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Łukowy
Doskonały zestaw o uniwersalnym zastosowaniu.  
Ciekawa waliza, która służy też jako trybunka.  
Zestaw zawiera: aluminiową konstrukcję,  
listwy magnetyczne, zawiesia, taśmę magnetyczną,  
kufer wraz z blatem oraz opcjonalnie  
2 lampki halogenowe.

 Ścianka w pełni magnetyczna.
 Dostępna wersja 3x2, 3x3, 3x4 oraz 3x5; 
 Kufer umożliwia przewóz zarówno ścianki 

 jak i grafiki.
 Kufer w połączeniu z blatem może służyć 

 jako trybunka.
 Panele z grafiką  
 Roczna gwarancja

Ścianki pop up

Ścianka Łukowa

Listwy magnetyczne Zawiesia Magnetycznie łączenia
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Prosty

Ścianka Prosta

Ścianki pop up

Listwy magnetyczne Zawiesia Magnetycznie łączenia

Doskonały zestaw o uniwersalnym zastosowaniu.  
Ciekawa waliza, która służy też jako trybunka.  
Zestaw zawiera: aluminiową konstrukcję,  
listwy magnetyczne, zawiesia, taśmę magnetyczną,  
kufer wraz z blatem oraz opcjonalnie  
2 lampki halogenowe.

 Ścianka w pełni magnetyczna.
 Dostępna wersja 3x2, 3x3, 3x4 oraz 3x5; 
 Kufer umożliwia przewóz zarówno ścianki 

 jak i grafiki.
 Kufer w połączeniu z blatem może służyć 

 jako trybunka.
 Panele z grafiką  
 Roczna gwarancja
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Quick Plus

Quick Plus to najnowsza odsłona ścianek Pop-up.  
Przemyślany design umożliwia łatwy montaż,  
a zaokrąglone boki ciekawie eksponują grafikę.  
Jest to w pełni magnetyczna ścianka, której montaż  
ułatwiają specjalnie zaprojektowana rama oraz listwy 
magnetyczne.

     Ścianka dostępna rozmiarach od 3x1 do 3x5
     Dostępna wersja łukowa i prosta
     Opatentowany mechanizm ścianki
     Dożywotnia gwarancja na kostrukcję

Quick Plus

Rama Quick+ Listwy magnetyczne i zawiesia dolne 
oraz górne.

Torba transportowa

Ścianki pop up

Listwy magnetyczne Magnetycznie łączenia
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Mag

Niepowtarzalny design ścianki „Mag” pozwoli wyróżnić 
Twoją markę podczas każdego eventu. 

Wszystkie elementy tekstylne zadrukowane 
wg indywidualnego projektu możemy konfigurować 
w dowolny sposób, dzięki czemu za każdym razem ścianka 
może wyglądać inaczej. 

Do montażu nie potrzebujemy narzedzi a po złożeniu 
ścianka zajmuje niewiele miejsca co sprawia, 
że zorganizowanie każdego eventu jest 
znacznie łatwiejsze.

Mag

Magnetyczne 
łączenia

Szybki i łatwy 
montaż

Listwy magnetyczne i zawiesia dolne 
oraz górne.

Torba transportowa

Klipsy łączące 
grafikę z ramą

Ścianki pop up


