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WASP

FIREFLY

Ekonomiczny i bardzo lekki roll-up z 2 obrotowymi nóżkami.
•  konstrukcja wykonana z cienkiego aluminium
•  zalecany do stałej ekspozycji
•  2 nóżki stabilizujące
•  segmentowy maszt do grafiki (3 częściowy)
•  praktyczna górna listwa zatrzaskowa
•  torba transportowa w zestawie

Dostępne szerokości:

Ekonomiczny rollup z 2 obrotowymi nóżkami i wzmocnionymi boczkami.
•  konstrukcja wykonana z aluminium
•  2 nóżki stabilizujące
•  praktyczna górna listwa zatrzaskowa
•  składany 3-częściowy maszt do grafiki
•  torba transportowa w zestawie

ROLLUP-Y EKONOMICZNE

800 1000850

Dostępne szerokości:

800 1000850600

1

1 min.

1

1 min.
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MOSQUITO

MOSQUITO BLACK

Ekonomiczny rollup z 2 obrotowymi nóżkami.
•  konstrukcja wykonana z grubego aluminium
•  2 nóżki stabilizujące
•  praktyczna górna listwa zatrzaskowa
•  wzmocniona torba transportowa w zestawie
•  zalecany do intensywnej pracy

Wyjątkowy roll-up, którego elementy konstrukcyjne 
malowane są proszkowo na kolor czarny. Wykonany 
z grubego aluminium, solidny, zalecany do intensywnej 
pracy czarny rollup. Stand wyposażony jest w dwie stopy 
stabilizujące oraz specjalne obciążenie w kasecie.

W zestawie znajdują się:
•  trzyczęściowy maszt do grafiki
•  zatrzaskowa górna listwa
•  kaseta z systemem rolującym i dwiema nóżkami 
    stabilizującymi
•  wzmocniona torba transportowa

ROLLUP-Y EKONOMICZNE

Dostępne szerokości:

800 1000 1200 1500 2000850

1000 1200850

Dostępne szerokości:

1

1 min.

1

1 min.



3

GIANT MOSQUITO

DELTA LITE

Roll-up ekonomiczny z elegancką podstawą w kształcie łezki.

•  konstrukcja aluminiowa z chromowanymi boczkami
•  regulowana podstawa – możliwość stosowania na nierównych powierzchniach
•  zatrzaskowa górna listwa

3 metrowy rollup z dwiema nóżkami stabilizującymi, zalecany do intensywnej pracy. 
Wykonany został z trwałego grubego aluminium, a dodatkowo kaseta tego standu 
posiada wewnątrz specjalne obciążenie, które zapewnia mu pełną stabilność. System 
ten posiada hybrydowy maszt, dzięki czemu możemy ustawić roll-up na wysokości od 
1,7 do 3 m. W zestawie znajduje się również wygodna wyściełana torba transportowa.

ROLLUP-Y EKONOMICZNE

1000 1200 1500 2000850

Dostępne szerokości:

1000 1200850

Dostępne szerokości:

1

1 min.

1

1 min.
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DELTA +

ORIENT

Jednostronny roll-up z wytrzy-
małą podstawą. Łączy w sobie 
prostotę i elegancję. W górnej 
części posiada wygodną i szybką 
w montażu listwę, która poz- 
wala na montaż grafiki bez 
dodatkowych taśm. Innowacyj-

Roll-up w wersji Premium z elegancką podstawą w kształcie łezki.

•  konstrukcja aluminiowa z chromowanymi boczkami
•  regulowana podstawa – możliwość stosowania na nierównych powierzchniach
•  zatrzaskowa górna listwa
•  hybrydowy maszt
•  wzmocniona torba transportowa w zestawie

ROLLUP-Y PREMIUM

1000850

Dostępne szerokości:

800 1000 1200 1500 2000850

Dostępne szerokości:

ne, przednie mocowanie grafiki (zasłaniające prawie całą kasetę) pozwala na przedsta-
wienie reklamy, praktycznie od samej ziemi do górnej listwy.

•  kaseta o nowoczesnym kształcie wykonana z aluminium anodowanego
•  górna listwa skręcana
•  hybrydowy maszt
•  wzmocniona torba transportowa w zestawie

10

1 min.

10

1 min.
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DRAGONFLY NM

Dwustronny rollup z dwoma nóżkami stabilizującymi i składanym 3-częściowym 
masztem aluminiowym.

•  dwustronna prezentacja grafiki
•  konstrukcja wykonana z anodowanego aluminium
•  2 nóżki stabilizujące
•  praktyczna górna listwa zatrzaskowa
•  torba transportowa (otwierana od góry) w zestawie

Jednostronny roll-up typu premium z wytrzymałą szeroką podstawą, która umożliwia 
m.in. zamontowanie elementów Linear. Produkowany w Anglii. Większe rozmiary są 
ekonomiczną alternatywą dla ścianek lub innych wielkoformatowych systemów 
wystawienniczych. W górnej części posiada wygodną i szybką w montażu listwę 
zatrzaskową, która pozwala na montaż grafiki bez dodatkowych taśm.
•  kaseta wykonana z aluminium
•  kolor kasety: srebrny lub czarny
•  bardzo stabilny i wytrzymały

PREMIUM / DWUSTRONNE

800 1000 1200 1500 2000850600

Dostępne szerokości:

 •  posiada hybrydowy maszt do grafiki
 •  przeznaczony do intensywnej pracy
 •  wzmocniona torba transportowa w zestawie

1000 1200 1500850

Dostępne szerokości:

10

1 min.

1

1 min.

ORIGINAL ROLL-UP PREMIUM

ROLL-UP DWUSTRONNY
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EDGE

ORIGINAL TWIN

Elegancki, ekonomiczny roll-up dwustronny z chromowanymi boczkami.

•  dwustronna prezentacja grafiki
•  konstrukcja wykonana z aluminium
•  praktyczna górna listwa zatrzaskowa
•  torba transportowa w zestawie

Rollup dwustronny z wytrzymałą podstawą, która umożliwia m.in. zamontowanie ramy 
Linear. Produkowany w Anglii. W górnej części posiada wygodną i szybką w montażu 
listwę zatrzaskową, która pozwala na montaż grafiki bez dodatkowych taśm.

•  kaseta wykonana z aluminium
•  kolor kasety: srebrny lub czarny
•  bardzo stabilny i wytrzymały
    

ROLLUP-Y DWUSTRONNE

1000850

Dostępne szerokości:

800 1000 1200 1500 2000850600

Dostępne szerokości:

•  przeznaczony do intensywnej pracy
•  wzmocniona torba transportowa w zestawie

1

1 min.

10

1 min.
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THUNDER TWIN

 BLIZZARD

Dwustronny, ekonomiczny rollup zewnętrzny 
idealnie nadający się do ekspozycji na zewnątrz.

•  dwustronna prezentacja grafiki
•  dzięki bardzo szerokim, rozkładanym stopom
    (aż 82 cm) jest odporny na działanie wiatru 
    osiągającego prędkość 6-11 km/h (2 stopnie w skali 
    Beauforta)

ROLLUP-Y OUTDOOR

Dostępne szerokości:

850

1

1 min.

1

1 min.

•  przy nawierzchniach takich jak: ziemia lub trawa – posiada możliwość zastosowania
    dodatkowych 4 szpikulców, które wzmacniają odporność rollup-a na wiatr, aż do  
    29-38 km/h (5 stopni w skali Beauforta)
•  2 praktyczne górne listwy zatrzaskowe
•  trzyczęściowy maszt typu „bungee”
•  torba transportowa w zestawie

 do 800

Dostępne szerokości:

od 600

Zewnętrzny roll-up odporny na działanie wiatru 
osiągającego prędkość nawet 20-29 km/h 
(4 stopnie w skali Beauforta). Idealnie sprawdza się 
na wszelkiego rodzaju firmowych, promocyjnych 
i sportowych, zewnętrznych imprezach plenerowych. 
Jego nieskomplikowana konstrukcja sprawia, że 
montaż jest niezwykle prosty. Regulowany maszt 
pozwala na wstawienie różnorodnych grafik – o szer. 
od 600 do 800 mm i wys. od 1500 do 2000 mm.

•  odporny na działanie wiatru 4 w skali Beauforta (21-29 km/h)
•  podstawa z możliwością wypełnienia wodą (maksymalnie 15 l)
•  maksymalny wymiar grafiki: 800 x 2000 mm
•  maszt segmentowy
•  konstrukcja: tworzywo sztuczne/aluminium
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VORTEX

MINI BREEZE

Mini rollup. Stylowy produkt do prezentacji małych grafik na biurku lub ladzie recepcyjnej.

•  konstrukcja wykonana z aluminium
•  samoprzylepna górna listwa
•  dostępne formaty: A4 i A3
•  łatwy w montażu
•  lekki

Wyjątkowo lekki roll-up rozpinany, wykonany z włókna szklanego i aluminium. 
Stanowi ekonomiczne rozwiązanie na wszelkie imprezy i targi o wysokim natężeniu 
ruchu. Dzięki swojej niewielkiej wadze, może być łatwo przenoszony z miejsca na 
miejsce. Bardzo prosty system mocowania grafiki, który wymaga jedynie naciągnięcia 
planszy, w czterech narożnikach na wystające mocowania.

•  nadaje się do podłoży od 225 do 300 μ
•  miękka torba transportowa w zestawie

Dostępne wersje:

ROLLUP-Y POZOSTAŁE

800

Dostępne szerokości:

A3A4

1

1 min.

1

1 min.
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