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POZNAJ NOWE
PROFILE

MX 80 EDGE

ELTEX 100

To produkt który idealnie łączy tradycyjny

system proli  MX z gamą proli tekstylnych ELTEX.

Jego wszechstronne zastosowanie sprawia,

że słupy aluminiowe są całkowicie zasłonięte,

czego efektem jest nowy wygląd konstrukcji.

Stanowi również idealne wykończenie

narożnikowe w najnowszym

systemie modułowym EASY FRAMES 80.

Najnowszy produkt systemu ELTEX 

stworzony z myślą o ramach i konstrukcjach,

w których graka podświetlona jest obustronnie.

Zoptymalizowana szerokość proli,

specjalnie zaprojektowany kształt sprawiają,

że podświetlenie lightboxów jest jeszcze bardziej

efektowne aniżeli dotychczas.



EASY FRAMES 80

ELTEX D 150

Najnowszy w systemie ELTEX, wzmocniony prol

do tworzenia ram modułowych.

Jeszcze bardziej stabilny, jeszcze bardziej

uniwersalny. Zaprojektowany z myślą

o jeszcze większych konstrukcjach.

Jego zaletą jest kompatybilność z prolami

systemu MX 

Prol stworzony z myślą o lightboxach

obustronnie podświetlanych.Kształt proli

zapewnia idealne rozproszenie światła.

Graki podświetlone są równomiernie,

a ramy, czy stoiska zbudowane na bazie

proli ELTEX 150 D charakteryzują się

dużą stabilnością . 



EASY LIGHTBOX



 Modułowe a zarazem podświetlane ramy

do montażu stoisk to oferta dla najbardziej

wymagających Klientów. Łatwość montażu

konstrukcji i wysoka estetyka sprawiają,

że coraz szersze grono Klientów wybiera

właśnie takie rozwiązanie targowe.

Możliwości wielokrotnego zastosowania

jak również  zmiany konguracji modułów

powodują, że jest to obecnie najbardziej

nowoczesny system modułowy.

MODUŁY DO MONTAŻU
PODŚWIETLANYCH STOISK



Stoisko targowe, ścianka reklamowa, a

może trybunka lub wyspa

promocyjna? System mobilnych ram

modułowych został stworzony z myślą

o kreowaniu reklamy w nowoczesnej

formie. System pozwala na szereg

modykacji i łatwą rozbudowę

konstrukcji o dodatkowe panele.

Wybierając EASY FRAMES masz

możliwość tworzenia projektów o

różnych gabarytach, a wszystko opiera

się na niezwykle prostym łączeniu ram i

szybkiej wymianie grak.

EASY
FRAMES 55



EASY
FRAMES 80

Jeszcze większe możliwości, jeszcze

stabilniejsze konstrukcje. Jedyny na rynku

wystawienniczym system dający takie

możliwości konstrukcyjne. Stabilne

i wielkogabarytowe konstrukcje tekstylne

są teraz możliwe z systemem

EASY FRAMES 80. Modułowość, łatwość

budowy konstrukcji, kompatybilnośc

z systemem MX 80 a zarazem nieograniczone

możliwości zastosowań to największe

zalety systemu. 









- szybki i prosty montaż,

- brak widocznych elementów

mocujących akcesoria,

- dowolne usytuowanie uchwytów na

ścianie ekspozycyjnej, w taki sposób iż

korespondują z graką prezentowaną

na ściance

- siła magnesu/ uchwytu dobrana do

ciężaru eksponowanego towaru



STOJAKI I
LADY SKLEPOWE

Umieszczenie czegoś "w świetle

reektorów" jeszcze nigdy nie było tak

łatwe! Odkryj nasze rozwiązania

sklepowe, które z łatwością

wyeksponują produkty. Wśród

produktów, które efektywnie wspierają

sprzedaż na szczególną uwagę

zasługują wszelkiego rodzaju tekstylne

ścianki reklamowe, ekspozytory z

półkami, wieszakami czy lady

reklamowe.

- szybki i prosty montaż,

- brak widocznych elementów

mocujących akcesoria,

- dowolne usytuowanie uchwytów na

ścianie ekspozycyjnej, w taki sposób iż

korespondują z graką prezentowaną

na ściance

- siła magnesu/ uchwytu dobrana do

ciężaru eksponowanego towaru



ELTEX MOTION
ANIMATED FRAME

Kasetony nowej generacji

podświetlane dynamicznymi panelami LED.

Połączenie nadruku na tkaninie

oraz animacji przyciąga wzrok nawet

najbardziej wymagających klientów.

Eltex Motion to doskonały wybór gdy

statyczny nadruk to za mało. 

fabric LED matrix animated display

animated frame:



NIETYPOWE
KONSTRUKCJE

PIĘTRA

STOISKA TARGOWE

Systemy pięter dostosowane do

różnorodnych koncepcji.

Konstrukcje są wykonane ze stali,

a ich wymiary mogą być dostosowane

do konkretnych potrzeb. W naszej ofercie

znajdują się rozwiązania tradycyjne

oraz nowej generacji, które są proste

w montażu i demontażu. Nasze piętra

posiadają obliczenia statyczne, przez co

spełniają wymagania hal wystawienniczych.

Szeroka oferta rozwiązań w zakresie

tworzenia stoisk wystawienniczych pozwala

na stworzenie kreacji Twoich marzeń

i wyróżnienie się na ważnych wydarzeniach.

Nieważne, czy potrzebujesz mobilnego

kasetonu czy w pełni spersonalizowanego

projektu - stworzymy rozwiązanie, które

w pełni spełni Twoje wymagania.



SPAWANE
KONSTRUKCJE

Konstrukcje 2, 3 i 4 punktowych kratownic

z systemem szybkozłączek.

Wykonane z surowego aluminium, polerowane,

lub malowane według palety RAL.

Wykorzystywane do podwieszania oświetlenia

i elementów konstrukcji. Wszystkie elementy

posiadają obliczenia statyczne, co gwarantuje

poprawne i bezpiecznie zamontowanie

elementów podwieszenia.




