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ПРОМО дисплеи



Мисия

Основната ни цел е да предоставим обслуж-
ване според най-високите световни стандар-
ти, като осигурим най-добро качество на изра-
ботка на нашите дисплеи.
Продуктите се изработват в Европа и са 
най-висок клас.

Нашата мисия е да удовлетворим клиентите си, 
като отговорим на техните нужди и очаквания с ка-
чество, точност и сигурност.

Визия

Нашата мисия е да удовлетворим клиентите си, Нашата мисия е да удовлетворим клиентите си, 
като отговорим на техните нужди и очаквания с ка-като отговорим на техните нужди и очаквания с ка-
чество, точност и сигурност.чество, точност и сигурност.

 Европейско качество
 Гаранция 
 Резервни части
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дисплеи

 Съставен от алуминиева конструкция 
с твърди пластмасови елементи от 
нечуплив здрав материал.

 Устойчив на повреди.
 Може да бъде инсталиран 

многократно.
 Изображението може да бъде 

заменено лесно.
 Може да бъде произведен и във 

всякакъв размер, според изискванията 
на клиента.

 Лесен и бърз монтаж
 В цената влиза твърд куфар на колела, 

който може да се използва като катедра 
(стр. 12)

 Стената може да се монтира извита и 
права

презентации  реклами  магазини  промоции  изложени�  работни срещиPOP UP

Натиснете щифта, за да 
го отстраните.

 Инсталирайте горната част и 
се уверете, че е поставена на 

мястото й.

Отключете, за да 
отблокирате.

Натиснете долната част 
внимателно.

 промоции  изложени�  работни срещи
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L-Б
НЕР
КОНЕКТОР

QUICK Б
НЕР

 Висококачествена и лесно преносима 
конструкция. Горният и долният профил с 
клик система изпъват изображението, кое-
то може да бъде заменено при нужда лес-
но, бързо и многократно.
Благодарение на сгъваемите профили и 
калъфа за пренос, може да бъде пренасян 
лесно и няма необходимост от специални 
инструменти за сглобяване. Може да бъде 
готов за употреба в рамките на няколко ми-
нути, чрез системата за блокировка, която 
е от масивен алуминий.

ДЕТ
йЛИ
то може да бъде заменено при нужда лес-
но, бързо и многократно.
Благодарение на сгъваемите профили и 
калъфа за пренос, може да бъде пренасян 
лесно и няма необходимост от специални 
инструменти за сглобяване. Може да бъде 
готов за употреба в рамките на няколко ми-
нути, чрез системата за блокировка, която 
е от масивен алуминий.

Налични размери

80x200 СМ 100x200 СМ 120x200 СМ

150x200 СМ 300x200 СМ

презентации  реклами  магазини  промоции  изложени�  работни срещи

Най-висок клас банери - Strong

* Възможност за производство на банер по индивидуален размер.
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 Конектор за L- банер с по-
мощта на който се свързват  
два или повече L-банера.
Бюджетно решение за 
постигане ефекта на Pop Up 
дисплей.



Б
НЕР

60x160 СМ 80x180 СМ
50x100 СМ

РОЛ
Б
НЕР

 Х-банер с високо качество, който може да бъде пренасян лесно. Необходимо е поставяне-
то на 4 капси в четирите края на изображението, за да може то да бъде изпънато. Може да 
се транспортира лесно и няма необходимост от инструменти за сглобяване. Изгражда се за 
няколко минути. Пластмасовите части са от нечуплив материал. Произвеждат се в Европа. 
Предлагат се и безплатни резервни части

ПРЕЗЕНТ
ЦИИ  РЕКЛ
МИ  М
Г
ЗИНИ  ПРОМОЦИИ  ИЗЛОЖЕНИЯ  Р
БОТНИ СРЕЩИ

NEW
Наличи размери

Наличи размери

60x200 СМ

Наличи размери

60x200 СМ

Най-висок клас Х-банери - Strong

Най-висок клас банери - Strong (подробности на стр. 10). Възможност 
за производство на банер по индивидуален размер.
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Б
НЕР
РОЛ

ПРЕЗЕНТ
ЦИИ  РЕКЛ
М
  М
Г
ЗИНИ  ПРОМОЦИИ  ИЗЛОЖЕНИЯ  Р
БОТНИ СРЕЩИ

80x200 СМ 85x200 СМ
100x200 СМ

120x200 СМ 150x200 СМ

 Ролбанерът е най-предпочитаният в света продукт за визуални презентации и промоции. Той 
е идеално средство за презентация на Вашата компания, продукти и услуги на всяко място. 
Продуктите се произвеждат в Европа и предлагаме гаранция за тях. Банерът е изработен от 
здрав алуминий и е компактен, стабилен и лесно преносим. Горният край е с клик система, 
което позволява многократна употреба. Старите изображения могат да бъдат премахнати и 
заменени с нови.бързо и лесно. Включена е чанта за пренос.

Най-висок клас банери - Strong

* Възможност за производство на банер по индивидуален размер.
10 11



Преносим
КУФАР ЗА БАНЕРИ ОТ ТВЪРДА 
ПЛАСТМАСА
За вашите изложби, събития и промоции. Може 
да се използва за катедра. 
Тегло - 6,6 кг.
Рамер - 93(В) х 59(Ш) х 3 9(Д) см
Печатаемо поле (на винила) - 160 х 80 см

 Това е нов тип стойка за брошури от нечуплив поликарбонат, която се сгъва и пренася лесно 
в калъф. Има 5 рафта за брошури с размер А4. Декоративната долна част осигурява стилен 
вид. Има текстилна транспортна чанта. Не се нуждае от никакви инструменти за сглобяване. 
Може да бъде сгъната дори с поставени на нея брошури. При отваряне може да се блокира 
със заключващ механизъм в горната част. Тази стойка осигурява ясна видимост на поставе-
ните в нея брошури.

ПРЕНОСИМ ТВЪРД СТОЙК
 З

брошури
ТИП АКОРДЕОН

КУФАР ЗА БАНЕРИ

 Размер 
4

 5 части

 Нечуплив

 С рафтове

ДЕТ
ЙЛИ

 Това е нов тип стойка за брошури от нечуплив поликарбонат, която се сгъва и пренася лесно 

ТИП АКОРДЕОН

 Размер 
4

 Нечуплив

 С рафтове

за Вашите изложени�, събити� и промоции
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МИНИ POP UP

 Състоят се от алуминиева конструкция и твърди пластмасови компоненти.
 Не се повреждат лесно.
 За многократна употреба
 Чанта за пренос

 Най-продаваните модели щан-
дове за промоции и презентации. 
Може да бъде използван за мно-
жество цели като например про-
моции, презентации на продукти и 
всякакви изложбени и конферент-
ни дейности. Лесни са за транспор-
тиране и сглобяване.

 Чанта за пренос

ГОЛЯМ POP UP

 Можете лесно да смените изображението 
с едно движение. Стилен дизайн с клик сис-
тема и лесна употреба. Дебелината е 25 мм, 
а рамката е изработена от анодизиран алу-
миний. Поглъща отблясъците и осигурява 
ясен образ с помощта на PVC покритие.

АЛУМИНИЕВИ

Р
МКИ
РОНДО

АЛУМИНИЕВИ

снап
Рамка

•A5

•A5

•35x50 СМ

•35x50 СМ

50x70 СМ

•A4

•A4

•50x70 СМ 

•50x70 СМ 

70x100  СМ

•A3

•A3

•70x100 СМ

•70x100 СМ

ПОСТЕРНА

ЩАНД ЗА

СКОБ


ПРОМОЦИИ

Най-продаваните модели щан-
дове за промоции и презентации. 
Може да бъде използван за мно-
жество цели като например про-
моции, презентации на продукти и 
всякакви изложбени и конферент-
ни дейности. Лесни са за транспор-

ПРОМОЦИИ

Налични размери

Налични размери

Налични размери

Щ
НД Щ
НД

Печатаемо поле Печатаемо поле

Размери:
170(Ш) х 85(В) х 33(Д) см

Размери:
213(Ш) х 85(В) х 33(Д) см

Размери на щанда:
90(Ш) х 180(В) х 45(Д) см

Размери на щанда:
89(Ш) х 200(В) х 45(Д) см

Печатаемо поле
Печатаемо поле

Печатаемо полеПечатаемо поле

90 х 18 см
90 х 18 см

89 х 89 см90 х 85 см
70 х 100 см

50 х 70 см

35 х 50 см

А3

А4

А5
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НАСТОЛНА И СТЕННА

ПЛЕКСИГЛАСОВИ
L И T ОБРАЗНИ
Холдъри за 
брошури

СТОЙК
 З
 
БРОШУРИ

 Изработена е от висококачествен плексиг-
лас чрез прегъване на материала и може да 
бъде поставяна на маси.

 Може да бъде поставена на стени и равни 
повърхности.

 Ъглите им са прозрачни, защото се произ-
веждат по инжекционен метод.

 Произвеждат се с L и Т-профил.

A4 A4 L ПРОФИЛ

Т 	ПРОФИЛ

A4

A4

1/3-3 Рафтови

1/3-3
Държач за 

брошури

Држач за брошури

вертикална/ 
хоризонтална

Стенна 
стойка

1/3 A4
A5
A4

Налични 
размери

1/3-3 Рафтови

 Изработена е от висококачествен плексиг-

A4
A4

1/3-3

A4A4
Стенна 
стойка

L ПРОФИЛ
Държач за 

брошури

ТТ 	ПРОФИЛ
Држач за брошури

вертикална/ 
хоризонтална

1/3 A4

Налични 
размери
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  Тротоарните знаци са преносими профи-
ли, които предоставят основа за заменяеми 
дъски за писане или за държачи за постери.

СТОЙКА ЗА

ТРОТОАРНИ

ПОСТЕРИ

ЗН
ЦИ

 Плажният флаг е лек и лесен 
за поставяне, което го прави 
удобен продукт за различни съ-
бития като например панаири, 
спортни събития и общо взето 
всякакви места, където бихте 
имали нужда от отличима и 
лесна за употреба реклама. Пи-
лонът е изработен от закалена 
стомана или алуминий. Флагът 
се предлага в комплект с 30 ли-
трова туба за по-голяма устой-
чивост.

ПЛАЖЕН

ФЛ
Г

300x75 СМ
400x75 СМ
260x100 СМ (капка)

50x70 см

A3
A4

50x70 см

70x100 см

 Икономичен и кра-
сив начин за пред-
ставяне на Вашите 
постери.

 Двустранна визия с 
блокиращо отблясъ-
ците PVC покритие.

 Клик система за от-
варяне и затваряне

 А3 и А4 могат да се 
завъртят на 90о

ПЛАСТМАСОВ
СТОПЕР

A
ПРОФИЛ

ЗН
ЦИЗН
ЦИ
ПЛАСТМАСОВПЛАСТМАСОВ

СТОПЕР

Налични 
размери

A
ПРОФИЛ

A
ПРОФИЛПРОФИЛ

Нечуплив антишок 
материал

Пластмаса

Двойнолицев

Двойнолицев

Размери:
38(Ш) х 118(В) см

Ра
зм

ер
и:

33
(Ш

) х
 5

0(
В)

 с
м

Размери:
45(Ш) х 130(В) см

Размери:
55(Ш) х 93(В) см

Размери:
50(Ш) х 88(В) см

Туба
Размери:

50(Ш) х 82(В) см
Туба - стойка, 
включена в 

цената

Туба - стойка, 
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Официален дистрибутор:


