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Roll Up Easy Display Triple Display X-Display
·	Klasszikus	design
·	Egyszerűen	használható
·	Robusztus,	stabil	talp
·	A	nyomat	kazettaváltás	nélkül	cserélhető
·	Kontúros	nyomatokkal	is	használható

· geringes Gewicht
· einfaches Handling
· Werbefläche durch Verbinder beliebig erweiterbar
· für Werbedrucke mit Kontur geeignet

· Display für 3 Werbedrucke
· 3 Seiten mit einer Gesamt-
  werbefläche von ca. 5,5 m2

· modernes Design
· schneller Aufbau

· absolutes Leichtgewicht
· hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
· Spannung des Werbedrucks durch 
  x-förmige Stangen
· 3-Fuß-System für sicheren Stand

Roll Up Prémiun Roll Up Prémium 
kétoldalas

Roll Up Prémium Roll Up Prémium Roll Up Prémium Roll Up Standard Roll Up 300.200 Easy Display Easy Display doppelseitig Triple Display X-Display 100.080 X-Display 200.060

Állvány ·	Alumínium	ház	krómszínű
		oldalkupakokkal	és
		2	db	állítható	csavarral
·	Kétrészes	teleszkópos	rúd
·	Igény	szerint	állítható	a	magasság
		160-tól	206	cm-ig

·	Alumínium	ház
·	Háromrészes
		teleszkópos	rúd
·	Fix	magasság:	209	cm
·	Súly:	kb.	2,7	kg

· Aluminiumgehäuse mit 
  Seitenkappen aus grauem 
  Kunststoff
· 2 Teleskopstangen (2-teilig)
· fixe Höhen:
  300 cm, 250 cm, 195 cm
· Gewicht 11,0 kg

· Fuß
· Stange (3-teilig) 
· 2 Klemm leisten aus 
  Aluminium
· Gewicht 1,2 kg

· Fuß
· Stange (3-teilig) 
· 4 Klemm leisten aus 
  Aluminium
· Gewicht 1,8 kg

· 2 Aluminiumstangen mit 
  Federteilen (zur Spannung 
  der Werbeflächen) und je
  3 integrierten Auslegern
· 6 Klemm leisten aus 
  Aluminium mit 
  Befestigungs-
  haken
· 12 Seiten-
  kappen
· Gewicht 
  4,5 kg

· 3 Aluminiumstangen 
  verbunden durch 
  1 Kunststoffhalter
· 2 Stangen aus glasfa-
  serverstärktem 
  Kunststoff 
  (GFK) 
· variabler 
  Neigungs-
  winkel
· Gewicht 
  0,95 kg

· 5 Stangen aus 
  glasfaserverstärktem  
  Kunststoff (GFK) 
  verbunden durch 
  1 Kunststoffhalter
· Gewicht 
  0,32 kg

·	1	db	teleszkópos	rúd
	 (kétrészes)
·	Súly:	kb.	5,5	kg

·	1	db	teleszkópos	rúd
	 (kétrészes)
·	Súly:	kb.	6	kg

·	1	db	teleszkópos	rúd
	 (kétrészes)
·	Súly:	kb.	7	kg

·	1	db	teleszkópos	rúd
	 (kétrészes)
·	Súly:	kb.	9	kg

·	2	db	teleszkópos	rúd
	 (kétrészes)
·	Súly:	kb.	10,7	kg

Nyomat
Méret 	 80	x	160	-	200	cm 	 80	x		160	-	200	cm 		100	x	160	-	200	cm	 		120	x	160	-	200	cm 		150	x	160	-	200	cm 	 80	x	200	cm   200 x 300 cm   80 x 200 cm   80 x 200 cm   90 x 198 cm   80 x 200 cm   60 x 150 cm

Konfekció ·	Körben	vágva ·	Körben	vágva ·	Körben	vágva ·	Körben	vágva ·	Körben	vágva ·	Körben	vágva · ringsum geschnitten · ringsum geschnitten · ringsum geschnitten · ringsum geschnitten · ringsum geschnitten
· Ecken geöst

· ringsum geschnitten
· Ecken geöst

Rögzítés ·	Alul	és	felül	sínnel ·	Felül	sínnel,
		alul	ragasztva

·	Alul	és	felül	sínnel ·	Alul	és	felül	sínnel ·	Alul	és	felül	sínnel ·	Felül	sínnel,
		alul	ragasztva

· oben in Klemm-Klebeschiene,
  unten geklebt

· in Klemmleisten · in Klemmleisten · in Klemmleisten · mittels Ösen · mittels Ösen

Alapanyag ·	Dekoflag	H*,	kb.	120	g/m2

·	Multisol®	D*,	kb.	205	g/m2

·	Display	fólia	240,	240	µm	

·	Dekoflag	H*,	kb.	120	g/m2

·	Multisol®	D*,	kb.	205	g/m2

·	Display	fólia	240,	240	µm

· Vinylplane leicht, 360 g/m2 · Displayfolie 240, 240 µm
· Dekoflag H*, 120 g/m2

· Multisol® L*, 115 g/m2

· Multisol® D*, 205 g/m2

· Multisol® D 240 SE, 240 g/m2

· Dekoflag H*, 120 g/m2

· Multisol® L*, 115 g/m2

· Multisol® D*, 205 g/m2

· Multisol® D 240 SE, 
  240 g/m2

· Displayfolie 240, 
  240 µm
· Multisol® S, 170 g/m2

· Displayfolie 240, 
  240 µm
· Dekofil*, 65 g/m2

Csomag
tartalma

·	Állvány
·	Nyomat
·	Hordtáska

·	Állvány
·	2	db	nyomat
·	Hordtáska

·	Állvány
·	Nyomat
·	Hordtáska

·	Állvány
·	Nyomat
·	Hordtáska

·	Állvány
·	Nyomat
·	Hordtáska

·	Állvány
·	Nyomat
·	Hordtáska

· Gestell 
· Werbedruck
· Transporttasche

· Gestell 
· Werbedruck
· Beutel mit Ziehschlaufe

· Gestell 
· Werbedruck
· Transportköcher

· Gestell 
· Werbedruck
· Transporttasche

· Gestell 
· Werbedruck
· Transporttasche

· Gestell 
· Werbedruck
· Beutel mit Ziehschlaufe

Rendelhető
extrák

·	Világítás
		50	wattos
		halogénspot

·	Világítás
		50	wattos
		halogénspot

·	Világítás
		50	wattos
		halogénspot

·	Világítás
		50	wattos
		halogénspot

·	Világítás
		50	wattos
		halogénspot

·	Világítás
		50	wattos
		halogénspot

· Halogenspot 50W · Halogenspot 50W 
· Verbinder zum Kombi-
  nieren mehrerer Displays
· Transportköcher

· Halogenspot 50W 
· Verbinder zum Kombi-
  nieren mehrerer Displays

*nehezen	gyulladó	változatban	(B1/DIN	4102	tanúsítvány	szerint)	is	rendelhető										
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kétoldalas

Állítható	csavar
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Roll Up Easy Display Tripla Display X-Display
· klassisches Design
· sekundenschneller Aufbau, sicherer Stand
· Austausch des Werbedrucks ohne Kassettenwechsel
· für Werbedrucke mit Kontur geeignet

·	Könnyű	szerkezet
·	Egyszerűen	használható
·	Összekötő	elemekkel	a	nyomat	felülete
		megsokszorozható
·	Kontúros	nyomatokkal	is	használható

·	 Display	3	nyomat	számára
·	 3	oldal,	az	össz	reklámfelület
	 kb.	5,5	m2	
·	 Modern	design
·	 Egyszerű,	gyors	felállítás

·	 A	legkisebb	súlyú	display
·		Kedvező	árú	termék
·		A	stabilitás	érdekében	három	lábon	áll

Roll Up 100.080 Roll Up 100.080 
doppelseitig

Roll Up 100.100 Roll Up 100.120 Roll Up 100.150 Roll Up 200.080 Roll Up Standard Easy Display Kétoldalas Easy Display Tripla Display X-Display 100 X-Display 200

Gestell · Aluminiumgehäuse mit chrom-
  farbenen Seitenkappen und 
  2 Justierschrauben 
· stufenlos höhenverstellbar 
  von 160 bis 206 cm 

· Aluminiumgehäuse
· Stange (3-teilig)
· fixe Höhe 209 cm
· Gewicht 2,7 kg

·	Alumínium	ház	szürke					
		oldalkupakokkal
·	Kétrészes	teleszkópos	rúd				
		(2	db)
·	Fix	magasság:
		300	cm,	250	cm,	195	cm
·	Súly:	kb.	11	kg

·	Alul	és	felül
		alumínium	sín
·	Háromrészes
		teleszkópos	rúd
·	Lábazat
·	Súly:	kb.	1,2	kg

·	Alul	és	felül
		alumínium	sín
·	Háromrészes
		teleszkópos	rúd
·	Lábazat
·	Súly:	kb.	1,8	kg

·	 2	db	alumínium	rúd				
			rugós	résszel
			(a	nyomatok
			kifeszítéséhez)
·	 6	db	alumínium	sín	
			3-3	db
			merevítővel
·		12	db
			oldalkupak
·	 Súly:	kb.
			4,5	kg

·	 3	db	stabil
			alumínium	rúd
·		2	db	üvegszálas	rúd
·		Változtatható				
			dőlési	szög
·		Súly:	kb.
			0,95	kg

·	5	db	üvegszálas	rúd
·	Súly:	kb.	0,32	kg

· 1 Teleskopstange 
  (2-teilig)
· Gewicht 5,5 kg

· 1 Teleskopstange 
  (2-teilig)
· Gewicht 6,0 kg

· 1 Teleskopstange 
  (2-teilig) 
· Gewicht 7,0 kg

· 2 Teleskopstangen 
  (2-teilig) 
· Gewicht 9,0 kg

· 2 Teleskopstangen 
  (2-teilig) 
· Gewicht 10,7 kg

Werbedruck
Größe (B x H)   80 x 160 bis 200 cm   80 x 160 bis 200 cm 100 x 160 bis 200 cm  120 x 160 bis 200 cm 150 x 160 bis 200 cm   80 x 200 cm 	 200	x	300	cm 	 80	x	200	cm 	 80	x	200	cm 	 90	x	198	cm 	 80	x	200	cm 	 60	x	150	cm

Konfektion · ringsum geschnitten · ringsum geschnitten · ringsum geschnitten · ringsum geschnitten · ringsum geschnitten · ringsum geschnitten ·	Körben	vágva ·	Körben	vágva ·	Körben	vágva ·	Körben	vágva ·	Körben	vágva
·	Sarkakon	ringlizve

·	Körben	vágva
·	Sarkakon	ringlizve

Befestigung · in Klemmleisten · oben in Klemmleiste, 
  unten geklebt

· in Klemmleisten · in Klemmleisten · in Klemmleisten · oben in Klemmleiste, 
  unten geklebt

·	Felül	ragasztós	sínnel,
		alul	ragasztva

·	Alul	és	felül	sínnel ·	Alul	és	felül	sínnel ·	Alul	és	felül	sínnel ·	Ringlikkel ·	Ringlikkel

Materialien · Displayfolie 240, 240 µm 
· Dekoflag H*, 120 g/m2

· Multisol® S, 170 g/m2

· Multisol® D*, 205 g/m2

· Multisol® D 240 SE, 240 g/m2

· Displayfolie 240, 240 µm 
· Dekoflag H*, 120 g/m2

· Multisol® S, 170 g/m2

· Multisol® D*, 205 g/m2

· Multisol® D 240 SE, 240 g/m2

·	PVC	ponyva,	kb.	360	g/m2 ·	Dekoflag	H*,	kb.	120	g/m2

·	Multisol®	L*,	kb.	115	g/m2

·	Multisol®	D*,	kb.	205	g/m2

·	Dekoflag	H*,	kb.	120	g/m2

·	Multisol®	L*,	kb.	115	g/m2

·	Multisol®	D*,	kb.	205	g/m2

·	Multisol®	D*,
		kb.	205	g/m2

·	Multisol®	D*,
		kb.	205	g/m2

Liefer-
umfang

· Gestell 
· Werbedruck
· Transporttasche

· Gestell 
· 2 Werbedrucke
· Transporttasche

· Gestell 
· Werbedruck
· Transporttasche

· Gestell 
· Werbedruck
· Transporttasche

· Gestell 
· Werbedruck
· Transporttasche

· Gestell 
· Werbedruck
· Transporttasche

·	Állvány
·	Nyomat
·	Hordtáska

·	Állvány
·	Nyomat
·	Hordtáska

·	Állvány
·	Nyomat
·	Hordtáska

·	Állvány
·	Nyomat
·	Hordtáska

·	Állvány
·	Nyomat
·	Hordtáska

·	Állvány
·	Nyomat
·	Védőtasak

Extras auf 
Anfrage

· Halogenspot 50W · Halogenspot 50W · Halogenspot 50W · Halogenspot 50W · Halogenspot 50W · Halogenspot 50W ·	Világítás
		50	wattos	halogénspot

·	Világítás
		50	wattos	halogénspot
·	Összekötő	elem

·	Világítás
		50	wattos	halogénspot
·	Összekötő	elem

Mivel termékeinket folyamatosan fejlesztjük, fenntartjuk a jogot az esetleges műszaki változásokra, ill. eltérésekre.* auch in schwer entflammbarer Ausführung lieferbar            SE – Diese Materialien sind schwer entflammbar nach Brenn klasse B1/DIN 4102.
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Roll Up Easy Display Triple Display X-Display
·	Klasszikus	design
·	Egyszerűen	használható
·	Robusztus,	stabil	talp
·	A	nyomat	kazettaváltás	nélkül	cserélhető
·	Kontúros	nyomatokkal	is	használható

· geringes Gewicht
· einfaches Handling
· Werbefläche durch Verbinder beliebig erweiterbar
· für Werbedrucke mit Kontur geeignet

· Display für 3 Werbedrucke
· 3 Seiten mit einer Gesamt-
  werbefläche von ca. 5,5 m2

· modernes Design
· schneller Aufbau

· absolutes Leichtgewicht
· hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
· Spannung des Werbedrucks durch 
  x-förmige Stangen
· 3-Fuß-System für sicheren Stand

Roll Up Prémiun Roll Up Prémium 
kétoldalas

Roll Up Prémium Roll Up Prémium Roll Up Prémium Roll Up Standard Roll Up 300.200 Easy Display Easy Display doppelseitig Triple Display X-Display 100.080 X-Display 200.060

Állvány ·	Alumínium	ház	krómszínű
		oldalkupakokkal	és
		2	db	állítható	csavarral
·	Kétrészes	teleszkópos	rúd
·	Igény	szerint	állítható	a	magasság
		160-tól	206	cm-ig

·	Alumínium	ház
·	Háromrészes
		teleszkópos	rúd
·	Fix	magasság:	209	cm
·	Súly:	kb.	2,7	kg

· Aluminiumgehäuse mit 
  Seitenkappen aus grauem 
  Kunststoff
· 2 Teleskopstangen (2-teilig)
· fixe Höhen:
  300 cm, 250 cm, 195 cm
· Gewicht 11,0 kg

· Fuß
· Stange (3-teilig) 
· 2 Klemm leisten aus 
  Aluminium
· Gewicht 1,2 kg

· Fuß
· Stange (3-teilig) 
· 4 Klemm leisten aus 
  Aluminium
· Gewicht 1,8 kg

· 2 Aluminiumstangen mit 
  Federteilen (zur Spannung 
  der Werbeflächen) und je
  3 integrierten Auslegern
· 6 Klemm leisten aus 
  Aluminium mit 
  Befestigungs-
  haken
· 12 Seiten-
  kappen
· Gewicht 
  4,5 kg

· 3 Aluminiumstangen 
  verbunden durch 
  1 Kunststoffhalter
· 2 Stangen aus glasfa-
  serverstärktem 
  Kunststoff 
  (GFK) 
· variabler 
  Neigungs-
  winkel
· Gewicht 
  0,95 kg

· 5 Stangen aus 
  glasfaserverstärktem  
  Kunststoff (GFK) 
  verbunden durch 
  1 Kunststoffhalter
· Gewicht 
  0,32 kg

·	1	db	teleszkópos	rúd
	 (kétrészes)
·	Súly:	kb.	5,5	kg

·	1	db	teleszkópos	rúd
	 (kétrészes)
·	Súly:	kb.	6	kg

·	1	db	teleszkópos	rúd
	 (kétrészes)
·	Súly:	kb.	7	kg

·	1	db	teleszkópos	rúd
	 (kétrészes)
·	Súly:	kb.	9	kg

·	2	db	teleszkópos	rúd
	 (kétrészes)
·	Súly:	kb.	10,7	kg

Nyomat
Méret 	 80	x	160	-	200	cm 	 80	x	160	-	200	cm 100	x	160	-	200	cm	 120	x	160	-	200	cm 150	x	160	-	200	cm 	 80	x	200	cm   200 x 300 cm   80 x 200 cm   80 x 200 cm   90 x 198 cm   80 x 200 cm   60 x 150 cm

Konfekció ·	Körben	vágva ·	Körben	vágva ·	Körben	vágva ·	Körben	vágva ·	Körben	vágva ·	Körben	vágva · ringsum geschnitten · ringsum geschnitten · ringsum geschnitten · ringsum geschnitten · ringsum geschnitten
· Ecken geöst

· ringsum geschnitten
· Ecken geöst

Rögzítés ·	Alul	és	felül	sínnel ·	Felül	sínnel,
		alul	ragasztva

·	Alul	és	felül	sínnel ·	Alul	és	felül	sínnel ·	Alul	és	felül	sínnel ·	Felül	sínnel,
		alul	ragasztva

· oben in Klemm-Klebeschiene,
  unten geklebt

· in Klemmleisten · in Klemmleisten · in Klemmleisten · mittels Ösen · mittels Ösen

Alapanyag ·	Dekoflag	H*,	kb.	120	g/m2

·	Multisol®	D*,	kb.	205	g/m2

·	Display	fólia	240,	240	µm	

·	Dekoflag	H*,	kb.	120	g/m2

·	Multisol®	D*,	kb.	205	g/m2

·	Display	fólia	240,	240	µm

· Vinylplane leicht, 360 g/m2 · Displayfolie 240, 240 µm
· Dekoflag H*, 120 g/m2

· Multisol® L*, 115 g/m2

· Multisol® D*, 205 g/m2

· Multisol® D 240 SE, 240 g/m2

· Dekoflag H*, 120 g/m2

· Multisol® L*, 115 g/m2

· Multisol® D*, 205 g/m2

· Multisol® D 240 SE, 
  240 g/m2

· Displayfolie 240, 
  240 µm
· Multisol® S, 170 g/m2

· Displayfolie 240, 
  240 µm
· Dekofil*, 65 g/m2

Csomag
tartalma

·	Állvány
·	Nyomat
·	Hordtáska

·	Állvány
·	2	db	nyomat
·	Hordtáska

·	Állvány
·	Nyomat
·	Hordtáska

·	Állvány
·	Nyomat
·	Hordtáska

·	Állvány
·	Nyomat
·	Hordtáska

·	Állvány
·	Nyomat
·	Hordtáska

· Gestell 
· Werbedruck
· Transporttasche

· Gestell 
· Werbedruck
· Beutel mit Ziehschlaufe

· Gestell 
· Werbedruck
· Transportköcher

· Gestell 
· Werbedruck
· Transporttasche

· Gestell 
· Werbedruck
· Transporttasche

· Gestell 
· Werbedruck
· Beutel mit Ziehschlaufe

Rendelhető
extrák

·	Világítás
		50	wattos
		halogénspot

·	Világítás
		50	wattos
		halogénspot

·	Világítás
		50	wattos
		halogénspot

·	Világítás
		50	wattos
		halogénspot

·	Világítás
		50	wattos
		halogénspot

·	Világítás
		50	wattos
		halogénspot

· Halogenspot 50W · Halogenspot 50W 
· Verbinder zum Kombi-
  nieren mehrerer Displays
· Transportköcher

· Halogenspot 50W 
· Verbinder zum Kombi-
  nieren mehrerer Displays



                  Íves Pop Up háttérfal
·	 Összecsukható,	mégis	stabil	háttérfal
·		A	vastag,	nem	átlátszó	textilnyomat	tépőzárral
			erősíthetõ	a	vázra,	melyet	a	szállítás
			során	sem	kell	eltávolítani

·	 Impozáns	méretű	reklámfelület
·		Elsősorban	nagyformátumú	nyomatok	bemutatására
			fejlesztették	ki.	Az	egyes	panelek	mágnescsíkok
			segítségével	rögzíthetőek	az	állványhoz

Egyenes Pop Up, 3 x 3 mezős Egyenes Pop Up, 4 x 3 mezős Íves Pop Up, 4 x 3 mezős Íves Pop Up, 5 x 3 mezős

Állvány ·		Alumíniumprofilok			
			bepattintható,
			műanyag	összekötőkkel
·		Súly:	6,9	kg

·		Alumíniumprofilok	
			bepattintható,
			műanyag	összekötőkkel
·		Súly:	9,8	kg

·	 Alumíniumprofilok
			mágnescsíkokkal
·		Súly:	18	kg

·		Alumíniumprofilok
			mágnescsíkokkal
·		Súly:	20	kg

Nyomat
Méret ·	 228	x	228	cm

·	 288	x	228	cm	(oldalfallal)
·	 302	x	228	cm
·	 362	x	228	cm	(oldalfallal)

·	 404	x	220	cm
	 (4	db	első,	2	db	oldalsó	panel)

·	 471	x	220	cm
	 (5	db	első,	2	db	oldalsó	panel)

Konfekció ·	 Körben	vágva
·		Hátoldalán	tépőzárral

·	 Körben	vágva
·		Hátoldalán	tépőzárral

·	 Körben	vágva
·		Hátoldalán	mágnescsíkokkal

·	 Körben	vágva
·		Hátoldalán	mágnescsíkokkal

Rögzítés ·	 Rögzítés	tépőzárral ·	 Rögzítés	tépőzárral ·	 Rögzítés	mágnescsíkokkal ·	 Rögzítés	mágnescsíkokkal

Alapanyag ·	 Multisol®	D	240	SE,	240	g/m2	(textil) ·		Display	fólia	350,	350	μm	laminálva

Csomag
tartalma

·	 Állvány
·		Textilnyomat
·		2	db	halogén	spotlámpa
·		Gurulós	hordtáska
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Mélység
80	cm		

Mélység
100	cm		

228 cm 302 cm
Mélység	30	cm Mélység	30	cm

Reklámfelület:
228	x	228	cm

288	x	228	cm
(oldalfallal)

Reklámfelület:
302	x	228	cm

362	x	228	cm
(oldalfallal)

Reklámfelület:	404	x	220	cm Reklámfelület:	471	x	220	cm

Egyenes vonalú Pop Up háttérfal

·	 Háttérfal	gurulós,	
			gyöngyvászon	bőrönddel:
·		Állvány
·		Reklámnyomat	mágnescsíkokkal
·		2	db	halogén	spotlámpa
·		Gurulós,	gyöngyvászon	bőrönd
·		A	nyomat	számára	külön	hordtáska
			Rendelhető extrák:
·		Gurulós,	kemény	falú,	műanyag	bőrönd


