⁕ BESTSELLER

FLEX
Theke / Stolek / Stolík / Pult
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y
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DE
Für schnelle Manipulation und attraktive Präsentation

Pro rychlou manipulaci a atraktivní prezentaci

+ Innoviertes Modell mit einfacherer Montage und Manipulation

+ Inovovaný model s jednodušší montáží a manipulací

+ Befestigung der Werbefläche dank Magneten

+ Upnutí reklamní plochy pomocí magnetů

+ Zubehör: Rädchen, übertragbare Trolley-Tasche, sowie Topperhalter

+ Příslušenství: kolečka, přenosná taška na kolečkách a úchyt na topper

> Mit magnetischen Roll-ups und Pop-ups gut kombinierbar

> Vhodný do kombinace s magnetickými roll up a pop up systémy

> Feste Oberplatte, zwei Regalpositionen

> Pevná horní deska, dvě pozice polic

SK

HU

Pre rýchlu manipuláciu a atraktívnu prezentáciu
+ Inovovaný model s jednoduchšou montážou a manipuláciou
+ pripnutie reklamnej plochy pomocou magnetov
+ Príslušenstvo: kolieska, prenosná taška na kolieskach a úchyt na topper
> Vhodný do kombinácie s magnetickými roll up a pop up systémami
> Pevná horná doska, dve pozície políc
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CZ

Gyors összeszerelhetőség és attraktív prezentáció
+ Megújult kínáló pult egyszerűbb összeállítással és felhasználással
+ A reklámfelület mágnesek segítségével rögzíthető
+ Kiegészítők: görgők, gurulós hordtáska, fogantyú a koronához
> Alkalmas mágneses roll up-okhoz és pop up falakhoz
> Tartós pulttető, két polc

CUBO
Theke / Stolek / Stolík / Pult

banner

x (cm)
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RS-03
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x

DE

CZ

Für sofortige Installation – in 30 Sekunden zusammengestellt

Pro okamžitou instalaci - za 30 sekund postaveno

+ Innoviertes Modell mit matter schwarzer Platte und zwei Regalen

> Leicht und stabil, feste Oberplatte

+ Inovovaný model s černou matnou deskou a dvěma policemi
+ Vhodný pro rychlé prezentace s časovým omezením
+ Upnutí textilního banneru je přes suchý zip
> Lehký a stabilní, pevná horní deska

SK

HU

Pre okamžitú inštaláciu - za 30 sekúnd postavený

Az azonnali összeállításhoz – 30 másodperc alatt felállítható

+ Inovovaný model s čiernou matnou doskou a dvoma policami
+ Vhodný pre rýchle prezentácie s časovým obmedzením
+ Textilný banner je uchytený so suchým zipsom
> Ľahký a stabilný, pevná horná doska

+ Megújult kínáló pult fekete matt pulttetővel és két polccal

+ Gut für schnelle Präsentationen mit zeitlicher Abgrenzung geeignet
+ Das Banner ist mit Klettband befestigt

+ Alkalmas a gyors prezentációkhoz
+ A textil rögzítése tépőzár segítségével
> Könnyű és stabil, tartós pulttető
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RETAIL
Theke / Stolek / Stolík / Pult
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28

CZ

Für Präsentationen und Promo-Aktionen in Geschäftszentren

Pro prezentaci a ochutnávky do obchodních center

+ Günstigste Variante der Promotheke

+ Nejlevnější varianta prezentačního stolku

+ Gute Sichtbarkeit der Werbung dank dem Topper (Graphik über der Theke)

+ Dobrá viditelnost reklamy díky topperu (grafika nad pultem)

> Standard Promotheke mit zentral platziertem Regal

> Standardní prezentační pult se středovou policí

> Theke ist für ganzflächige Werbebeklebung geeignet

> Stolek je určen k celoplošnému polepení reklamou

> Komplett zerlegbare Konstruktion

> Kompletně rozebíratelná konstrukce

SK

HU

Pre prezentáciu a ochutnávky do obchodných centier

A bevásárlóközpontokban rendezendő prezentációkhoz és kóstoltatókhoz

+ Najlacnejšia varianta prezentačného stolíka

+ A legolcsóbb kínáló pult

+ Dobrá viditeľnosť reklamy vďaka topperu (grafika nad pultom)

+ Jól látható reklám a koronának köszönhetően (grafika a pult felett)

> Štandardný prezentačný pult so stredovou policou.

> Standard kínáló pult polccal

> Stolík je určený k celoplošnému polepeniu reklamou

> A pult teljes felülete reklámozásra alkalmas

> Kompletne rozoberateľná konštrukcia

> Teljesen szétszedhető szerkezet

ELIPSE
Theke / Stolek / Stolík / Pult
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Attraktive Theke mit Topper

Atraktivní stolek s poutačem

+ Elegant durch die abgerundete Form

+ Elegantní díky oválnému tvaru

+ Gute Sichtbarkeit der Werbung dank dem Topper (Graphik über der Theke)

+ Dobrá viditelnost reklamy díky topperu (grafika nad pultem)

+ Für ganzflächige Beklebung gut geeignet

+ Vhodný pro celopolep

> Die Wand ist aus Plastik hergestellt, das in Form der Ellipse geformt wird

> Stěna je tvořena profilovaným plastem, který se vytvaruje do elipsy

> Konstruktion kann mit laminiertem Aufkleber beklebt werden

> Konstrukci lze polepit zalaminovanou samolepkou

> Komplett zerlegbare Promotheke

> Kompletně rozebíratelný prezentační stolek

SK

HU

Atraktívny stolík s pútačom

Attraktív kínáló pult koronával

+ Elegantný vďaka oválnemu tvaru

+ Elegáns az ovális alakjának köszönhetően

+ Dobrá viditeľnosť reklamy vďaka topperu (grafika nad pultom)

+ Jól látható reklám a koronának köszönhetően (grafika a pult felett)

+ Vhodný pre celopolep

+ A teljes felülete reklámozásra alkalmas

> Stena je tvorená profilovaným plastom ktorý sa vytvaruje do elipsy

> A pult palástja hullámos műanyagból készült, ami ellipszis alakra hajlítható

> Konštrukciu je možné polepiť zalaminovanou samolepkou

> A szerkezetet laminált öntapadós matricával lehet bevonni

> Kompletne rozoberateľný prezentačný stolík

> Teljesen szétszedhető kínáló pult
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DILOS
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Feste und hohe Theke für anspruchsvolle Präsentationen

Pevný a vysoký pult pro náročnější prezentace

+ Gut für Präsentationen von größeren und schwereren Produkten geeignet

+ Vhodný pro ukázky složitějších a těžších produktů

+ Topper (Werbung über der Theke)

+ Topper (reklama nad pultem)

+ Feste Oberplatte mit Holzdekor

+ Pevná horní deska s dekorem dřeva

+ Verschließbare Hintertür

+ Uzamykatelná zadní dvířka

> Die Wand ist mit profiliertem Plastik ausgefüllt und durch eine Aluminium
Konstruktion verknüpft

> Stěna je vyplněna profilovaným plastem a spojena hliníkovou konstrukcí
> Možnost celopolepu

> Für ganzflächige Beklebung gut geeignet
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SK

HU

Pevný a vysoký pult pre náročnejšiu prezentáciu

Tartós és magas kínáló pult az igényesebb prezentációhoz

+ Vhodný pre ukážky zložitejších a ťažších produktov

+ Alkalmas a nagyobb súlyú termékek bemutatásához

+ Topper (reklama nad pultom)

+ Korona (pult feletti reklámfelület)

+ Pevná horná doska so vzorom dreva

+ Tartós pulttető fa dekorral

+ Uzamykateľné zadné dvierka

+ Elzárható tároló rész

> Stena je vyplnená profilovaným plastom a spojená hliníkovou konštrukciou

> A pult alumínium szerkezetű és a palástja hullámos műanyagból készült

> Možnosť celopolepu

> A pult teljes felülete reklámozásra alkalmas.

⁕ TOP QUALITY

SOLID
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y

(y)

banner

x (cm)

y (cm)

RS-07

163 (47)

85 (80,5)

(x)

x

DE
Theke mit großer Fläche für langfristige Präsentation

CZ
Stolek s velkou plochou pro dlouhodobou prezentaci

+ Gut für Promo-Aktionen mit anstrengenderen Präsentationen geeignet
+ Feste Oberplatte mit Holzdekor
+ Verschließbare Hintertür
> Die Wand ist mit profiliertem Plastik ausgefüllt und durch eine Aluminium
Konstruktion verknüpft
> Für ganzflächige Beklebung gut geeignet

+ Vhodný na předváděcí akce s názornými ukázkami

SK

HU

Stolík s veľkou plochou pre dlhodobú prezentáciu

Nagy felületű kínáló pult a hosszútávú prezentációkhoz

+ Vhodný na predvádzacie akcie s názornými ukážkami

+ Alkalmas termékbemutatókhoz

+ Pevná horná doska so vzorom dreva

+ Tartós pulttető fa dekorral

+ Uzamykateľné zadné dvierka

+ Elzárható tároló rész

> Stena je vyplnená profilovaným plastom a spojená hliníkovou konštrukciou

> A pult alumínium szerkezetű és a palástja hullámos műanyagból készült

> Možnosť celopolepu

> A pult teljes felülete reklámozásra alkalmas.

+ Pevná horní deska s dekorem dřeva
+ Uzamykatelná zadní dvířka
> Stěna je vyplněna profilovaným plastem a spojena hliníkovou konstrukcí
> Možnost celopolepu
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