
www.zaszlo.euTOVÁBBI 
INFORMÁCIÓKÉRT 
LÁTOGASSA MEG 
WEBOLDALUNKAT!

                                                     Display                                                     Display-k

www.zaszlo.eu



Roll Up Prémium

Roll Up Prémium, kétoldalas

 elegáns, íves design
 igény szerint állítható a magassága 160-206 cm között
 a nyomat könnyen cserélhető ragasztás nélkül
 kontúros nyomatokkal is használható

 elegáns design
 fix magasság: 212 cm
 4 féle szélességben kapható
 a nyomat könnyen cserélhető ragasztás nélkül

A Roll Up Prémium elegáns, ezüst színű állvány. 
Igényes külleme mellett legfontosabb a stabilitása, 
illetve, hogy a nyomat ragasztócsík nélkül cserél-
hető benne. Ezáltal új promóció vagy designváltás 
esetén bárki ki tudja cserélni a reklámfelületet  
a Roll Up-ban.

A Roll Up Prémium elegáns, ezüst színű állvány . 
Igényes külleme mellett legfontosabb a stabilitása, 
illetve, hogy a nyomat ragasztócsík nélkül cserél-
hető benne. Ezáltal új promóció vagy designváltás 
esetén bárki ki tudja cserélni a reklámfelületet  
a Roll Up-ban.

Ház

Ház

80 cm széles 100 cm széles 120 cm széles 150 cm széles

Állvány · alumínium ház levehető, krómszínű oldalfalakkal és 2 db állítható csavarral
· igény szerint állítható a magasság 160-tól 206 cm-ig
· 80 és 100 cm szélességnél 1 db teleszkópos rúd (2 részes)
· 120 és 150 cm szélességnél 2 db teleszkópos rúd (2 részes)

· súly: 5,5 kg
· állvány mérete: 85 x 212 x 18 cm

· súly: 7,0 kg
· állvány mérete: 105 x 212 x 18 cm

· súly: 9,0 kg
· állvány mérete: 125 x 212 x 18 cm

· súly: 10,7 kg
· állvány mérete: 155 x 212 x 18 cm

Nyomat · látható méret: 80 x 160 - 200 cm · látható méret: 100 x 160 - 200 cm · látható méret: 120 x 160 - 200 cm · látható méret: 150 x 160 - 200 cm

· konfekció: körben vágva (80 cm szélességnél akár formára vágva)
· nyomat rögzítése: alul-felül sínbe húzva

· alapanyag: Dekoflag H (120 g/m2), Multisol® X (200 g/m2), Display fólia 175 (175 µm)

Csomag tartalma · állvány, nyomat, hordtáska 

80 cm széles 100 cm széles 120 cm széles 150 cm széles

Állvány · alumínium ház levehető, krómszínű oldalfalakkal és 4 db állítható csavarral
· fix magasság: 212 cm
· 80 és 100 cm szélességnél 1 db teleszkópos rúd (3 részes)
· 120 és 150 cm szélességnél 2 db teleszkópos rúd (3 részes)

· súly: 6,0 kg
· állvány mérete: 89 x 212 x 24 cm

· súly: 7,3 kg
· állvány mérete: 109 x 212 x 24 cm

· súly: 9,0 kg
· állvány mérete: 129 x 212 x 24 cm

· súly: 10,6 kg
· állvány mérete: 159 x 212 x 24 cm

Nyomat · látható méret: 2 x 80 x 200 cm · látható méret: 2 x 100 x 200 cm · látható méret: 2 x 120 x 200 cm · látható méret: 2 x150 x 200 cm

· konfekció: körben vágva
· nyomat rögzítése: alul-felül sínbe húzva

· alapanyag: Dekoflag H (120 g/m2), Multisol® X (200 g/m2), Display fólia 175 (175 µm)

Csomag tartalma · állvány, 2 db nyomat, hordtáska 
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Roll Up Standard

Roll Up Standard XL

 kedvező árú változat
 alumínium házzal
 fix magasság: 206 cm
 3 féle szélességben kapható
 a kihajtható lábaknak köszönhetően igen stabil

 óriás méret
 kedvező árú változat
 alumínium házzal
 3 fix magasságra állítható

Alacsony ára miatt a legkedveltebb Roll Up. Kategóriájában a legstabilabb 
termék, mely garantáltan nem horpad be.

Cégünk óriás Roll Up-ja kiválóan ötvözi a Roll Up-ok  
előnyeit a sajtófalak méreteivel. A háttérfalaknál azonban  
jóval kedvezőbb áron kínáljuk.

Ház

Ház

80 cm széles 100 cm széles 150 cm széles

Állvány · alumínium ház fix oldalfalakkal, 3 részes teleszkópos rúd
· fix magasság: 206 cm

· súly: 2,35 kg
· állvány mérete: 84 x 206 x 38 cm

· súly: 3,4 kg
· állvány mérete: 104 x 206 x 38 cm

· súly: 10,7 kg
· állvány mérete: 154 x 206 x 38 cm

Nyomat · látható méret: 80 x 200 cm · látható méret: 100 x 200 cm · látható méret: 150 x 200 cm

· konfekció: körben vágva
· nyomat rögzítése: felül sínnel, alul ragasztva

· alapanyag: Dekoflag H (120 g/m2), Multisol® X (200 g/m2), Display fólia 175 (175 µm)

Csomag tartalma · állvány, nyomat, hordtáska 

200 cm széles

Állvány · alumínium ház levehető, szürke, műanyag oldalfalakkal
· 2 db teleszkópos rúd (2 részes) 
· fix magasságok: 207 cm, 262 cm, 312 cm
· súly: kb. 11 kg

Nyomat · méret: 200 x 195 cm, 200 x 250 cm, 200 x 300 cm
· konfekció: körben vágva
· rögzítés: felül ragasztós sínnel, alul ragasztva
· alapanyag: PVC ponyva, kb. 400 g/m2

Csomag tartalma · állvány, nyomat, hordtáska 
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Roll Up Economy

 a magassága fix: 208 cm
 stabilan áll a kihajtható lábnak köszönhetően

A Roll Up Economy a legkedvezőbb árú minőségi Roll Up. 
Két szélességben rendelhető. Ház

80 cm széles 100 cm széles

Állvány · alumínium ház fekete oldalfalakkal, 3 részes teleszkópos rúd
· fix magasság: 208 cm
· stabil a fekete kihajtható lábnak köszönhetően (80 cm széles esetén 1 db, a 100 cm széles esetén 2 db láb)

· súly: 2,4 kg
· állvány mérete: 82 x 208 x 26 cm

· súly: 3,0 kg
· állvány mérete: 102 x 208 x 26 cm

Nyomat · látható méret: 80 x 200 cm · látható méret: 100 x 200 cm

· konfekció: körben vágva
· nyomat rögzítése: felül sínnel, alul ragasztva

· alapanyag: Dekoflag H (120 g/m2), Multisol® X (200 g/m2), Display fólia 175 (175 µm)

Csomag tartalma · állvány, nyomat, hordtáska 
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Roll Up Prémium Black

Ház

80 cm széles 100 cm széles 150 cm széles

Állvány · alumínium ház levehető, krómszínű oldalfalakkal és 4 db állítható csavarral
· fix magasság: 207 cm és 252 cm
· 80 cm és 100 cm szélességnél 1 db teleszkópos rúd (3 részes) és 1 db hosszabbító elem
· 150 cm szélességnél 2 db teleszkópos rúd (3 részes) és 2 db hosszabbító elem

· súly: 6,0 kg
· állvány mérete: 85 x 207 x 18 cm,
 85 x 252 x 18 cm

· súly: 7,0 kg
· állvány mérete: 106 x 207 x 18 cm,
 106 x 252 x 18 cm

· súly: 10,7 kg
· állvány mérete: 156 x 207 x 18 cm,
 156 x 252 x 18 cm

Nyomat · látható méret:
 207 cm-es magasságnál: 80 x 200 cm
 252 cm-es magasságnál: 80 x 245 cm

· látható méret:
 207 cm-es magasságnál: 100 x 200 cm
 252 cm-es magasságnál: 100 x 245 cm

· látható méret:
 207 cm-es magasságnál: 150 x 200 cm
 252 cm-es magasságnál: 150 x 245 cm

· konfekció: körben vágva (80 cm szélességnél akár formára vágva)
· nyomat rögzítése: alul-felül sínbe húzva

· alapanyag: Dekoflag H (120 g/m2), Multisol® X (200 g/m2), Display fólia 175 (175 µm)

Csomag tartalma · állvány, nyomat, hordtáska 

 egy display – két magasság: 207 cm vagy 252 cm
 fekete ház krómszínű oldalfalakkal 
 nyomatcsere másodpercek alatt a praktikus sínek        
 segítségével (fent és lent)
 kontúros nyomatokkal is használható

A Roll Up Prémium Black modern, fekete színű állvány.  
Igényes külleme mellett legfontosabb a stabilitása, illetve, hogy 
a nyomat ragasztócsík nélkül cserélhető benne.  
Ezáltal új promóció vagy designváltás esetén bárki ki tudja 
cserélni a reklámfelületet a Roll Up-ban.
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Kültéri Roll Up Prémium, kétoldalas

Ház

85 cm széles 100 cm széles

Állvány · alumínium ház levehető, fekete oldalfalakkal és 2 db talppal
· fix magasság: 210 cm
· 1 db tartórúd (3 részes), rugós

· súly: 8,0 kg
· állvány mérete: 90 x 210 x 82 cm

· súly: 9,3 kg
· állvány mérete: 105 x 210 x 82 cm

Nyomat · látható méret: 2 x 85 x 205 cm · látható méret: 2 x 100 x 205 cm

· konfekció: körben vágva
· nyomat rögzítése: felül sínnel, alul ragasztva

· alapanyag: PVC ponyva, kb. 400 g/m2

Csomag tartalma · állvány, 2 db nyomat, 2 db talp, 4 db cövek, hordtáska 

Kültéri Roll Up Prémium, kétoldalas,    vízzel tölthető talppal (26 l)

Ház

80 cm széles

Állvány · kimagaslóan jól bírja a szelet a 2 db rugós rudazatának köszönhetően 
· vízzel tölthető (26 l), szürke, műanyag talppal; kihajtható, magasságában állítható
 lábazattal, rejtett markolattal és kerekekkel az egyszerű szállítás érdekében
· súly víz nélkül: 16,0 kg
· állvány mérete: 95 x 230 x 80 cm

Nyomat · látható méret: 2 x 80 x 200 cm
· konfekció: körben vágva
· rögzítés: felül sínnel, alul ragasztva
· alapanyag: PVC ponyva, kb. 400 g/m2

Csomag tartalma · 2 db nyomat, hordtáska, vízzel tölthető talp (26 l) 

 2 db nyomtatható felület
 a nyomat könnyen cserélhető ragasztás nélkül
 rugós tartórúd a széllökések kiegyenlítésére

A kétoldalas, fémlábas Kültéri Roll Up Prémium elsősor-
ban rövidtávú kültéri használatra javasolt: rendezvények, 
promóciók deokrációs eleme. 
Sátorcövekkel még stabilabbá tehető. Akár különböző  
nyomattal is rendelhető.
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 fix méret: 95 x 230 x 80 cm
 a nyomat könnyen cserélhető ragasztás nélkül
 vízálló nyomattartóval
 két oldalán azonos vagy különböző nyomattal

A kétoldalas, vízzel tölthető talppal ellátott  
Kültéri Roll Up Prémium erősebb széllökéseknek is 
kiválóan ellenáll. A talp fogantyúval és kerekekkel 
rendelkezik, így a mozgatása különösen könnyű.  
Akár különféle nyomattal is rendelhető.
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Easy Display

X-Display

Ház – kétoldalas

Ház – Mini

Ház – egyoldalas

Ház – Standard

80 cm széles – egyoldalas 80 cm széles – kétoldalas

Állvány · alul és felül alumínium sín 
· háromrészes teleszkópos rúd
· lábazat
· fix magasság: 80 x 206 cm
· súly: kb. 1,45 kg

Nyomat · látható méret: 80 x 200 cm
· konfekció: körben vágva, kontúros szél lehetséges
· rögzítés: sínnel
· alapanyag: Dekoflag H (120 g/m2), Multisol® X (200 g/m2),  
 Display fólia 175 (175 µm)

· látható méret: 2 x 80 x 200 cm
· konfekció: körben vágva
· rögzítés: sínnel
· alapanyag: Dekoflag H (120 g/m2), Multisol® X (200 g/m2), 
 Display fólia 175 (175 µm)

Csomag tartalma · állvány, nyomat, hordtáska

Rendelhető extrák · halogén lámpa 50 W
· LED lámpa 5 W
· összekötő elem

X-Display Standard X-Display Mini

Állvány · alumínium állvány 2 db teleszkópos,
 üvegszál erősítésű műanyag rúddal
· különböző méretek állíthatóak be
· súly: 2,1 kg

· 5 db üvegszál erősítésű műanyag rúd
 1 db műanyag összekötővel
· súly: 0,32 kg

Nyomat · látható méret: 110 x 200 cm, 100 x 180 cm, 
 100 x 200 cm,100 x 220 cm, 80 x 180 cm, 80 x 200 cm,  
 80 x 220 cm, 60 x 180 cm, 60 x 200 cm, 60 x 220 cm
· konfekció: körben vágva, sarkai ringlizve
· alapanyag: Display fólia 175 (175 µm), PVC ponyva, kb. 400 g/m2, · 
 Multisol® X (200 g/m2)

· látható méret: 60 x 150 cm
· konfekció: körben vágva, sarkai ringlizve
· alapanyag: Display fólia 175 (175 µm), PVC ponyva, kb. 400 g/m2, · 
 Multisol® X (200 g/m2)

Csomag tartalma · állvány, nyomat, hordtáska
· megjegyzés: 100 cm szélesség fölött a display fóliából készült nyomat külön van csomagolva

 könnyű szerkezet
 egyszerűen használható
 összekötő elemekkel a nyomat 
 felülete megsokszorozható
 kontúros nyomatokkal is használható
 fix magasság: 206 cm

 a legkisebb súlyú display
 kedvező árú termék
 a stabilitás érdekében három lábon áll
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Tripla Display

Ház – BasicHáz – Prémium

Tripla Display Prémium Tripla Display Basic

Állvány · 2 db alumínium rúd rugós résszel 
 (a nyomatok kifeszítéséhez), 3-3 db merevítővel
· 6 db alumínium sín rögzítő fülekkel, 12 db oldalkupakkal
· súly: 4,5 kg
· állvány mérete: 95 x 208 x 82 cm

· 2 db alumínium rúd 6 db merevítővel
· 6 db alumínium sín rögzítő fülekkel, 12 db oldalkupakkal
· súly: 2,4 kg
· állvány mérete: 95 x 206 x 84 cm

Nyomat · látható méret: 3 x 90 x 200 cm
· konfekció: körben vágva
· rögzítés: sínnel
· alapanyag: Dekoflag H (120 g/m2), Multisol® L (115 g/m2), 
 Multisol® X (200 g/m2) 

Csomag tartalma · állvány, nyomat, hordtáska

Halogén lámpa

· 50 W-os halogén lámpa
· kibélelt kis hordtáskában
· minden Roll Up-hoz (kivéve a kültérieket), és az Easy Displayhez használható

LED lámpa

· 5 W-os energiatakarékos lámpa
· ezüst színű
· méret: 450 x 130 x 40 mm
· minden Roll Up-hoz (kivéve a kültérieket) és az Easy Displayhez használható

Összekötő elem

· egyoldalas Easy Displayek összekötésére használható
· ezüst színű
· méret: 120 x 11 mm
· egyszerű használat: az Easy Displayek sínjeiről le kell venni a végzáró kupakokat,  
 majd az összekötő elemet bele kell csúsztatni, és a két csavarral rögzíteni

 display 3 nyomat számára
 3 oldal, az össz reklámfelület kb. 6 m2

 egyszerű, gyors felállítás
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Tartozék

LED-es és halogén lámpáink segítségével még feltűnőbbé teheti reklámját. 
Összekötő elemekkel pedig egy egész falat alkothat a displayekből  
anélkül, hogy az egyes részek között rések keletkeznének.


