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AURA

ECO

Uniwersalny przenośny stojak reklamowy, składany dla łatwego transportu.

• łatwy, jednoetapowy montaż
• 4 kieszonki o wymiarze A4
• blokada zabezpieczająca przed złożeniem
• zestaw zawiera wyściełaną torbę transportową
• wymiary: wysokość: 1400 mm szerokość: 340 mm głębokość: 310 mm
• materiał: aluminium anodowane, MDF
• kolor: srebrny i drewno bukowe

Świetnie sprawdzi się na wszelkiego rodzaju imprezach mających na celu promowanie 
firmy/produktów (m.in. konferencje, targi). Dzięki solidnej podstawie jest niezwykle 
stabilny więc bez problemu poradzi sobie nawet w bardzo zatłoczonych przestrzeniach 
publicznych.
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STOJAKI SKŁADANE

Stojak przenośny Eco wyposażony jest w 5 kieszeni na ulotki w formacie A4.

• składany i rozkładany zaledwie w kilka sekund
• w zestawie wzmocniona materiałowa torba transportowa
• rozwiązanie to posiada blokadę zabezpieczającą przed złożeniem
• wymiary: 240 x 1450 x 300 mm
• waga: 7,5 kg
• solidna, malowana proszkowo na kolor czarny podstawa ekspozytora

zapewnia mu stabilność
• materiał: stal
• kolor: srebrny i czarny

Stojak ten przez wzgląd na swoją mobilność oraz niezwykle szybki i prosty montaż 
idealnie sprawdzi się na wszelkiego rodzaju imprezach promocyjnych i reklamowych, 
takich jak: targi, konferencje czy pokazy.
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LIGHT ZIP

Lekki, elegancki i prosty w obsłudze stojak na ulotki.

•  posiada 4 kieszenie na ulotki A4 wykonane z wytrzymałego poliwęglanu
•  kieszenie wyposażone są w boczne blokady zapobiegające wychylaniu się ulotek 
    do przodu
•  w dolnej części stojaka znajduje się miejsce na umieszczenie grafiki
•  specjalna blokada zabezpieczająca stojak przed złożeniem
•  stojak dostosowany jest również do ekspozycji ulotek w formacie DL
•  wymiary: wysokość: 1560 mm, szerokość: 250 mm, głębokość: 300 mm
•  materiał: anodowane aluminium, mdf
•  kolor: srebrny

Możliwości opcjonalne: rozdzielacz kieszeni A4 na 2 x A6/DL
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STOJAKI SKŁADANE

REAL BIG

Duży składany stojak na ulotki wyposażony w 8 kieszeni na broszury lub katalogi. 
Wykonany z odpornego na uszkodzenia i promieniowanie UV poliwęglanu.

•  posiada 8 kieszeni na ulotki w formacie A4
•  stojak dostosowany również do ekspozycji ulotek w formacie DL
•  solidna podstawa wykonana z MDF, zapewniająca stabilność konstrukcji
•  wymiary: wysokość: 1550 mm, szerokość: 445 mm, głębokość: 330 mm
•  materiał: anodowane aluminium, MDF
•  kolor: srebrny
  
Niezastąpione rozwiązanie na targi, konferencje lub inne imprezy, gdy potrzebujemy 
składanego stojaka z dużą ilością kieszeni.

Możliwości opcjonalne: rozdzielacz kieszeni A4 na 2 x A6/DL
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REAL BIANCO

Biały stojak na ulotki – elegancki, mobilny i wytrzymały.
•  posiada 2, 3, 4 lub 6 kieszeni na ulotki A4 wykonanych z wytrzymałego 
    poliwęglanu
•  składany i rozkładany jednym ruchem ręki w ciągu kilku sekund
•  tabliczka do umieszczenia loga/ulotki do stałej ekspozycji 
    (w zestawie tylko ze stojakiem z 4 kieszeniami)
•  stojak dostosowany również do ekspozycji ulotek DL
•  kolor: biały
    
Możliwości opcjonalne:
•  tabliczka pixquick pozwalająca na umieszczenie w dolnej części stojaka 
    loga/ulotki – do stojaków z 2, 3 lub 6 kieszeniami
•  rozdzielacz kieszeni A4 na 2 x A6/DL

Ten wspaniale prezentujący się stojak został wyprodukowany we Włoszech
 – więc jego jakość i sposób wykonania są na najwyższym poziomie.

Wymiary stojaków:

MODEL 2 X A4 3 X A4 4 X A4 6 X A4

Wysokość:         990 mm         1270 mm        1550 mm    1275 mm

Szerokość:         250 mm          250 mm           250 mm     445 mm

Głębokość:       290 mm          290 mm           290 mm     330 mm
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STOJAKI SKŁADANE



REAL STEEL

Elegancki stojak na ulotki wykonany ze stali szczotkowanej i płyty MDF.

•  posiada 4 kieszenie na ulotki w formacie A4 wykonane ze stali szczotkowanej
•  składany i rozkładany jednym ruchem ręki w ciągu kilku sekund
•  w dolnej części stojaka znajduje się tabliczka Pixquick, która umożliwia umieszczenie 
    loga/ulotki do stałej ekspozycji
•  wymiary: wysokość: 1550 mm, szerokość: 250 mm, głębokość: 290 mm
•  materiał: szczotkowana stal oraz mdf
•  kolor: czarno-srebrny
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STOJAKI SKŁADANE

REAL ZIP
Stojak składany Real Zip dostosowany do prezentacji ulotek w formacie A4 lub DL.

•  posiada 4 kieszenie na ulotki A4 wykonane z wytrzymałego poliwęglanu
•  składany i rozkładany jednym ruchem ręki w ciągu kilku sekund
•  możliwość umieszczenia loga/ulotki do stałej ekspozycji
•  stojak dostosowany również do ekspozycji ulotek DL
•  wymiary: wysokość: 1550 mm, szerokość: 250 mm, głębokość: 290 mm
•  materiał: poliwęglan, anodowane aluminium
•  kolor: srebrny
 
Niezastąpiony podczas targów, prezentacji i konferencji – czyli wszędzie tam, 
gdzie potrzebujemy mobilnego stojaka na ulotki.

Możliwości opcjonalne: rozdzielacz kieszeni A4 na 2 x A6/DL
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SHOW ZIP
Stojak na ulotki z możliwością zamontowania na maszcie teleskopowym 
dodatkowej grafiki wielkoformatowej.

•  posiada 3 kieszenie na ulotki A4 wykonane z wytrzymałego poliwęglanu
•  stojak dostosowany również do ekspozycji ulotek DL
•  maszt regulowany w zakresie od 1,3 do 2,4 m wysokości
•  szerokość banera: 700 mm
•  dolna część stojaka pozwala na umieszczenie loga/ulotki do stałej ekspozycji
•  wymiary stojaka: szerokość: 230 mm, wysokość: 1300 mm
•  materiał: anodowane aluminium, MDF (podstawa)
•  kolor: srebrny

Rozwiązanie 2 w 1, które idealnie sprawdzi się na konferencji oraz wszelkiego rodzaju 
akcjach promocyjnych.

Możliwości opcjonalne: rozdzielacz kieszeni A4 na 2 x A6/DL
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TEX

Stojak dzięki połączeniu profili aluminiowych oraz tkaniny jest niezwykle lekki, łatwy 
w montażu i wygodny w transporcie.

Posiada (zależnie od wybranej wersji) 4 lub 8 kieszeni na ulotki w formacie A4.
W skład zestawu wchodzi również poręczna torba transportowa.

Dzięki swoim niewielkim rozmiarom po złożeniu i lekkiej konstrukcji, Tex idealne 
sprawdzi się na wszelkiego rodzaju targach i konferencjach.

Nie jest to jednak jego jedyne zastosowanie – świetnie zaprezentuje Twoje ulotki w 
biurze, oddziale lub w sklepie. Bardzo prosty montaż/demontaż nie sprawi problemu 
nawet mało wprawionej manualnie osobie.

1
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ZEDUP LITE

SPRAWDŹ:     www.easystand.pl

STOJAKI SKŁADANE

1

Niezwykle stylowy i mobilny stojak na ulotki. Idealny do stosowania na wystawach, 
targach i pokazach. Zaawansowana technologicznie stylizacja z kieszonkami 
w formatach A5, A4 lub A3.

•  6 dwustronnych kieszonek akrylowych (dla formatów A4 i A3)
•  7 dwustronnych kieszonek akrylowych (dla formatu A5)
•  w zestawie twarda waliza zabezpieczająca stojak

•  wymiary: 
    dla formatu A3: 1420 x 470 x 370 mm
    dla formatu A4: 1460 x 256 x 370 mm 
    dla formatu A5: 1300 x 194 x 284 mm
•  materiał: aluminium anodowane
•  kolor: srebrny
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BIGFLASH

DACAPO IPOINT

SPRAWDŹ:     www.easystand.pl

Uniwersalny, stacjonarny, dwustronny stojak na ulotki. Konstrukcja wykonana z anodo- 
wanego aluminium, posiadająca frezowany otwór montażowy na całej wysokości, 
który zapewnia dowolność w konfiguracji kieszonek wykonanych z odpornego na zary- 
sowania poliweglanu. Posiada łącznie aż 10 kieszeni na broszury lub ulotki w formacie 
A4. Można je zamocować po obu stronach stojaka zarówno równolegle jak i naprze-
miennie. Najniższa półka przeznaczona jest wyłącznie na umieszczenie grafiki A4, poprzez 
zamocowanie od spodu podkładki wykonanej ze szkła akrylowego. Dzięki zakupowi 
dodatkowych podkładek, każdą kieszeń można na stałe wzbogacić o wydruk dowolnej 
reklamy lub logo firmy.
Podstawa ekspozytora posiada dodatkowo nakładkę dekoracyjną z tworzywa ABS.

•  wymiary: wysokość: 1750 mm, szerokość: 485 mm, głebokość: 335 mm
•  materiał: anodowane aluminium, poliwęglan
•  kolor: srebrny

Nowoczesny, stabilny, dwustronny czarny stojak na ulotki, z możliwością dowolnej 
aranżacji i układu kieszeni. Zakładanie, zdejmowanie i zmienianie ustawienia kieszeni 
na stojaku jest bardzo proste. Elegancji dodaje stojakowi srebrna rama i głęboki 
czarny kolor.

Dostępne formaty kieszeni:
•  A4
•  A5
•  A6/DL
    
•  wymiary: wysokość: 1730 mm, szerokość: 250 mm, głębokość: 331 mm
•  materiał: aluminium
•  kolor: czarny ze srebrną ramą

STOJAKI SKŁADANE

1
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STOJAKI STACJONARNE
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DACAPO TOWER

DACAPO TWIST

Trójstronny obrotowy stojak na ulotki 
wykonany z anodowanego aluminium, 
obracający się lekko, w obu kierunkach. 
Podstawa wykonana ze specjalnego 
tworzywa ABS, gwarantująca pełną 
stabilność stojaka.

•  możliwość dowolnej konfiguracji dzięki 
    dodatkowym akcesoriom
•  wymiary: wys.: 1680 mm, szer.: 336 mm, 
    głęb.: 336 mm
•  materiał: anodowane aluminium
•  kolor: srebrny

Możliwości opcjonalne:
•  tabliczka Pixquick Magic, A4, pionowa 
•  tabliczka Pixquick Magic, A5, pozioma 
•  kieszeń na foldery, A4 z poliwęglanu
•  kieszeń na foldery, A5 z poliwęglanu
•  kieszeń na foldery, A6 z poliwęglanu
•  uchwyt na czasopisma –  6 „koszyczków” 
    ułożonych jeden nad drugim, malowany 
    farbą proszkową, srebrny metallic
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Dwustronny, elegancki, obrotowy stand na ulotki, z możliwością dowolnej aranżacji 
i układu kieszeni. Stojak Dacapo Twist podczas obracania (w obu kierunkach) jest 
bardzo cichy. Stylowe wykończenia w kolorach czerni i srebra gwarantują atrakcyjny 
efekt wizualny, świadczący o wartościowym wizerunku firmy.

Dostępne formaty kieszeni:
•  A4
•  A5
•  A6/DL

•  wymiary: wysokość: 1730 mm, szerokość: 250 mm, głębokość: 331 mm
•  materiał: aluminium
•  kolor: czarny ze srebrną ramą

STOJAKI STACJONARNE

1
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FLAGFLASH

MAGICA

SPRAWDŹ:     www.easystand.pl

Stojak ekspozycyjny, który jest niepowtarzalnym połączeniem stojaka na ulotki ze stojakiem 
na grafikę o dużym formacie. Daje to możliwość przekazania reklamy wizualnej na dwa 
różne sposoby na jednym stojaku.
Stojak FlagFlash zawiera 5 kieszeni na ulotki A4 i jedną (dolną) półkę przeznaczoną na 
grafikę. Półka na grafikę powstaje dzięki zamocowaniu od spodu specjalnej podkładki. 
Dzięki zakupowi dodatkowych podkładek, każdą kieszeń można na stałe wzbogacić o wydruk 
dowolnej reklamy lub logo firmy.
Baza stojaka wykonana jest z anodowanego aluminium. Podstawa ekspozytora posiada 
dodatkowo nakładkę dekoracyjną z tworzywa ABS. Oprócz półek stojak zawiera system 
BannerBlock – który umożliwia ekspozycję dużego plakatu o wymiarach 500 x 1600 mm.

•  wymiary systemu: wysokość: max. 1950 mm, szerokość: 335 mm (podstawa)
•  wymiary banera: wysokość: max. 1600 mm, szerokość: 500 mm
•  materiał: aluminium
•  kolor: srebrny

Funkcjonalny stojak na ulotki reklamowe z dodatkową tabliczką w formacie A4, 
umiejscowioną w jego górnej części. Otwierana w intuicyjny sposób tabliczka Pixquick 
pozwala na łatwą personalizację stojaka (np. logotypem).

•  posiada 4 kieszenie na ulotki A4 wykonane z wytrzymałego poliwęglanu
•  wymiary systemu: wysokość: 1930 mm, średnica podstawy: 335 mm
•  materiał: aluminium
•  kolor: srebrny

Stojaki stacjonarne to idealne rozwiązania do stosowania w urzędach, punktach 
informacji turystycznej, oddziałach banków oraz wielu innych miejscach, gdzie 
rozwiązanie te będzie stanowiło stały element wyposażenia.

STOJAKI SKŁADANE

1

STOJAKI STACJONARNE

1
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PALO SOISTES

RACK SOISTES

ZADZWOŃ:     58 380 60 00

Mobilny stojak wystawienniczy, a praktycznie regał na katalogi, prasę lub foldery 
w formacie A4. Regał składa się z trzech solidnych akrylowych półek o grubości 5 mm 
i krawędzi 3 cm, która utrzymuje materiały reklamowe na swoim miejscu. Każda
z półek może być montowana niezależnie względem siebie i może mieć inny kąt 
nachylenia (30°, 60° lub 90°).

Ekspozytor osadzony jest na praktycznych kółkach, dzięki którym może być 
przemieszczony szybko i bez wysiłku w odpowiednie miejsce.

•  wymiary: wysokość: 1870 mm, szerokość: 710 mm, głębokość: 430 mm
•  materiał: anodowane aluminium
•  kolor: srebrny

STOJAKI STACJONARNE

Stacjonarny stojak na ulotki, który oferuje możliwość ciekawej prezentacji materiałów 
informacyjnych dzięki akrylowym półkom, które można ustawiać pod dowolnym kątem.

•  4 półki i 8 miejsc na ulotki A4
•  wymiary: wysokość: 1730 mm, szerokość: 475 mm, głębokość: 335 mm
•  materiał: anodowane aluminium, półki z satynowego akrylu
•  kolor: srebrny

Przykładowe przeznaczenie: punkty sprzedaży usług i produktów (banki, firmy 
ubezpieczeniowe, sklepy, biura podróży). Idealne rozwiązanie, gdy firma posiada 
kilka ulotek i chce, aby każda z nich była widoczna i właściwie wyeksponowana.

1
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SOLID ZIP

VELO

SPRAWDŹ:     www.easystand.pl

Stojak na ulotki posiadający wszystkie zalety stacjonarnych stojaków reklamowych. 
Jest solidnie wykonany, trwały, ciężko go wywrócić, a jednocześnie łatwo przenieść go 
w inne miejsce.

•  posiada 4 kieszenie na ulotki A4 wykonane z wytrzymałego poliwęglanu
•  możliwość przystosowania dla formatów DL
•  panel na którym zamontowane są kieszenie wykonany jest z aluminium anodowanego
•  wymiary: wysokość: 1595 mm, szerokość: 250 mm, głębokość: 330 mm
•  materiał: anodowane aluminium, mdf
•  kolor: srebrny

Idealnie sprawdzi się w biurach podróży, oddziałach banków oraz salonach samochodowych.

Możliwości opcjonalne: rozdzielacz kieszeni A4 na 2 x A6/DL

Ekspozytor złożony z dwóch części. Bardzo szybki i łatwy 
w montażu. Jego montaż polega na wsunięciu wąskiej tablicy 
z anodowanego aluminium, w podstawę i przymocowaniu 
do podstawy stalowej linki, wyginając lekko tablicę.

Stojak może służyć jednocześnie jako ekspozytor na ulotki 
oraz nośnik grafiki.

•  w wyposażeniu standardowym stojak posiada 2 kieszenie 
    na ulotki A4
•  wymiary: wysokość: 1225 mm, szerokość: 270 mm, 
    głębokość: 285 mm
•  materiał: aluminium anodowane, MDF      
•  kolor: srebrny

Możliwości opcjonalne:

•  listwa banerowa do umieszczenia grafiki z tyłu stojaka
•  rozdzielacz do formatu 2xA6
•  tabliczka A4 do umieszczenia dodatkowej grafiki
    na stojaku

STOJAKI SKŁADANESTOJAKI STACJONARNE

1
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VELO MAGIC

1

STACJONARNE/
WIELOFUNKCYJNE

KOMBI SOISTES

Doskonały stojak do prezentacji broszur i wydruku o dużym formacie w jednym 
systemie. Stojak na ulotki z grafiką Kombi wyposażony jest w cztery akrylowe półki na 
ulotki A4 oraz system do prezentacji banera w formacie 650 x 1430 mm.

•  możliwość ustawienia półek w czterech opcjach pochyłu: 0°, 30°, 60°, 90°
•  wymiary systemu: szerokość: 962 mm, wysokość: 1790 mm, głębokość: 430 mm
•  wymiary grafiki: wysokość: 1430 mm, szerokość: 650 mm
•  materiał: anodowane aluminium
•  kolor: srebrny

1

Ekspozytor złożony z dwóch części. 
Bardzo szybki i łatwy w montażu. 

•  wymiary: wys.: 1225 mm, 
    szer.: 220 mm, głęb.: 285 mm
•  materiał: aluminium anodowane, MDF
•  kolor: srebrny

Możliwości opcjonalne:
•  wsparcie broszur na szczycie kieszeni A4
•  kieszeń A4, wykonana z poliwęglanu
•  tabliczka Pixquick Magic – do montażu 
    pionowego, format A4, poliwęglan
•  tabliczka informacyjna Pixquick Magic
   – do montażu poziomego, format A5, 
    wykonana z transparentnego poliwęglanu
•  kieszeń na foldery, broszury i ulotki, 
    format A5, wykonana z poliwęglanu
•  przegródki do kieszeni informacyjnej 
    A4 – umożliwiające prezentowanie 
    dwóch rodzajów ulotek DL, w jednej 
    kieszeni, wykonane z akrylu
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SAIL ZIP

Stojak Sail Zip zapewnia maksymalną różnorodność kombinacji i konfiguracji 
systemu przy minimalnym wysiłku. Montaż stojaka jest bardzo prosty. 
Wystarczy włożyć łuk do podstawy i połączyć je razem za pomocą stalowej 
linki. Na koniec pozostaje jedynie wybrać dodatkowe akcesoria montowane 
na stojaku i stworzyć swój własny, niepowtarzalny ekspozytor.

•  wysokość: 1650 mm
•  szerokość: 250 mm
•  głębokość: 330 mm
•  materiał: aluminium, drewno brzozowe, MDF
•  kolor: srebrny

Możliwości opcjonalne:

•  kieszeń na ulotki A5
•  kieszeń na ulotki A4
•  kieszeń na ulotki 2xA4
•  pojemnik ze szkła akrylowego i aluminium 120 x 295 x 195 mm
•  tabliczka na grafikę A4 pionowa
•  tabliczka na grafikę A4 pozioma
•  tabliczka na grafikę A3 pionowa
•  tabliczka na grafikę A3 pozioma
•  tabliczka na grafikę 500 x 700 mm

Podstawowy
element systemu

Kieszeń 
informacyjna A3* 

Kieszeń 
informacyjna A4 *

Pojemnik* Tablica na plakat
500 x 700 mm* 

Tabliczka na plakat 
A3 pionowy* 

Tabliczka na plakat
A3 poziomy *

Tabliczka na plakat
A4 pionowy*

Tabliczka na plakat
A4 poziomy*

Przykładowa
konfiguracja

Przykładowa
konfiguracja

Przykładowa
konfiguracja

Przykładowa
konfiguracja

*wyposażenie opcjonalne

1

STOJAKI WIELOFUNKCYJNE

SPRAWDŹ:     www.easystand.pl

Kieszeń 
informacyjna A5 *
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SENTRY

STOP INFO
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Stop Info to stojak ekspozycyjny, który jest połączeniem dwustronnej ramy plakatowej 
ze stojakiem na ulotki lub na inne gadżety reklamowe. Daje to możliwość przekazania 
reklamy wizualnej na wiele różnych sposobów dysponując tylko jednym stojakiem. 
Można na nim eksponować oprócz plakatów i ulotek – torby reklamowe, smycze a 
nawet odzież.

•  3 formaty ramy do wyboru: 
    297 x 420 mm, 500 x 700 mm lub 700 x 1000 mm
•  Ø podstawy: 335 mm
•  materiał: anodowane aluminium
•  kolor: srebrny

Możliwości opcjonalne:
•  komplet uchwytów do toreb reklamowych
•  półka na ulotki format 2xA4

Prosty, wolnostojący stojak z ramką OWZ, która pozwoli na umieszczenie dowolnej 
grafiki.

•  dostępne formaty ramki: A4 lub A3
•  górna, ruchoma część umożliwia ustawienie ramki w pionie lub w poziomie
•  wymiary: wysokość: 1005 mm lub 1075 mm głębokość: 326 mm
•  materiał: aluminium, tworzywo sztuczne

Idealnie nadaje się do prezentacji informacji lub zdjęć w takich miejscach jak: hotele, 
sale weselne, salony SPA, salony sprzedaży aut/motocykli, hole przed pomieszczeniami, 
w których odbywają się konferencje lub szkolenia (możliwość umieszczenia 
grafiku/planu wydarzenia dla uczestników).

STOJAKI WIELOFUNKCYJNE

1

1
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SWIFT

TREND SOISTES

SPRAWDŹ:     www.easystand.pl

Stojak informacyjny na nóżce teleskopowej, którą można rozsunąć na wysokość od 
62,5 do 110 cm. Idealnie nadaje się do eksponowania informacji o produkcie – opisu, 
ceny itp.

•  system odporny na zarysowania
•  możliwość ustawienia grafiki w pozycji pionowej lub poziomej
•  wysokość stojaka: od 625 mm do 1100 mm
•  średnica podstawy: 230 mm
•  dostępne formaty ramki: A4 i A5
•  materiał: anodowane aluminium, akryl
•  kolor: srebrny

Rozwiązanie to sprawdzi się idealnie między innymi: w salonach samochodowych/
motocyklowych, hotelach lub obiektach szkoleniowych/konferencyjnych.

STOJAKI SKŁADANESTOJAKI WIELOFUNKCYJNE

Elegancki, wolnostojący stojak na ulotki z boczną grafiką, wyposażony w trzy akrylowe 
półeczki do prezentacji ulotek A4. Stojak posiada dodatkowy ekspozytor grafiki 
wykonany z aluminiowego panela kompozytowego o grubości 3 mm.

•  możliwość ustawienia półek na różnych wysokościach i pod różnym kątem
•  wymiary systemu: wysokość: 1730 mm, szerokość: 550 mm
•  możliwość dwustronnej prezentacji grafiki
•  wymiary grafiki na panelu: wysokość: 1500 mm, szerokość: 300 mm
•  materiał: anodowane aluminium, satynowy akryl
•  kolor: srebrny

1

1
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IPOINT MEDIA

IPAD HOLDER

ZADZWOŃ:     58 380 60 00

Stojak z uchwytem umożliwiającym montaż iPad 2, 3 lub 4. Posiada specjalne 
mechanizmy blokujące i zabezpieczające, które uniemożliwią kradzież iPad’a.

•  uchwyt pozwala na ustawienie iPad’a pionowo lub poziomo
•  możliwość przykręcenia stojaka do podłogi
•  stojak dostępny w kolorze czarnym, srebrnym lub białym
•  wytrzymała i stabilna konstrukcja wykonana ze stali
•  w skład zestawu wchodzą: śruby zabezpieczające, blokady oraz klucz imbusowy
•  wymiary: wysokość: 1060 mm, średnica podstawy: 360 mm
•  materiał: stal

Uwaga! iPad nie wchodzi w skład zestawu.

Elegancki stojak multimedialny dostępny w dwóch rozmiarach z ekranem LCD 12,1 
lub 17 cali. Opcjonalnie do stojaka można dodać półki na foldery A4 lub rurki ekspozycyjne.
Z przyczyn technicznych, całość dodatkowego wyposażenia musi być ustalona w chwili 
składania zamówienia. Po dostarczeniu stojaka nie ma możliwości dodawania kolejnych 
elementów.
Ekran dzięki możliwości wgrania prezentacji z nośników zewnętrznych (USB, karta 
pamięci) daje możliwość wyświetlania reklam lub prezentacji w wielu popularnych 
formatach typu: jpeg, avi, mp4, mov, 3gp oraz mp3.

•  2 formaty ekranów LCD do wyboru: 12,1 lub 17 cali
•  wymiary ekspozytora z ekranem 12,1ʺ: szer.: 480 mm, głęb.: 300 mm, wys.: 1615 mm
•  wymiary ekspozytora z ekranem 17ʺ: szer.: 550 mm, głęb.: 300 mm, wys.: 1715 mm
•  materiał: aluminium
•  kolor: czarny ze srebrną ramą

STOJAKI MULTIMEDIALNE

1

1
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PAD MAN

PAD WOMAN

SPRAWDŹ:     www.easystand.pl

Stacjonarny, lekki i elegancki stojak wykonany z aluminium anodowanego, dedykowany 
dla urządzenia iPad 2. Podwójny uchwyt obejmuje tablet w jego dwóch przeciwległych 
narożnikach, dzięki czemu możemy ułożyć go zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej.

•  uchwyt pozwala na płynne obracanie iPad’a o 90°
•  stojak posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie od 625 do 1100 mm
•  wymiary: Ø podstawy: 230 mm, wysokość: 625-1100 mm
•  materiał: aluminium
•  kolor: srebrny

Uwaga! iPad nie wchodzi w skład zestawu.

STOJAKI SKŁADANE

Stacjonarny stojak na ipada wykonany z aluminium anodowanego, dedykowany dla 
iPad 2. Podwójny uchwyt obejmuje tablet w jego dwóch przeciwległych narożnikach, 
dzięki czemu możemy ułożyć go zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej.

•  uchwyt pozwala na płynne obracanie iPad’a o 90°
•  wymiary: szerokość: 330 mm, wysokość: 1145 mm, głębokość: 330 mm
•  materiał: aluminium
•  kolor: srebrny

Możliwości opcjonalne:
•  akrylowa półka na ulotki 2 x A4 z możliwością regulacji kąta nachylenia

Uwaga! iPad nie wchodzi w skład zestawu.

STOJAKI MULTIMEDIALNE

1

1
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PADLINE BLACK

PADLINE SILVER

ZADZWOŃ:     58 380 60 00

Stojak stacjonarny z uchwytem przeznaczony do zamocowania iPad’a 2 i 3. Jest elegancki, 
stabilny i kompaktowy. Posiada dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe i doskonale 
nadaje się do przedstawiania prezentacji multimedialnych oraz filmów autopromocyjnych 
i instruktażowych. Zamek patentowy oraz specjalna obudowa ekranu uniemożliwiają 
dostęp osób niepowołanych do urządzenia.

•  śruba typu motylkowego pozwala na płynne obracanie iPad’a o 90°
•  wymiary: szerokość: 330 mm, wysokość: 1100 mm, głębokość: 330 mm
•  materiał: aluminium, metal
•  kolor: srebrny

Uwaga! iPad nie wchodzi w skład zestawu.

Stojak przeznaczony do iPad’a 2 i 3. Jest elegancki, stabilny i kompaktowy. Posiada 
zabezpieczenie antykradzieżowe i doskonale nadaje się do prezentacji multimedialnych. 
Zamek patentowy oraz specjalna obudowa ekranu dodatkowo uniemożliwiają dostęp 
osób niepowołanych.

•  śruba typu motylkowego pozwala na płynne obracanie iPad’a o 90°
•  wymiary: szerokość: 330 mm, wysokość: 1100 mm, głębokość: 330 mm
•  materiał: aluminium lakierowane proszkowo, stal nierdzewna ze specjalną powłoką 
    minimalizującą zostawianie śladów po dotknięciu palcami
•  kolor: czarny/srebrny

Uwaga! iPad nie wchodzi w skład zestawu.

STOJAKI MULTIMEDIALNE

1

1
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VELO MEDIA

ZIP MEDIA

SPRAWDŹ:     www.easystand.pl

Ekspozytor złożony z dwóch części ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD o przekątnej 
8ʺ. Bardzo szybki i łatwy w montażu. Jego montaż polega na wsunięciu wąskiej tablicy 
z anodowanego aluminium, w podstawę i przymocowaniu do podstawy stalowej linki, 
wyginając lekko tablicę. Dzięki wbudowanemu ekranowi i głośnikom pozwala na pokaz 
krótkich filmów, prezentacji lub reklam w formatach: jpg, avi, mp4, mov, 3gp oraz mp3, 
umieszczonych na karcie pamięci lub pendrive'ie. 
•  w wyposażeniu standardowym stojak posiada 1 kieszeń na ulotki A4, składającą się 
    z zestawu dystansów i o-ringów
•  wymiary: wysokość: 1225 mm, szerokość: 270 mm, głębokość: 285 mm
•  materiał: aluminium anodowane, MDF
   
Możliwości opcjonalne:
•  listwa banerowa do umieszczenia grafiki z tyłu stojaka
•  rozdzielacz do formatu 2xA6
•  tabliczka A4 do umieszczenia dodatkowej grafiki na stojaku

STOJAKI SKŁADANE

Wielofunkcyjny stojak z ekranem LCD pozwalający nie tylko na pokazanie grafiki i ulotek, 
ale także na audiowizualną prezentację firmy lub produktu. 
 
•  posiada 3 kieszenie na ulotki A4 wykonane z wytrzymałego poliwęglanu
•  stojak dostosowany również do ekspozycji ulotek DL
•  Ekran: LCD 8” (obsługiwane formaty: grafika: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, 
    video: mpeg1,2,4-asp, m-jpg, divix, xvid, avi audio: mp3, wma, aac, ogg)
•  możliwość umieszczenia loga/ulotki do stałej ekspozycji
•  wymiary systemu: wysokość: 1500 mm, szerokość: 230 mm, głębokość: 290 mm
•  materiał: anodowane aluminium, MDF
•  kolor: srebrny

Możliwości opcjonalne: rozdzielacz kieszeni A4 na 2 x A6/DL

STOJAKI MULTIMEDIALNE

1

1
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CLEAR

PIROUETTE

ZADZWOŃ:     58 380 60 00

Pirouette to ekspozytor: wolnostojący, obrotowy i trójstronny.

Występuje w 3 formatach: A4, A5 lub DL.
Wystarczy wydrukować informacje i włożyć je do tabliczek typu Pixquick.
Idealne rozwiązanie do zastosowania w recepcji, na ladzie bankowej lub na stoliku w restauracji.

Tabliczki Pixquick wykonane są z wytrzymałego poliwęglanu. Zamknięta w tabliczce 
ulotka nie przesuwa się, a dodatkowo jest zabezpieczona przed uszkodzeniem lub 
ubrudzeniem.
Dzięki systemowi Pixquick wymiana grafiki jest bardzo prosta i zajmuje dosłownie kilka 
sekund (otwieranie ‚na click’).
Czarna solidna podstawa tego stojaka zapewnia mu stabilność. Niezwykle praktyczna 
w tym stojaku jest możliwość umieszczenia w nim aż 3 różnych ulotek.

Tabliczka informacyjna wykonana z akrylu. Występuje w 3 popularnych formatach: 
A4, A5 lub A6. Stojak ten idealnie nadaje się do prezentacji na:
•  ladach recepcyjnych
•  stolikach restauracyjnych
•  stołach konferencyjnych
•  biurkach

Na rogach tabliczki Clear znajdują się magnesy, które dają pewność, że po „zamknięciu” 
stojaka ulotka nie będzie się przemieszczać. Dzięki temu Twój przekaz zawsze będzie 
czytelny i estetyczny.

Stojaki na biurko to popularne małe standy wykorzystywane bardzo często w punktach 
odpowiedzialnych za sprzedaż i dostarczanie usług (banki, operatorzy telekomunikacyjni, 
fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe itp.).

STOJAKI NA BIURKO

1

1
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PIXQUICK

PYLON

SPRAWDŹ:     www.easystand.pl

Przeźroczysta, wykonana z wytrzymałego poliwęglanu nowoczesna i praktyczna tabliczka 
informacyjna do prezentacji ulotek.
Występuje w formatach: A4, A5, A6, DL, A8L.
Dzięki systemowi otwierania przedniej części tabliczki „na klik” można w bardzo łatwy 
i wygodny sposób wymieniać grafikę.
Szczególną zaletą tego systemu jest to, że w przypadku formatów A5 oraz A4 otrzymujemy 
zestaw, w którym znajduje się:

•  elastyczna podpórka (pozwalająca na postawienie tabliczki na biurku)
•  taśma 3M (umożliwia zamocowanie tabliczki do powierzchni gładkich
    (np. witryna lub szyba))
•  cztery wkręty (pozwalają na przymocowanie tabliczki do ściany)

Możliwości opcjonalne – przy formatach A6, DL, A8L:
•  elastyczna podpórka

STOJAKI SKŁADANE

Dwustronny stojak ze srebrną, stabilną podstawą.
Dostępny w formatach: A4, A5, DL.
Podstawa wykonana z aluminium, tabliczki wykonane z poliwęglanu.

Tabliczki Pixquick to idealne rozwiązanie gdy chcemy często zmieniać informacje 
znajdujące się w stojaku. Dzięki bardzo prostemu otwieraniu „na click” – bez najmniej-
szego problemu każdy wymieni w stojaku Pylon ulotkę w przeciągu kilku sekund. 
Dodatkowo, tabliczka zabezpiecza ulotkę przed uszkodzeniem, pobrudzeniem czy też 
przesunięciem. Idealnie nadaje się do stosowania na ladzie barowej lub recepcyjnej, 
stoliku restauracyjnym lub na biurku pracownika odpowiedzialnego za bezpośredni 
kontakt z klientem.

STOJAKI NA BIURKO

1

1
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T-TRAY

TAYMAR COUNTER SINGLE

ZADZWOŃ:     58 380 60 00

Wykonany z polistyrenu (nieklejony) 
stojak na ulotki i katalogi przeznaczony 
do stosowania na biurku.

Ekspozytor na ulotki i broszury w formacie A4 wykonany z wytrzymałego poliwęglanu.
Idealny do prezentacji na ladzie lub biurku.

Istnieje możliwość dokupienia rozdzielacza, który pozwoli na korzystanie z dwóch kieszeni 
w formacie A6/DL.

Stojak na biurko to świetne rozwiązanie do prezentacji Twojej oferty. Gdy potencjalny 
klient jest w poczekalni z pewnością zapozna się z Twoją ofertą jeżeli będzie ona 
właściwie wyeksponowana – w tym właśnie pomoże T-Tray. Stojak posiada wygodną 
i łatwo mocowaną elastyczną przeźroczystą podpórkę, która zapewni mu właściwą 
stabilność.

STOJAKI NA BIURKO

TYBC93  na wizytówki          1            pozioma

TYVBC56  na wizytówki         1            pionowa

TY4BC93  na wizytówki         4            pozioma

TYC160  A5         1            pionowa

TYC110  A6/DL         1            pionowa

TYC230  A4         1            pionowa

TY2C112  A6/DL         2            pionowa

TYCLA5  A5         1            pozioma

TY2C155H  A5         2            pionowa

TY3C110H  A6/DL         3            pionowa

TYC330  A4         1            pozioma

KOD FORMAT ILOŚĆ
KIESZENI ORIENTACJA

1

1
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TAYMAR COUNTER MULTI

TAYMAR POSTER SINGLE

SPRAWDŹ:     www.easystand.pl

STOJAKI SKŁADANE

Stojak na poster do prezentacji ulotki na biurku lub ladzie.

•  wykonany z polistyrenu
•  wylewany (nieklejony)
•  występuje w formatach A4 i A5

Przykładowe zastosowanie: stolik restauracyjny lub lada barowa (prezentacja menu), 
recepcja hotelowa.
Stojaki z serii Taymar produkowane są we Włoszech dlatego ich jakość wykonania i trwałość 
są na bardzo wysokim poziomie.
Wylewana podstawa zapewnia stojakowi stabilność. Bardzo szybka i intuicyjna wymiana 
grafiki jest zdecydowanie atutem tego rozwiązania. Gdy ulotka zostaje umieszczona w 
stojaku przed jej przesuwaniem i uszkodzeniem chroni ją specjalny bezbarwny PET 
zabezpieczający.

STOJAKI NA BIURKO

Przeźroczysty stojak na biurko. Idealny 
do prezentacji broszur, ulotek i małych 
katalogów.

•  wykonany z polistyrenu
•  wylewany (nieklejony)
•  opcjonalna możliwość rozdzielenia  
    kieszeni A4 na 2xA6/DL
•  lekki

TY2C160         A5         2            pionowa

TY2C230X         A4         2            pionowa

TY3C160         A5         3            pionowa

TY4C160         A5         4            pionowa

TY4C110         A6/DL         4            pionowa

TY3C230         A4         3            pionowa

TY4C230X         A4         4            pionowa

KOD FORMAT ILOŚĆ
KIESZENI ORIENTACJA

1

1
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TWISTER QUICK

DACAPO

ZADZWOŃ:     58 380 60 00

Tabliczka wykonana ze szkła akrylowego z elegancką aluminiową nóżką stabilizującą.
Występuje w trzech formatach: A6, A5, A4.
Możliwość obrotu o 90° pozwoli łatwo zmienić pozycję z pionowej do poziomej.

Dzięki eleganckiemu design’owi wyróżnia się zdecydowanie spośród proponowanych 
na rynku rozwiązań mających podobne zastosowanie. Niepodważanym atutem tego 
systemu jest możliwość prezentacji ulotek w pionie lub poziomie. Twister Quick to 
system, który sprawdzi się na ladzie recepcyjnej w hotelu, restauracji, salonie kosme-
tycznym, fryzjerskim lub SPA. Zaprezentuj właściwie i elegancko swoje menu, usługi 
lub produkty. Wybierając stojak należy również pamiętać, aby sugerować się przestrzenią 
w jakiej będzie się znajdował.

NA BIURKO / NA ŚCIANĘ

Praktyczne rozwiązanie pozwalające na ekspozycję ulotek i katalogów na ścianie.
Dostępne szerokości listew: 500, 1000, 1500, 2000 mm.
Dostępne formaty ulotek: A4, A5, A6.

Listwy o różnej szerokości i 3 wymiary ulotek pozwalają na stworzenie wielu konfiguracji. 
Jest to więc fantastyczne rozwiązanie dla firm, które posiadają wiele ulotek o różnych 
formatach, które mają być prezentowane w jednym miejscu. Listwy wykonane są 
z anodowanego aluminium, a dodatkowo ich końce zabezpieczone są specjalnymi 
plastikowymi kapslami. Kieszenie Dacapo wykonane są z polistyrenu. W zestawie wraz 
z listwami znajdują się wkręty, pozwalające na montaż systemu bezpośrednio do ściany.

1

1



25

MAGIC WALL

PIXQUICK WALL

SPRAWDŹ:     www.easystand.pl

STOJAKI SKŁADANE

Przeźroczysta, wykonana z wytrzymałego poliwęglanu nowoczesna i praktyczna tabliczka 
informacyjna przeznaczona do przymocowania do ściany.
Rozwiązanie to występuje w formatach: A3, A4, A5, A6, DL, A8L, 105×600 mm.
Dzięki systemowi otwierania przedniej części tabliczki „na klik” można w bardzo łatwy 
i wygodny sposób wymieniać grafikę.

Idealnie sprawdzi się do identyfikacji pomieszczeń lub prezentacji w biurze/oddziale 
obecnej oferty produktowej lub usługowej.
Tabliczka produkowana jest w Unii Europejskiej, a jej najważniejszymi zaletami są elegancki 
wygląd i wysoka jakość.

Rozwiązanie to dostępne jest również w kolorze srebrnym  (nie dotyczy formatu:
105×600 mm).

EKSPOZYTORY NA ŚCIANĘ

Aluminiowy panel ścienny, który pozwala na zamocowanie 
kieszeni oraz półek.
Występuje w dwóch wersjach:
•  Pozioma: 170×460, 170×910 oraz 170×1360 mm
•  Pionowa: 800×235 oraz 1140×235 mm
 

1

1

Idealnie sprawdzi się w salonach sprzedaży, oddziałach banków 
i firm ubezpieczeniowych, salonach fryzjerskich i kosmetycznych 
oraz w urzędach. Dzięki dodatkowym akcesoriom (półki lub 
kieszenie na ulotki) posiadamy wiele możliwości konfiguracji 
tego rozwiązania. Każdego dnia możemy dowolnie wymieniać 
poszczególne elementy ponieważ ich mocowanie w panelu jest 
bardzo łatwe – wystarczy umieścić zaczepy kieszeni lub półki 
w nucie aluminiowego panela. Trwa to maksymalnie kilka sekund.
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TAYMAR WALL

WALLMATE

ZADZWOŃ:     58 380 60 00

EKSPOZYTORY NA ŚCIANĘ

Idealny system prezentacyjny, którego konstrukcja wykonana jest z anodowanego 
aluminium. Przeznaczony do montażu naściennego.
Posiada trzy akrylowe półki na ulotki, które oferują dużo miejsca, dzięki czemu nada się 
nie tylko do prezentacji broszur, ale także gazet i katalogów.

Wymiary systemu:
•  wysokość: 960 mm, szerokość: 710 mm, głębokość/odległość od ściany: 75 mm

Wymiary półki:
•  wysokość: 30 mm, szerokość: 650 mm, głębokość: 310 mm

Półki nie posiadają rozdzielaczy więc bez problemu można eksponować ulotki o różnych 
wymiarach (nawet tych najbardziej niestandardowych). Świetnie sprawdzi się w firmowych 
poczekalniach, showroom’ach oraz salonach fryzjerskich lub kosmetycznych.

Ścienny stojak na ulotki lub katalogi.
•  wykonany z polistyrenu
•  wylewany (nieklejony)

Taymar to rozwiązanie produkowane we 
Włoszech. Decydując się na te stojaki 
otrzymujemy wysokiej jakości produkt 
w rozsądnej cenie. Występuje w kilku 
popularnych i najpraktyczniejszych 
konfiguracjach, dzięki czemu idealnie 
wpasuje się w przestrzeń, w której ma 
prezentować Twoje ulotki i broszury. 

TYW110X           A6         1            pionowa

TYW160X           A5         1            pionowa

TYW230X           A4         1            pionowa

TY2W155H           A5         2            pionowa

TY3W230           A4         3            pionowa

KOD FORMAT ILOŚĆ
KIESZENI ORIENTACJA

1

1
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