiki: Wsuwana w profil

Zalecana grafika: PCV 3-5 mm / Panel z tkaniną (opcja dodatkowa)

Grafika: Jednostronna lub dwustronna

Zastosowanie: Ścianka wolnostojąca  

*System na zamówienie z Wielkiej Brytanii.




