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CZYM JEST MODULAR MAGNETIC?

Modular Magnetic to modułowy 

system wystawienniczy do 

tworzenia stoisk targowych i 

eventowych. System oparty jest na 

idei ram aluminiowych 

wielokrotnego użytku, które można 

zestawiać w różnych 

konguracjach. Montaż jest prosty i 

intuicyjny – bez konieczności 

używania narzędzi. Ramy łączy się 

podobnie jak klocki – na wiele 

sposobów: powiększając (poprzez 

dodanie dodatkowych paneli), 

zmieniając kształt itp.
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Dzięki wymiennym panelom 

gracznym montowanym do ram 

za pomocą paska magnetycznego 

łatwo możesz zbudować stoisko 

zgodnie z projektem. Co więcej, 

dzięki systemowemu wózkowi 

system jest łatwy w 

przechowywaniu i transporcie.
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Zadrukowany w technologii UV 

panel PVC czy dibond o 

grubości 3 mm, montowany jest 

do ramy za pomocą paska 

magnetycznego w zaledwie 

kilka sekund. W każdej chwili 

możesz wymienić panele na 

nowe, takie z aktualnym 

motywem gracznym.

2. WYPEŁNIENIE
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Dzięki prostym konektorom i wielu 

akcesoriom, możesz stworzyć 

efektowne stoiska targowe, wyspy 

promocyjne, czy shop-in-shop. 

Wszystko w bardzo krótkim czasie, 

intuicyjnie i bez jakichkolwiek 

narzędzi.

ŁĄCZENIE RAM
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RAMA
MAGNETIC

PASEK
MAGNETYCZNY

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE!
MODULAR MAGNETIC TO DOSKONAŁA INWESTYCJA! OSZCZĘDZA TWÓJ CZAS I PIENIĄDZE!



PANEL PCV
PASEK

MAGNETYCZNY

- Błyskawiczny montaż bez użycia narzędzi i wiedzy technicznej

- Łatwo wymienialne panele graczne – w kilka sekund

- Łatwy w magazynowaniu i transporcie

- System wielokrotnego użytku, któy można zestawić

 w różnych konguracjach



PANEL PCV
(WYDRUK)

GOTOWE!
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AKCESORIA

Modular Magnetic : jeden system wiele możliwości.
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1 Lampa

Zewnętrzne 
oświetlenie ram 
modułowych 

Modular Magnetic. 
Lampy dostępne są 

w dwóch 
wariantach: 42L and 

60L.

Uchwyt TV

Uchwyt do montażu 
telewizora w 

stoiskach Modular 
Magnetic.

Półka

Na nich można 
zaprezetować 

produkty podczas 
targów.

Słupek

Ten prol to idealne 
wykończenie 

narożników stoiska.

Podstawa

Zapewniamy 
podstawy stabilizujce 

przy bardziej 
rozbudowanych  
konstrukcjach.

Drzwi

Systemowe drzwi 
Modular Magnetic, 
zamykane na klucz, 

wypełnione 
zadrukowanym pcv.
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PRZYKŁADOWE
KONFIGURACJE



STOISKO 1

Możliwość wielokrotnego użycia 
zestawu to ogromna oszczędność.
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Lada magnetic - 2szt
Rama magnetic 1000x1250 - 24szt
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STOISKO 2

Ramy można dowolnie ze sobą 
zestawiać otrzymując różne 

konguracje.
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Rama magnetic 1000x1250 - 24szt

19



STOISKO 3

Możesz łatwo rozbudować stoisko 
dodając nowe ramy i panele graczne 

z dowolnym zadrukiem.
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Rama magnetic 1000x1250 - 24szt
Drzwi magnetic + rama - 1szt
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STOISKO 4

Zestaw promocyjny, który zapewnia wiele 
możliwości konguracji. Co niezwykle ważne - w 

każdym momencie można dokupić nowe 
personalizowane panele graczne, dodatkowe 

ramy czy akcesoria.
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Rama magnetic 1000x1250 - 24szt
Lada magnetic - 1szt

Drzwi magnetic + rama - 1szt
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NOTES
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ul. Skórzewska 32
62-081 Wysogotowo

Poland

Tel: +48 61 826 82 93        Tel: +48 61 826 83 18        Tel: +48 61 826 13 89        www.elstar-info.com
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