En inspirationskatalog
för mässa, event, sport & butik

Ett väl valt urval av
Monterväggar, Podium & diskar, Butiksexponering,
Beachflags, Textilapplikationer samt Eventsystem

All produktion i huset
All expoproduktion utförs i Sverige. Print och nödvändig efterbearbetning
samt montering görs på plats för att garantera önskad funktion.

Komplett efterbearbetning
Vi hanterar sömnad, figurskärning, öljettering
och foliering samt har en mängd smarta tillbehör.
Allt detta görs med full kontroll i vår egen ateljé.
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Närproducerat & miljövänligt
Våra exposystem är portabla och med låg vikt. Därmed
hålls transportbehoven till ett minimum. Produktionen är
miljöanpassad och energieffektiv. Verksamheten präglas
av miljöhänsyn, samhällsansvar och sunda värderingar.
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Easy Soft Wall
• Välvd eller rak form
• Helt slät bildyta
• Modulbyggda
mässlösningar
Perfekt
till välvda
textilväggar

Easy Soft Wall kan enkelt byggas
ut till riktigt stora monterlösningar.

Easy Soft Wall har en slät bildyta
av textil, även med ett välvt system.

Välvda och raka mässväggar med
textilomslag som enkelt byggs ut

Specifikationer (exempel)
Modell (exempel)
Yttermått

3x3 välvd
223 x 226 cm

Välvda, raka, höga och även kopplade. Med Easy Soft Wall
har du alla möjligheter att skapa en riktigt bra utställning
med enkel hantering. Med kopplade moduler bygger
du enkelt gigantiska monterlösningar!

Vikt
Textilkvalitet
Brandklass
Material system
Ingår

10 kg
15 kg
Sublimeringstryckt Expotextil
B1
Metall och plast
Transportväska

Tillbehör

Led-spotlights, skärmhållare

190 x 80 cm

100 x
100 cm
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100 x
190 cm

240 x 80 cm

290 x 80 cm

200-500 x 60-100 cm

15 w Led-spotlights och skärmhållare finns som tillbehör.

100 x
220 cm

150 x 100 cm

150 x 190 cm

150 x 220 cm

190 x 100 cm

190 x 190 cm

190 x 220 cm

220-550 x 225 cm

240 x 100 cm

240 x 190 cm

240 x 220 cm

4x4 rak
300 x 300 cm

220-550 x 305 cm

280 x 100 cm

280 x 190 cm

280 x 220 cm

1 x 2 rak

1 x 3 rak

1 x 4 rak

2 x 3 rak

3 x 3 rak

2 x 4 rak

3 x 3 rak

3 x 3 välvd

3 x 4 rak

4 x 2 rak

4 x 3 rak

4 x 3 välvd

4 x 4 rak

80 x 152 cm

80 x 226 cm

80 x 300 cm

152 x 226 cm

226 x 226 cm

152 x 300 cm

226 x 226 cm

223 x 226 cm

226 x 300 cm

300 x 152 cm

300 x 226 cm

292 x 226 cm

300 x 300 cm

Fotovägg

• Dubbel- eller enkelsidig
• Perfekt för fotografering
• Monteringstid 2-3 min
• Anpassade storlekar
Slät yta –
perfekt som
fotobakgrund

Fotobackdrop kan anpassas för
riktigt stora format och
speciallösningar
upp till 6 x 3 meter.

Möjlighet till olika motiv
på båda sidorna, eller
med vit baksida.

Fotovägg för event inomhus

190 x 80 cm

100 x
100 cm

x 2 rak
152 cm

1 x 3 rak
80 x 226 cm

240 x 80 cm

290 x 80 cm

200-500 x 60-100 cm

Textilvägg med dubbelsidig textil och helt slät yta.
Monteringstid 2-3 minuter.
Enkelt handhavande och
kompakt vid transport.
100 x
190 cm

100 x
220 cm

150 x 100 cm

150 x 190 cm

150 x 220 cm

Knockdown-versionen
får plats i en 125 cm väska.
Textil och metallfötter
i en separat väska.

190 x 100 cm

190 x 190 cm

Specifikationer (exempel)
220-550 x 225 cm

Modell
250 Knockdown
Vikt inkl. väska / fötter 15 kg
190 x 220 cm

Bredd
Höjd

240 x 100 cm

250 cm
225 cm

240 x 190 cm

240 x 220 cm

Textilkvalitet
Material system
Väska längd

220-550 x 305 cm

400 fast
18 kg
400 cm
250 cm

280 x 100 cm

600 fast+
23 kg
600 cm
300 cm

280 x 190 cm

280 x 220 cm

Sublimeringstryckt polyester
Glasfiberram, metallfötter
125 cm
265 cm
310 cm

1 x 4 rak

2 x 3 rak

3 x 3 rak

2 x 4 rak

3 x 3 rak

3 x 3 välvd

3 x 4 rak

4 x 2 rak

4 x 3 rak

4 x 3 välvd

4 x 4 rak

80 x 300 cm

152 x 226 cm

226 x 226 cm

152 x 300 cm

226 x 226 cm

223 x 226 cm

226 x 300 cm

300 x 152 cm

300 x 226 cm

292 x 226 cm

300 x 300 cm

100 knockd. 150 knockd.

200 knockdown

250 knockdown

300 knockdown

300 med fasta rör

400 med fasta rör

500 med fasta rör

600 med fasta rör

100 x 220 cm 150 x 220 cm

200 x 220 cm

250 x 220 cm

300 x 220 cm

300 x 250 / 300 cm

400 x 250 / 300 cm

500 x 250 / 300 cm

600 x 250 / 300 cm
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Soft Image

• Mycket enkel hantering
• Tålig och tvättäkta textil
• Kompakt transportmått
• Miljövänlig tryckteknik

190 x 80 cm

100 x
100 cm

100 x
190 cm

240 x 80 cm

100 x
220 cm

290 x 80 cm

150 x 100 cm

200-500 x 60-100 cm

150 x 190 cm

150 x 220 cm

190 x 100 cm

Mässvägg med mycket enkel hantering
1 x 3 rak

1 x 4 rak

2 x 3 rak

3 x 3 rak

190 x 220 cm

2 x 4 rak

Portabel
textilvägg
med sublimeringstryckt
80 x 226
cm 80 x 300 cm
152 x 226 cm
226 x 226 cm textilprint.
152 x 300 cm
Mycket smidig att montera och transportera. Finns i flera
standardstorlekar.

80 x 152 cm

226 x 226 cm

223 x 226 cm

100 knockd. 150 knockd.

200 knockdown

250 knockdown

200 x 220 cm

250 x 220 cm

300 x 220 cm Textilkvaliet
300 x 250 / 300 cm

Material system

En Soft Image monteras på några minuter!

60 x
160 cm

60 x
180 cm

226 x 300 cm

4 x 2 rak
300 x 152 cm

Specifikationer (exempel)

100 x 220 cm 150 x 220 cm

40 x
40 x
160 cm 180 cm

240 x 220

Tillbehör

Modell (med gavlar)
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240 x 190 cm

3 x 3LED-spotlights,
rak
3stödfötter,
x 3 välvd
3 x 4 rak
transportväska
Multibag.

Vikt system inkl. textil
Bredd
Djup
Höjd
300 knockdown
300 med fasta rör

LED-spotlights
finns som tillbehör.

240 x 100 cm

En Soft Image 3x3 fälls enkelt ihop och får plats i
väskan. Den tryckta textilen är skrynkeltålig och
behöver inte demonteras inför transport.

Finns i
flera olika
storlekar

1 x 2 rak

190 x 190 cm

220-550 x 225 cm

3x3

4x3

11 kg
13 kg
224 cm
300 cm
32 cm
32 cm
225 cm
400 med fasta rör 225 cm
400 x 250 / 300 cm polyester
Sublimeringstryckt
Aluminium, plast

2x3

3x3

4x3

5x3

150 x 224 cm

224 x 224 cm

299 x 224 cm

375 x 224 cm

500 med fasta

500 x 250 / 300

B

Fabric System

• Stora anpassningsmöjligheter
• Upp till 290 cm hög
• Smidig transport

Rak, böjd, välvd
eller vinklad –
du bestämmer

Ett helt Fabric System får plats i de
anpassade väskorna. För ett ännu
mer robust skydd rekommenderas
Standard Case XL

Fabric System med svängda profiler.

Textilvägg för event, mässa & inredning

Tillbehör
LED-spotlights, Standard Case XL.

Imponerande mångsidigt och fristående textilsystem för
mässor, showroom, backdrop eller temporär inredning.

Specifikationer (exempel)
Modell
Bredd

38 x
38 x
38 x
140 cm 160 cm 180 cm

58 x
140 cm

58 x
160 cm

58 x
180 cm

Enkel montering tack
vare bildytan av textil och
det böjliga toppfästet.
200 x 185 cm

330
330 cm

440
440 cm

550
550 cm

Höjd
150-290 cm 150-290 cm 150-290 cm
Textilkvalitet
Sublimeringstryckt polyester
Material system
Aluminium och stål
Ingår
Transportväskor
Tillbehör
LED-spotlights, Standard Case XL
250 x 185 cm

300 x 185 cm

100 x
100 cm

100 x
200 cm

Välj mellan rak, med
hörn eller formad.
330

440

550

660

330 x 150-290 cm

440 x 150-290 cm

550 x 150-290 cm

660 x 150-290 cm
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Stage

• Smidig transport
Upp till
305 cm
höjd!

• Välvda och raka
former

Samtliga delar till Stagesystemet
levereras i anpassade väskor. Det hela
kan sedan packas i en rullbar koffert.

Stagesystem med storlek 400 x 220 cm.

Större textilväggar för mässor, event
och showroom

Tillbehör

Rejält mässväggssystem som kan monteras på flera olika sätt.
Bildvåd med sublimeringstryckt textil som tål tvätt och hantering.

Specifikationer (exempel)

LED-spotlights.

Modell
Bredd
Höjd
Textilkvalitet
Material system

0 x 80 cm

0x
cm

• Upp till 305 cm hög

Stage med oval eller rund
form200-500
för xtakmontering.
60-100 cm

290 x 80 cm

Standard
High
220-550 ccm
220-550 cm
225 cm
305 cm
Sublimeringstryckt polyestertextil
Aluminium, stål

220-550 x 225 cm

220-550 x 305 cm

Välj mellan rak, med
hörn eller formad.
150 x 100 cm
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150 x 190 cm

150 x 220 cm

190 x 100 cm

190 x 190 cm

190 x 220 cm

240 x 100 cm

240 x 190 cm

240 x 220 cm

280 x 100 cm

280 x 170 cm

280 x 240 cm

Stora
textilväggar

• Upp till 320 cm höjd
med valfri längd
• Tål omild behandling
• Miljövänligt tryck

Textilproduktioner för Stockholms stad.

På mässan, som backdrop, i butik,
inredning och dekoration
Med sublimeringstryckt textil täcker du snabbt en större
väggyta på ett mycket smidigt sätt. Fungerar både för
temporära lösningar och längre tids exponering.
Miljövänlig produktion med vattenbaserad tryckteknik.

Textilvägg som
backdrop vid
framförande
i Almedalen.

Specifikationer
Kvalitet

Flaggpolyester

Expotextil

Vikt

130 g/kvm

220 g/kvm

Höjd

Upp till 320 ccm

Brandklass
Textil

B1
Sublimeringstryckt polyester

Flagg

Expotexil

Tunn och lätt textil
med mycket bra
genomtryck.

Tät textil för enkelsidigt tryck.
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58 x
140 cm

Pop Up
Magnetic

58 x
160 cm

Klassiskt200välvd
x 185 cm
form eller med
raka väggar

58 x
180 cm

• Välvd eller rak form
• Magnetisk precision
• Mycket tålig bildyta
• Ryms i en box som blir
till en disk

250 x 185 cm

300 x 185 cm

Mässvägg med variation & flexibilitet
Standardsystem med klassisk välvd form eller med raka väggar.
Enkelhet med stora möjligheter! Kan även kombineras med
330
440
bildskärm.
330 x 150-290 cm
440 x 150-290 cm

100nedpackad
x
100 x
En komplett Pop Up Magnetic
och
100 cm
200 cm
redo för transport får plats i en Standard Case.

Tillbehör
LED-spotlights, stödfötter, skärmhållare.
550

660

550 x 150-290 cm
Specifikationer
(exempel)

660 x 150-290 cm

Modell
3x3 svängd
Vikt inkl. Standard Case
25 kg
Bredd
254 cm
Djup
71 cm
Höjd
223 cm
2 x 3 svängd
192 x 223 cm

2 x 3 rak
runda gavlar

2 x 3 rak
raka gavlar

216 x 223 cm

150-160 x 223 cm

2 x 3 rak
runda gavlar

2 x 3 rak
raka gavlar

216 x 223 cm

150-160 x 223 cm

3 x 3 svängd
253 x 223 cm

3 x 3 rak
runda gavlar

3 x 3 rak
raka gavlar

275 x 223 cm

224 x 223 cm

Mtrl budskap
4 x 3 svängd
306 x 223 cm
Mtrl system

3 x 3 rak
runda gavlar

3 x 3 rak
raka gavlar

306 x 223 cm

275 x 223 cm

224 x 223 cm

Pop Up-systemet är moduluppbyggt med stora variationsmöjligheter.

2 x 3 svängd
192 x 223 cm
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3 x 3 svängd
253 x 223 cm

4 x 3 svängd

4x3 svängd
27 kg
306 cm
97 cm
223 cm

Stryktålig
på styva plastvåder
4 x 3print
rak
4 x 3 rak
runda gavlar
raka gavlar
Aluminium
och
348 x 223 cm
298 x 223plast
cm

4 x 3 rak
runda gavlar

4 x 3 rak
raka gavlar

348 x 223 cm

298 x 223 cm

Quick Ljusvägg

• Portabel ljusvägg
• Sladdlös koppling

Enkeleller
dubbelsidig

• Allt i rullbar väska
• Aluminiumram
• Monteras utan
verktyg

Bakgrundsbelyst tryck
med lyster

En komplett ljusvägg får plats
i den medföljande rullväskan.

Låt ditt budskap lysa upp

Variationer

En ljusvägg lyfter fokus och skapar en oöverträffad synlighet.
Som fristående pelare eller som hel montervägg.
Ljusväggen är lättmonterad och stabil. Inga verktyg, inga lösa
sladdar eller kopplingar och med integrerad transformator.
Klicka ihop ramen, montera budskapet
och anslut endast nätsladden.

100 x
100 cm

100 x
190 cm

240 x 80 cm

100 x
220 cm

290 x 80 cm

150 x 100 cm

150 x 190 cm

Specifikationer
Modell
Bredd
Höjd

Quick Ljusvägg
100, 150, 190, 240, 280 cm
100, 190, 240 cm

Typ
Textilkvalitet
Material system
Ingår

Sladdlösa kopplingar med
integrerade transformatorer. Smidigare blir det inte!
190 x 80 cm

Finns även som obelysta väggar.

200-500 x 60-100 cm

150 x 220 cm

190 x 100 cm

190 x 190 cm

190 x 220 cm

220-550 x 225 cm

240 x 100 cm

240 x 190 cm

240 x 220 cm

Quickfästen, trafolös anslutning
Ljuslådetextil med silikonkeder
Aluminium
Rullväska med hjul
220-550 x 305 cm

280 x 100 cm

280 x 170 cm

280 x 240 cm
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Quick Podium
• Självuppresande!
• Disk och omslag i ett
• Kompakt
• Låg vikt

Världens snabbaste demodisk!
Självuppresande mässdisk med printat omslag av textil.
Mycket enkel att montera och transportera tack vare låg
vikt och smidig väska.

Toppskivan kan folieras
med ett tåligt vinyltryck.

Det självuppresande saxsystemet gör uppfällningen
av disken mycket enkel.

Disken får plats i den medföljande väskan.

Specifikationer
Modell
Vikt (inkl väska)

Quick Podium
9 kg

Mått uppfälld (BxHxD)
Bärighet
Bildyta

70 x 97 x 40 cm
15 kg
162 x 103 cm

Material omslag

Sublimeringstryckt polyester

Material system
Ingår

Metall, plast
Transportväska

34 cm

Omslaget av sublimerad textil ger en helt slät bildyta.

Toppskiva

64 cm

12

Quick Podium XL / XL LED
• Större bordsyta
• Disk och omslag i ett
• Mycket enkel hantering
• Finns med belysning

XL LED ger budskapet liv med inbyggd belysning.
Omslaget spänns ut vid uppfällning och ger en helt slät yta.

Snabb, snygg och stadig disk
Självuppresande mässdisk med printat omslag av textil.
Mycket enkel att montera och transportera tack vare låg
vikt och smidig väska. Rejäl arbetsyta där du enkelt får
plats med både laptop och kaffekopp.

Specifikationer
Modell
Vikt (inkl väska)

Quick Podium XL
14 kg

Mått uppfälld (BxHxD)
Bärighet

80 x 97 x 48 cm
15 kg

Bildyta

194 x 104 cm

Material budskap

Sublimeringstryckt polyestertextil

Toppskivan kan folieras
med ett tåligt vinyltryck.
Hela disken får plats i den
anpassade väskan.

43 cm

Material system
Ingår

Metall, plast
Väska

Toppskiva

75 cm
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Podium Basic

• Prisoptimerad!
• Invändiga hyllplan
• Enkel hantering
• Rullbar

Transportbox
och disk i ett

En styv plastvåd med fullfärgstryck fungerar som
omslag. Lätt att skifta och byta ut vid behov.

Mässdisk & box med printat omslag
Stadig mässdisk som också fungerar som transportbox för
andra system. Den är mycket tålig och rullas enkelt tack
vare infällda hjul och handtag.

Gott om förvaring med invändiga hyllplan.

Specifikationer
Modell
Vikt

Podium Basic
21 kg med toppskiva

Storlek uppfälld (BxHxD)
124 x 98 x 60 cm
Storlek stängd (BxHxD)
73 x 98 x 40 cm
Bildyta
173 x 85 cm
Material budskap
Styv plastvåd med fullfärgsprint
Material system

cm
33

60 cm

Plast, metall

Toppskiva

Toppskivans yta är mycket
tålig mot slitage.
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Hopfälld fungerar disken
som en transportbox och
blir mycket kompakt.

124 cm

Podium Basic XL
Bred disk med
stora förvaringsmöjligheter

• Prisoptimerad!
• Transportboxar
och disk i ett
• Invändiga hyllplan
• Rullbara sektioner

En styv plastvåd med fullfärgstryck fungerar som
omslag. Lätt att skifta och byta ut vid behov!

Koppla två Podium Basic till en XL-disk

Specifikationer

Två rullbara transportboxar som blir en mässdisk med toppskiva,
printat omslag och invändiga hyllplan. Mycket rymlig för transport
av övriga system. Boxarna är mycket tåliga och rullas enkelt tack
vare infällda hjul och handtag.

Modell
Vikt

Podium Basic XL
21 kg med toppskiva (2 st)

Storlek uppfälld (BxHxD) 218 x 98 x 106 cm
Storlek stängd (BxHxD) 73 x 98 x 45 cm (2 st)
Bildyta
225 x 85 cm
Material budskap Plastvåd med fullfärgstryck
Material system
Plast, metall

106 cm

165 cm

cm
38

Stor disk och rejält med förvaring
tack vare de invändiga hyllplanen.

Toppskiva

218 cm
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Soft Image disk
• Transportvänlig
• Mycket lättmonterad
• Invändigt hyllplan
• Tvättäkta textiltryck
Toppskiva av stenlaminat.

Soft Image disk med sublimeringstryckt textilomslag.

Transportvänlig textildisk
En mässdisk som är mycket enkel att montera, har invändig
hylla och är kompakt vid transport. Budskapet av sublimeringstryckt textil är enkelt att skifta och tål maskintvätt.
Disken levereras med väska.

Ingår
Invändig hylla, toppskiva och transportväska.

Specifikationer
Mått uppställd
Mått väska

105 x 100 x 35 cm (BxHxD)
108 x 45 x 20 cm (BxHxD)

Vikt
Material system

Aluminium, plast, laminat

Material omslag

Sublimeringstryckt polyestertextil

40 cm

Ingår

Toppskivan av stenlaminat är mycket
tåligt mot slitage.

10 kg inkl väska & tryck

Transportväska, invändig hylla, toppskiva

Toppskiva

106 cm
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Budgetbord

• Portabelt
• Monteras på 5 minuter
• Hopfällbart
• Med tryckt omslag

Budgetbordet blir kompakt vid
transport och levereras med
anpassade väskor.

Prisvärd, portabel disk med print
Portabel disk med ditt budskap på en utbytbar banderollfront. Packas i två väskor. Ställning med hylla, budskap och
vändbar toppskiva (vit eller svart). Köp till printad topp.

Specifikationer
Mått uppställd

91 x 91 x 48,5 cm (BxHxD)

Mått väska system

95 x 50 x 8 cm(BxHxD)

Mått väska omslag

20 x 95 cm (Diam. x H)

Vikt

12 kg inkl väskor & omslag

Bildyta

Banderoll (omslag), dekalvinyl (topp)

Ingår

Svart eller vit toppskiva, invändig hylla, två väskor

45 cm

50 cm

Budgetbord i standardutförande med svart
eller vit toppskiva.

184 x 89 cm (omslag)

Tryck

Tillval: Budgetbord+
med printad toppskiva.

91 cm
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Fällbord med profilering

20-550 x 225 cm

• Fällbara ben
• Enkel montering
• Miljövänligt textiltryck

220-550 x 305 cm

240 x 220 cm

280 x 100 cm

280 x 170 cm

280 x 240 cm

Fällbord 122 x 61 cm
med printad duk.

Hopfällbara bord med profilering
4 x 3 rak
4 x 3 välvd
4 x 4 rak
Mycket smidiga
och stabila bord
som enkelt monteras
300 x 226 cm
292 x 226 cm
300 x 300 cm
genom att fällas upp eller vikas ut. Profilering med tryckt
textilduk i fullfärg som tål maskintvätt.

2 rak

152 cm

Ståbord med
svart eller vitt
överdrag. Levereras
med printad
toppskiva.

Bord med fällbara ben
Modell
Vikt
Bredd
Djup
Höjd
Duk

122 cm
152cm
11 kg
14 kg
122 cm
152 cm
61 cm
76 cm
74 cm
74 cm
Sublimeringstryckt polyestertextil

Vikbart fällbord
500 med fasta rör

600 med fasta rör

500 x 250 / 300 cm

600 x 250 / 300 cm

Modell
Storlek (BxDxH)
Vikt
Duk

Fällbord 183 x 76 cm fälls ihop
till ett platt paket med ett par handgrepp.

183 cm
183 x 76 x 74 cm
17 kg
Sublimeringstryckt polyestertextil

Ståbord med fällben
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Bord med fällbara ben

Bord med fällbara ben

Vikbart fällbord

122 x 61 cm
Höjd 74 cm

152 x 76 cm
Höjd 74 cm

183 x 76 cm
Höjd 74 cm

Ståbord med
fällbara ben
78 cm diam.
Höjd 110 cm

Modell
Storlek (BxDxH)
Vikt
Duk

78 cm
78 x 78 x 110 cm
8,5 kg
Svart eller vit lycra

Smart Demobord Mini
Rostfri,
hygienisk
toppskiva

• Rostfri arbetsyta
• Hopfällbart
• Egen profilering
• Lätt att transportera

Hopfällt och redo för transport.

Portabel, hopfällbar demonstrationsdisk
Demonstrationsdisk av högsta kvalitet. Hygienisk bordsyta av
rostfritt stål, invändig hylla och med egen profilering på framsida
och sidor. Levereras i väska.

Specifikationer
B x H x D (uppställd)

105 x 80 x 48 cm

B x H x D (hopfälld)

105 x 20 x 48 cm

Mått bordsyta

105 x 48 cm

Vikt

16 kg

Bildyta 99 x 78 cm (frams.), 47 x 78 cm (korts.)

Hopfälld blir disken mycket
kompakt. Bildvåderna sitter
kvar på disken och rullas
ihop inför transport.

Tryck

Slät bannerväv med fullfärgstryck

Ingår

Transportväska

48 cm

Insidan med invändig
förvaringshylla.

Toppskiva

105 cm
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Stand Up Info
• Ställ upp – fäll ut – klart!
• Kompakt vid transport
• Invändigt hyllplan
• Printade paneler

Klassisk disk
i ny tappning

Stabilt podium med aluminiumram
och printade paneler
Den klassiska Stand Up disken, nu med bättre ram, snyggare
toppskiva och omdesignad väska. Enkel och transportvänlig.

Hopfälld blir Stand Up Info mycket
kompakt och lätt att transportera.

Ingår
Invändig hylla, toppskiva och väska.

Specifikationer
B x H x D (uppställd)

79 x 102 x 37 cm

B x H x D (hopfälld)

108 x 79 x 5 cm

Vikt

10 kg

Bildyta

69 x 94 cm (frams.), 27 x 94 cm (korts.)

Tryck

37 cm

5 mm paneler med fullfärgstryck

Med invändig hylla.

Toppskiva

Toppskiva av aluminiumfärgad MDF.
79 cm
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x 185 cm

Basic Ljusvägg & Disk
• Prisoptimerad!
• Lättmonterad
Dubbelsidigt
budskap

• Helt portabel
• Förmonterad LED
& kablage

En komplett vägg eller disk ryms
i den praktiska transportväskan.

Att tillföra ljus i väggar och diskar ger budskapet en extra
synlighet. Basic väggarna är lättmonterade och har låg vikt
tack vare precisa ramar av plast
Systemets integrerade stödfötter, förmonterat kablage och
de 3 watt starka LED-lamporna ger en högre effekt, bättre
ljusflöde och enklare handhavande än andra väggar i
samma prissegment.

Specifikationer
Modell
Bredd

Vägg
100 cm

Höjd
Typ
Textilkvalitet
Material system
Ingår

38 cm

Lättvikts-LED med ramar av plast

Förmonterat, integrerat
kablage och LED.
250 x 185 cm

300 x 185 cm

100 x
100 cm

100 x
200 cm

Disk
100 cm

200 cm
100 cm
Integrerad LED, 3 W i plastram
Ljuslådetextil med silikonkeder
Plast
Plast, fiberskiva
Vadderad transportväska, trafo

Toppskiva

100 cm
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Quick Magnet
• Enkelt budskapsbyte
• Dubbelsidig
• Kompakt förpackning
• Snygg inramning
Monteras utan verktyg!

Broschyrhållare A4 / A5
finns som
tillbehör

Levereras i en kompakt
förpackning med fraktanpassat format.

Enkelt, exklusivt displaysystem
Quick Magnet ger med sin sobra design en exklusiv inramning
till ditt budskap/varumärke. Samtidigt är den med sin genomtänkta konstruktion ett av marknadens mest kompakta och
lätthanterliga system. Trots sin storlek levereras den i ett minimalt emballage för minsta fraktkostnad och volym. Montering
sker minutsnabbt och helt utan verktyg.
Bildbyte görs på ett ögonblick och bildvåderna kan naturligtvis
återanvändas. Det smarta systemet är utbyggbart från standardhöjden på 140 cm och kan lätt ökas till såväl 160 cm som
180 cm med extra förlängare.

38 x
38 x
38 x
140 cm 160 cm 180 cm

58 x
140 cm

58 x
160 cm

58 x
180 cm

Flera höjder och bredder.

Tillbehör
Broschyrhållare A4 / A5, 20 & 40 cm förlängare.

Specifikationer
Quick Magnet
38
58
Bredd system
38 cm
58 cm
Höjd system 140, 160 alt 180 cm 140, 160 alt 180 cm
Djup (fot)
26 alt 40 cm
26 alt 40 cm
Vikt inkl väska
3,5 kg
4,0 kg
Bildyta bredd
38 cm
58 cm
Bildyta höjd 140, 160 alt 180 cm 140, 160 alt 180 cm
Material budskap
Styva paneler med magnet
Material system
Aluminium, stål

2 x 3 svängd
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192 x 223 cm

2x3
runda g

216 x 22

Quick Affisch
Patent pending

• Enkelt budskapsbyte
• Dubbelsidig
100 knockd. 150 knockd.
200 knockdown
100 x 220 cm 150 x 220 cm
200 x 220 cm
• Kompakt
förpackning
• Unik höjdjustering

Unik höjdjustering.

40 x
40 x
160 cm
cm 180 cm

Broschyrhållare A4 / A5
finns som
tillbehör.

Allt på plats för
montering.

Enkelt, smart displaysystem
Quick Affisch är i sin enkelhet ett unikt system fullt av finurliga och patentsökta funktioner. Uppsättningen sker lekandes lätt och alltid med
precision tack vare den självjusterande stödpinnen.
Bildbyte görs om och om igen på ett ögonblick. Den vridbara foten
ökar stabiliteten vid behov. Smart topp-profil möjliggör fäste av toppskylt som ger extra liv till budskapet. Standardhöjden är 160 cm och kan
lätt ökas till 180 cm med förlängare. Sist men inte minst så passar Quick
Broschyr utmärkt som tillbehör.

60 x
160 cm

60 x
180 cm

Quick Affisch levereras
i en kompakt väska
med handtag.

Tillbehör
Broschyrhållare A4 / A5, 20 cm förlängare.

Specifikationer
Quick Affisch
Bredd system
Höjd system
Djup (fot)
Vikt inkl väska
Bildyta bredd
Bildyta höjd
Material budskap
Material system

40
40 cm
160 alt 180 cm
26 alt 40 cm
2,5 kg
40 cm
160 alt 180 cm

60
60 cm
160 alt 180 cm
26 alt 40 cm
3,0 kg
60 cm
160 alt 180 cm
Affischpapper
Aluminium, plast

Foten kan vridas och öka
stabiliteten vid behov.
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250

2

Roll Up XXL

• Upp till 300 cm hög!
• Prisvärd fotovägg
• Stabilt m/ dubbla fötter
• Levereras med väska

Upp till
300 cm
höjd!

Basic

X XL

Imponerande storlek!
Roll Up XXL jämfört med Roll Up Basic.

Maximal exponering och synbarhet
Roll Up XXL fungerar lika bra som maximal budskapsbärare,
snygg bakgrund eller varför inte som fotovägg? Med imponerande 200 cm bredd och upp till 300 cm höjd passar den
lika bra på event, mässa eller i ett större showroom.

Quick Brochure
Perfekt broschyrhållare för foldrar
och infoblad. Fri placering tack vare
magnet som fästs mot baksidan av
våden. Med bygel för A5 & A4.
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Tillbehör
LED-spotlights, broschyrhållare.

Specifikationer
Modell
Bredd
Höjd system
Djup (fot)
Vikt inkl. väska
Bildyta
Mtrl budskap
Mtrl system

Roll Up XXL
200 cm
250 alt 300 cm
22 cm
ca 9,5 kg
200 x 250 alt 300 cm
Slitstark bannervinyl
Aluminium

Roll Up Basic

• Låg vikt
• Endast en stödfot
• Mycket enkel hantering
• Bildvåd av bannervinyl
med fullfärgstryck

Snyggt och stabilt enfotssystem med
fästpunkt för stödpinnen på baksidan.

För event och exponering

Tillbehör

Stabilt bannersystem med låg vikt. Bildvåden dras upp
likt en omvänd rullgardin och fästs mot stödpinnen på
baksidan. Stilren kasett med kromad fot och sidor.

LED-spotlights, broschyrhållare.

För en kvalitativ och kostnadseffektiv inramning av ditt
budskap!

Modell
Bredd system
Höjd system
Djup (fot)
Vikt inkl. väska

Quick Brochure
Perfekt broschyrhållare för foldrar
och infoblad.
Fri placering tack vare magnet som
fästs mot baksidan av våden.

Specifikationer

Bildyta bredd
Bildyta höjd
Mtrl budskap
Mtrl system

Roll Up Basic
85 cm
220 cm
10 cm
ca 4 kg
85 cm
215 cm
Bannervinyl med fullfärgstryck
Aluminum

Kommer med bygel för A5 & A4.
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Roll Up Classic
Upp till
145 cm
bredd!

• För dagligt bruk
• Transporttåligt
• Mycket enkel hantering
• System med livstids garanti

Perfekt som enkla och snabba intervjubakgrunder.

Mycket smidigt bannersystem för
dagligt bruk & transport

Specifikationer (exempel)
Modell
Bredd

Roll Up Classic finns i flera olika storlekar och klarar ett obegränsat antal bildbyten. Bildvåden dras upp likt en omvänd
rullgardin och fästs mot stödpinnen på baksidan. Bildvåd
med tåligt tryck på bannervinyl.

Quick Brochure
Perfekt broschyrhållare för foldrar
och infoblad.

RU Classic 85
85 cm

RU Classic 145
145 cm

220 cm
22 cm

220 cm
22 cm

Höjd system
Djup (fot)
Vikt inkl. väska
Bildyta
Mtrl budskap
Mtrl system
55 x
149 cm

70 x
85 x
Tillbehör
196 cm
216 cm

ca 5 kg
ca 7 kg
85 x 215 cm
145 x 215 cm
Slitstark bannervinyl
Aluminium

100 x
216 cm

115 x
145 x
200 x
LED-spotlights,
broschyrhållare
216 cm
216 cm
216 cm

Fri placering tack vare magnet som
fästs mot baksidan av våden.
Kommer med bygel för A5 & A4.
70 x 195 cm
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85 x 215 cm

100 x 215 cm

115 x 215 cm

145 x 215 cm

4 Screen

• Enkel hantering
• Lätt att byta bildvåd
• Upp till 200 cm bredd

Upp till
200 cm
bredd!

4 Screen kan magnetkopplas
för att bilda en större vägg.

Lätt att bära, montera & transportera
Ett bannersystem lämpligt för större upplagor och mer permanent exponering. Spotlight och broschyrhållare finns som
tillbehör. Bildvåd med tåligt tryck på bannervinyl.

55 x
149 cm

70 x
196 cm

85 x
216 cm

100 x
216 cm

115 x
216 cm

145 x
216 cm

200 x
216 cm

LED-spotlights, broschyrhållare.

Specifikationer (exempel)
Modell

4 Screen 85

4 Screen 200

Bredd
Höjd system
Vikt inkl. väska
Bildyta
Mtrl budskap

85 cm
220 cm
ca 3 kg
85 x 216 cm

200 cm
220 cm
ca 6 kg
200 x 216 cm
Bannervinyl

Mtrl system

Quick Brochure
Perfekt broschyrhållare för foldrar och infoblad. Fri placering tack vare magnet som
fästs mot baksidan av våden. Anpassas för
70 x 195 cm 85 x 215 cm 100 x 215 cm
115 x 215 cm
A4 eller A5.

Tillbehör

Aluminum

145 x 215 cm
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Brochure Stand
Brochure Stand Double
• Inga lösa delar
• Laddas från start
• Trycksaker upp till A4
• Rullbar väska som tillbehör

Brochure Stand fälls ihop
och får sedan plats i den
anpassade väskan. Mtrl
laddas redan från start.

Ett perfekt sätt att exponera och
transportera broschyrer
Brochure Stand är ett profilerande komplement till din eventmiljö
och ett praktiskt sätt att transportera dina trycksaker på.

Vi har flera typer av
broschyrställ för många
tillfällen och format.
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Specifikationer
Modell

Enkel

Dubbel

5 kg

4,7 kg

Bredd

25 cm

26 cm

Djup

27 cm

40 cm

Höjd hopfälld

39,5 cm

26,5 cm

Höjd uppfälld

157,5 cm

162 cm

Vikt inkl. väska

Antal fack
Färg

4

5

silver

silver

Sittkuddar
med tryck

• Perfekta att sitta på
• Stapelbara & hållbara
• Kudde av polyetenskum
• Tvättäkta tryck

Perfekt i montern,
fikahörnan, butiken,
eller utställningen

Fyllningen med slutna celler gör kuddarna
stabila och okänsliga för väta. Omslagen
kan bytas ut och är tvättbara.

Visa ditt varumärke på ett
annorlunda sätt
Fyrkantiga eller runda? Båda kuddtyperna fungerar lika
bra att sitta på, stapla eller för att visa ditt varumärke på
ett annorlunda sätt.

Specifikationer
Modell
Vikt

Fyrkantig / rund sittkudde
ca 2 kg

Bredd

40 cm

Höjd

40 cm

Djup

40 cm

Material kudde
Material textil

Polyetenskum med slutna celler
Sublimeringstryckt polyester

Stapelbara och lekfulla!
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Saccosäckar
med print

• Tvättäkta textiltryck
• Levereras i kartong
• Perfekt i mässmontern
eller utställningen

400
liter!

Levereras i kartong för säker transport.

Stora säckar med eget motiv
Perfekta säckar för att visa din produkt i montern eller
utställningen. Fyllda med cellplastkulor i innerpåse och
tvättäkta omslag med miljövänligt fullfärgstryck.

Specifikationer
Modell
Vikt

90 cm

Höjd

140 cm

Djup

35 cm

Material textil
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8 kg

Bredd

Material fyllning

Kul komplement i
utställningen eller
montern!

Saccosäck 400 L

400 l cellplastkulor i innerpåse
Sublimeringstryckt polyester

Mattor med
tryck

• Digitalt fullfärgstryck
• Smutsavvisande
ytbehandling & anti-glid
• Kan figurskäras och
langetteras

Textilmatta – för långtidsbruk

Latexmatta – för event & expo

Matta med tät lugg och riktig lyster.

Slät, kraftig matta med latextryck.

Digitaltryckta och genomfärgade nylonmattor med
eget motiv. Riktigt tät lugg och behandlade för smutsavvisning med anti-glidbehandling på undersidan.

Speciellt anpassad för kortare tids använding och
temporär exponering. Perfekt för figurskärning med
snygga, rena kanter.

Textilmattorna kan langetteras,
vilket förhöjer utseendet och
förbättrar livslängden.

Specifikationer
Modell

Textil (FP 400)

Latex

Slitstyrka

God

För korttidsbruk

Ovansida

Nylon, antistat

PVC

Anti-glid, limningsbar

Anti-glidbehandlad

200

195 cm

4 mm

2,2 mm

Luggvikt

400 gr/kvm

–

Total vikt

1450 gr/kvm

1000 gr/kvm

Bfl-S1

–

Baksida

FP1000

FP600

Bredd (max)

FP400

Textilmattorna finns i tre olika kvaliteter
beroende på användningsområde.

Lugghöjd, tjocklek

Brandklass

Textilmattor: minsta beställning 10 kvm. Lev. tid ca 3 veckor.
Latexmattor: leveranstid 3-5 dagar.
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BeachFlag

• Snabb montering
• Slitstarkt fullfärgstryck
• Textilen tål maskintvätt
• Låg vikt

Vi har mer än
tio års erfarenhet
av BeachFlag!

BeachSign
För en helt slät flaggyta, oavsett vind.

BeachFlag 450
Total höjd 440 cm

BeachFlag 350
Total höjd 330 cm

BeachFlag 230
Total höjd 220 cm

Mycket kompakt transport.

Smarta eventflaggor för inomoch utomhusbruk

Specifikationer

Klassiska eventflaggor för temporär exponering
eller mer permanent bruk. Textiltrycket är infärgat
på djupet med optimalt genomtryck och tål maskintvätt. Utbudet av markfästen täcker de flesta behov.

Vikt (inkl väska, ej markf.)
3 kg
2,5 kg
2 kg
Höjd system
4,4 m
3,3 m
2,2 m
Flaggyta
87x390 cm 80x275 cm 45x175 cm
Material budskap
Sublimeringstryckt flaggpolyester
Material system
Glasfiber (mast), plast / metall (fötter)

Modell

Ingår
Tillbehör
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BeachWing
Alternativ, lite spetsigare
form av beachflag.

BF 450

BF 350

BF 230

Transportväska
Stort utbud av markfästen för alla underlag

FlagSign

FlagSign 350
Total höjd 3,5 m

FlagSign 250
Total höjd 2,5 m

Rektangulära eventflaggor
Flaggor för temporär exponering eller mer permanent
bruk. Systemet monteras på någon minut. Textiltrycket
är infärgat på djupet och tål maskintvätt.

• Snygg, snabb och synlig
• Slitstarkt fullfärgstryck
• Textilen tål maskintvätt
• Låg vikt

Flaggportal
Två FlagSign med mellanfäste bildar
en snygg och lätthanterlig portal.

Specifikationer
Modell
FS 250
FS 350
Flaggp.
Vikt (inkl väska, ej markf.)
2 kg
2,5 kg
5 kg
Höjd system
2,5 m
3,5 m
3,5 m
Flaggyta
80x200 cm 80x310 cm (se portalmall)
Material budskap
Sublimeringstryckt flaggpolyester
Material system
Ingår
Tillbehör

Glasfiber (mast), plast alt. metall (fötter)
Transportväska
Markfästen för all upptänkliga behov

Inget flaggystem är bättre än sitt markfäste!
33

BeachFlag Basic
• Prisoptimerad!
• Kompakt förpackning
• Fötter för alla underlag
• Låg vikt

Basic 400
Total höjd
390 cm

Basic 300
Total höjd
290 cm

Hopfällbar kryssfot
med rotor.

Vattenbälg
för kryssfot.

Markspjut med rotor.

BeachFlag
Basic 400

BeachFlag
Basic 300

Bassortimentet av eventflaggor
Smidiga eventflaggor för temporär exponering eller
mer permanent bruk. Mycket kompakt transport då ett
helt flaggystem med flagga får plats i en mindre väska.

ter!
1 me
t
s
a
End
Ett komplett flagg-kit inklusive
flagga får plats i en mindre väska.
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Markfästen för alla tillfällen!
Samtliga Basic-master kan också kombineras
med Premium markfästen.

Specifikationer
Modell

Basic 400

Basic 300

Flaggyta
76 x 350 cm
76 x 248 cm
Höjd system
ca 3,9 m
ca 2,9 m
Vikt inkl väska (ej markfäste) ca 2 kg
ca 2 kg
Material budskap
Sublimeringstryck flaggpolyester
Material system
Glasfiber, plast, metall

Expotält
Stora variationsmöjligheter

• Fjäderbelastat tak
• Ram av rigid sexkantsprofil
• Stabilast på marknaden?
• Miljöanpassad tryckmetod

Tältet fälls enkelt ihop och är
mycket kompakt vid transport.

Professionella eventtält med alla
egenskaper för att fungera perfekt
Levereras med hjulförsedd väska. Omgående leverans av
3 x 3 och 3 x 4,5 meterstält med väggar och tak i standardfärger.

Variationer & tillbehör
Helväggar, halvväggar, väggar med dörr eller fönster,
flagghållare, takrännor mm.

Standardfärger på tak och väggar
Tält med standardfärger finns för omgående leverans.

Svart

Vitt

Blå
PMS 293 U

Röd
PMS 187 C

Mycket smidig rullväska och tillbehörsförvaring med smart placerade handtag.
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Skyltar med
Pucken

• Dubbel- & enkelsidiga
• Perfekt för sarger
• Mycket enkel hantering!

Dubbel- eller
enkelsidigt
tryck

Förutom svart ...

Grön

Gul

Orange

Ställ upp – tryck i – ställ ut!

Specifikationer (exempelskyltar)

Flexibla och lätthanterliga skyltar i flera storlekar och utföranden. Möjlighet till budskap i fria former.

Modell
Vikt Pucken, tom

Skyltarna tillverkas i miljöanpassat, frost och vattentåligt material. Budskapet återges med knivskärpa och kan tryckas enkeleller dubbelsidigt.
Pucken kan användas utan
extra tyngd inomhus och
fylld med vatten utomhus.

Två kopplade Puckskyltar
bildar tillsammans en större
vägg för inomhusbruk.
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Röd

Skylt 50 x 80

Vikt Pucken, vattenfylld
Storlek Pucken (BxHxD)
Budskapsbredd
Budskapshöjd
Material fot: PP-plast

Sarg 240 x 60
1,3 kg
ca 7 kg
20 x 36 x 18 cm

50 cm
80 cm

240 cm
60 cm

Material skylt: PS med slutna celler. Frost- & vattentålig

Skyltar med
Panda
Dubbel- eller
enkelsidigt
tryck

Flexibla skyltar med fria former
Skyltarna tillverkas av ett miljöanpassat, frost- och vattentåligt material. Budskapet återges med knivskärpa och trycks
på ena eller båda sidor av skivan. Pandafoten är tillverkad av
50 % återvunnen plast och kan användas tom inomhus eller
fylld med vatten utomhus.
Panda kan fyllas med
vatten för extra
tyngd och även
låsas fast.

• Utom- & inomhusbruk
• För butik, info, POS …
• Stabil och stryktålig
• Smidig trottoarpratare
• För flexibla skyltmått

Specifikationer (exempelskyltar)
Modell

Skylt 50 x 80

Vikt Panda, tom

Skylt 58 x 115
1,5 kg

Vikt Panda, vattenfylld

ca 15 kg

Storlek Panda (diam x H)

50 x 18 cm

Budskapsbredd

50 cm

58 cm

Budskapshöjd

80 cm

115 cm

Material fot:

PP-plast (50 % återvunnet mtrl)

Material skylt: PS med slutna celler. Frost- & vattentålig
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EXL Event

• Inom- eller utomhus
• Enkel montering
• Kompakt transport
• Miljövänligt tryck

EXL Event är enkel att
transportera då bildvåden
rullas runt rören.
Med EXL Event bygger du snabbt en bildvägg ute eller inne.
Vid transport rullas bildytan runt rören som förpackas i den
anpassade väskan tillsammans med systemets övriga delar.

Fristående vägg för inom- och
utomhusbruk
Enkelt handhavande och synnerligen kompakt vid transport.
Exponera stort och portabelt på platser där det ger bäst
effekt. Den stabila konstruktionen har inbyggda vikter i
de nedre rören för bäst möjliga stabilitet.

Specifikationer (exempel)
Modell
Bildyta
Bredd
Djup
Höjd
Mtrl budskap
Mtrl system

EXL Event 250
240 cm

EXL Event 300
290 cm

254 cm
180 cm
205 cm

306 cm
180 cm
205 cm

Sublimeringstryckt polyestertextil
Glasfiber, plast, metall

Köp till sandsäckar
och markspik.

200 x 185 cm

EXL Event vid evenmang
i utomhusmiljö.
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250 x 185 cm

300 x 185 cm

EXL Arena

• Inom- eller utomhus
• Monteras på 1 minut
• Kompakt transport

Allt i ett!
Systemet fälls ut och
ihop med ett grepp.

EXL Arena – vik ut, ställ upp, klart!
Dubbelsidigt exponeringsställ i ett platt paket. Vik ut och
ställ upp, allt sitter på plats från början. Bildvåder av tålig,
öljettererad banderoll med kraftfulla färger och skärpa.
Enkelt handhavande och kompakt vid transport. EXL Arena
ger dig möjlighet att exponera snabbt och är portabelt.
Arena Heavy har inbyggda vikter för att stå stabilt utomhus.
Kan kompletteras med extra sandsäckar vid utsatta lägen.

Vid transport fälls
systemet ihop med
ett handgrepp och får
plats i en anpassad
transportväska.

Banderollväven monteras
med Spännfix och budskapet behöver
inte lossas från systemet vid transport.

Tillbehör
Sandsäckar, fäst-kit för mjuka underlag, transportväska.

Specifikationer (exempel)
Modell
EXL Arena 250
Vikt inkl. väska, standard
8 kg
Vikt inkl. väska, heavy
Bredd

EXL Arena 300
10 kg

14 kg
260 cm

18 kg
310 cm

Djup
Höjd
Bildyta

75 cm
83 cm
240 x 80 cm

75 cm
83 cm
290 x 80 cm

Material bildvåd
Material system

Banderollväv med fullfärgstryck
Glasfiber

190 x 80 cm

240 x 80 cm

290 x 80 cm
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EXL Banderoll-fix
• För banderoller upp till 5 m
• Monteras utan verktyg
• Låg vikt
• Lätt att transportera

EXL Banderoll-fix – allt i ett!
Banderoll-fix är den snabba lösningen på en portabel och
enkel banderollhållare som monteras temporärt.
Skruva ned fästena, sätt i EXL-rören, montera banderollen
och efterspänn med staglinor. Kan användas på gräs, i sand
och snö samt anpassas till valfri
banderollstorlek (max 500 x
100 cm). Såväl banderoll som
tillbehör ryms i väskan.

Variationer
Banderollbredd 2, 3, 4,5 m. Höjd 0,6 -1 m.

Specifikationer
Bredd

200-500 cm, med stag

Djup

10 cm

Höjd

125 cm

Budskapsbredd

200-500 cm

Budskapshöjd

60-100 cm

Material system

Glasfiber

Material budskap

90 x 80 cm

40

240 x 80 cm

290 x 80 cm

200-500 x 60-100 cm

Banderollväv

Figurskurna skyltar
Dubbel- eller
enkelsidigt
tryck

• Dubbel- eller
enkelsidiga skyltar
• Digitalt styrd skärning
efter egen design
• Tåligt tryck

Fria
former

Figurskurna skyltar med fria former.
Printade dubbel- eller enkelsidigt med
UV-härdat bläck.

Full koll på formerna med digitalt skärbord
Runda, rektangulära eller med helt fria former – du väljer! Med vårt
skärbord skär vi till dina skyltar på alla möjliga, och omöjliga, sätt!

Specifikationer
Modell

Figurskurna skyltar

Tjocklek

1-16 mm

Material Homogen PVC, skummad PVC, papp

Fötter för alla tillfällen och typer av underlag

Tryck

UV-härdat bläck med fullfärgstryck

Storlek (per skiva)

Panda

Gecko

Pucken

Upp till 120 x 240 cm

Base

Plattan
41

Sublimeringstryckt textil

Direktsublimerad textil upp till
320 cm bredd på 3 olika printrar.

Med omfattande utrustning klarar vi de flesta behov inom
storformat. Allt i egen ateljé och med egen produktion i Bromma.
• Textilväggar
• Vepor & drapering

• Smarta mässdiskar
• BeachFlag

UV-tryck för skyltar & våder
Tåligt UV-tryck för skivor och rullmaterial.
• Figurskurna skyltar med fria former
• Sarger och skivor för arena och sport
• Enkel- eller dubbelsidigt

2 UV-LED skrivare med 160 cm bredd

Digitalt skärbord
Vi skär i stor sett allt digitalt för exakta mått, snabbhet och minskat spill.
• Figurskurna skyltar med fria former
• Alla former av textil och banner
• Leveransanpassade kartonger

Latextryck för banderoll & mesh
Storformat upp till 320 cm. Miljövänlig latexfärg för lyster och slittålighet.
• Banderoll • Mesh • Roll Up XXL • Backdrops
• Latexmattor • Ljuslådor

Affischpapper & PP-film
Konventionella skrivare med bläck med mycket låg VOC.

Latexskrivare
med 320 cm bredd.

2 st skrivare
med 160 cm bredd

• Affisch • Dekal • Bannervinyl • Banderoll

Folie- & vinylskärning
• Permanenta och temporära folieringar
• Folieskärning för utställningar och skyltning
• Dekalmontering på skyltar och plexiglas
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Folieskärning upp
till 130 cm bredd

DE

A

A

M

Media & maskiner

IN BROM

M
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