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Keep the frame, change the graphics, change position.
Create a new stand!

easy frames - the concept that meets all expectations

koncepcja | the concept
EASY FRAMES to system, który spełnia
oczekiwania!
Stoisko targowe, ścianka reklamowa,
a może trybunka lub zestaw promocyjny?
System mobilnychram modułowych
- EASY FRAMES wraz z potrzebnymi
akcesoriami, został stworzony z myślą
o kreowaniu reklamy w nowoczesnej formie,
za każdym razem, gdy zajdzie taka potrzeba.
EASY FRAMES, system that meets all the
expectations!
If you need a stand, POP-UP
display or when you organize an event.
The modular system of frames and its
accessories has been designed to create
a new look of your advertisment any time
you need it.

Profile systemu easy frames I Easy frames profiles
RAMA Z NAWIERCONYMI OTWORAMI

55 EF

60 EF

80 S

FRAME WITH CONNECTORS’ HOLES
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to takie proste | it is so simple
Twoja reklama w dobrych ramach!
Tkanina, PCV, a może dibond? - taki
wybór wypełnienia ścianek zapewnia
system EASY FRAMES. Bez względu
na to, który wariant Państwo
wybierzecie,montaż jest jednakowo
prosty.
Your advertising in good frames!
Textile, PVC, dibond panels? - you
choose the inﬁll when you buy EASY
FRAMES. However, whatever you
dcide, the assemby is always simple!

Dwa główne komponenty I Two main components
INFILL

WYPEŁNIENIE

Opcje wypełnienia I Inﬁll options

FRAME

TEXTILE

RAMA

TKANINA

PVC / DIBOND /

PCV / DIBOND /
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o systemie | about system
CONNECTORS
EASY FRAMES to system, który pozwala na
szereg modyﬁkacji lub łatwą rozbudowę
konstrukcji. Decydując się na zakup
innowacyjnego systemu EASY FRAMES
Klient ma możliwość tworzenia konstrukcji
w różnych rozmiarach, a wszystko opiera
się na niezwykle prostym łączeniu ram
i szybkiej wymianie graﬁk.

KONEKTORY
EASY FRAMES is a system that allows for
a range of stand modiﬁcations or its easy
enlargement. The Client who decides to use
this innovative system EASY FRAMES has
the numerous possibilities of creating various
dimensions of stands and everything is based
on a remarkably EASY way of connecting
FRAMES and changing graphics.

CONNECTORS

ŁĄCZENIE RAM

PIN CONNECTOR

CORNER CONNECTOR - LEFT

CORNER CONNECTOR - RIGHT

NAKRĘTKA

ŁĄCZNIK KĄTOWY - LEWY

ŁĄCZNIK KĄTOWY - PRAWY

CORNER CONNECTOR - T

ŁĄCZNIK KĄTOWY - T
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akcesoria | accesories
FRAMES
Szeroki wachlarz akcesoriów sprawia, że
system jest bardzo praktyczny
i wielozadaniowy. Różngo rodzaju podpory
półek, mocowania lamp czy uchwyt do TV
to niezbędne elementy do stworzenia
kompletnego stoiska promocyjnego
Twojej ﬁrmy.

RAMY
We offer a wide range oof accessories
thanks to which the system of EASY
FRAMES is so multitasking and user freindly.
Shelf holders, lamp or TV holders are
indispensable elements for building
a complete set for advertising your
company.

SHELF HOLDER

PODPORA PÓŁKI

LAMP HOLDER

FRAMES

ŁĄCZNIK KĄTOWY - LEWY
MOCOWANIE LAMP

RAMY
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zastosowanie | applications

Odkryj
nieograniczone
możliwości kreacji.
Stwórz stoisko
swoich marzeń.
Discover our
limitless
possibilities
to create
the stand
of your dreams.
www.elstarexpo.com

