
katalog produktov

mobilné prezentačné systémy



ROZMERY PLÔCH PRE GRAFIKU
ROLLBANNER

A

B

8 cm

C

A

B C

rozmery rollbanner

ŠÍRKA
A

VÝŠKA (CELKOM)

B
VÝŠKA (PRE GRAFIKU)

C

60 cm 215 cm 206 cm

85 cm 215 cm 206 cm

100 cm 215 cm 206 cm

120 cm 215 cm 206 cm

150 cm 215 cm 206 cm

180 cm 215 cm 206 cm

200 cm 215 cm 206 cm

220 cm 215 cm 206 cm

240 cm 215 cm 206 cm

teCHniCkÁ ŠpeCiFikÁCia

rollbanner  

www.panelmedia.sk

kde rollbanner môžete využiť?

  î na prezentáciách, výstavách, konferenciách 
  î ako pútač pri vchode, schodoch firmy 
  î vyplnenie frekventovaných nevyužitých miest v spoločnosti

Tento prezentačný systém je možné použiť na interiérovú i exteriérovú 
prezentáciu. 

Rollbanner má jednoduchú a rýchlu montáž, demontáž a manipuláciu. 
Jednoduchá je výmena nového či ďalšieho grafického panelu.

prvky tvoria:

  î hliníková konštrukcia (čierna alebo strieborná) 
  î grafický bannerový pás s veľkoplošnou potlačou 
  î prenosná taška 
  î možnosť pridania osvetlenia, stojanu na letáky A4, A6
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banner stand

ROZMERY PLÔCH PRE GRAFIKU
BANNER STAND

A

B

A

B

kde banner stand môžete využiť?

  î na prezentáciách, výstavách, konferenciách 
  î ako pútač pri vchode, schodoch firmy 
  î vyplnenie frekventovaných nevyužitých miest spoločnosti

Banner stand má jednoduchú a rýchlu montáž, demontáž a manipuláciu.

prvky tvoria:

  î skladacia konštrukcia s podperou 
  î grafický bannerový pás s veľkoplošnou potlačou 
  î prenosná taška tubus 
  î možnosť pridania osvetlenia

Banner stand je možné použiť zavesením na stenu (za oko v konštrukcii) 
a samostatným postavením. Systém je možné kombinovať, môžete 
zostaviť niekoľko elementov k sebe, či do série a vytvoriť tak ojedinelú 
výstavnú expozíciu.

Ďalej je možné urobiť špeciálne rozmery podľa priania.

rozmery banner stand

ŠÍRKA
A

VÝŠKA
B

60 cm 185 / 200 / 220 cm

80 cm 185 / 200 / 220 cm

100 cm 185 / 200 / 220 cm

120 cm 185 / 200 / 220 cm

150 cm 185 / 200 / 220 cm

180 cm 185 / 200 / 220 cm

200 cm 185 / 200 / 220 cm

220 cm 185 / 200 / 220 cm

250 cm 185 / 200 / 220 cm

280 cm 185 / 200 / 220 cm

300 cm 185 / 200 / 220 cm

teCHniCkÁ ŠpeCiFikÁCia
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promostolík ovÁl
teCHniCkÁ ŠpeCiFikÁCia

  î hliníková konštrukcia 
  î vrchná doska - imitácia dreva s dvojnásobnou obrubou 
  î horný grafický panel (toper na prianie zákazníka može byť tvarovaný)  
  î tyče na horný panel 
  î dolný grafický panel PVC so samolepiacou fóliou a laminovaním (lesk, mat) 
  î kolieska 
  î vnútorná polica 
  î 2 x prenosná taška (1 x na konštrukciu, 1 x na branding)
  î možnosť pridať košík na tyč, dávkovač na plastové poháriky 

Zaťaženie vrchnej dosky 60 kg. 
Zaťaženie vnútornej police 20 kg. 
Zaťaženie ďalšej prídavnej police 10 kg.

Odtiene vrchnej dosky promostolíku: čerešňa, dub, buk, javor

Horný diel

Vrchná doska

Spodný diel

Polica

Kolieska

150 cm

90 cm

90 cm

90 cm

40 cm

65 cm

ROZMERY PLÔCH PRE PRÍPRAVU GRAFIKY

Horný diel

Spodný diel

Vrchná doska / pôdorys

Predná časť s motívom

70 cm

45 cm

Horný diel

Vrchná doska

Spodný diel

Polica

Kolieska
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promostolík prestige
teCHniCkÁ ŠpeCiFikÁCia

  î hliníková konštrukcia 
  î vrchná doska - imitácia dreva s dvojnásobnou obrubou 
  î horný grafický panel (toper na prianie zákazníka može byť tvarovaný)                                     
  î tyče na horný panel 
  î dolný grafický panel PVC so samolepiacou fóliou a laminovaním (lesk, mat) 
  î kolieska 
  î vnútorná polica 
  î 2 x prenosná taška (1 x na konštrukciu, 1 x na branding)
  î možnosť pridať košík na tyč, dávkovač na plastové poháriky

Zaťaženie vrchnej dosky 60 kg. 
Zaťaženie prvej vnútornej police 20 kg. 
Zaťaženie ďalšej prídavnej police 10 kg.

Odtiene vrchnej dosky promostolíku: čerešňa, dub, buk, javor

200 cm

90 cm

120 cm
70 cm

90 cm

40 cm

50 cm40 cm

ROZMERY PLÔCH PRE PRÍPRAVU GRAFIKY

Horný diel

Spodný diel

Vrchná doska / pôdorys

Predná časť s motívom

Police

Horný diel

Vrchná doska

Spodný diel

Kolieska

Police

Horný diel

Vrchná doska

Spodný diel

Kolieska
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promostolík FleX mini

teCHniCkÁ ŠpeCiFikÁCia

  î hliníková konštrukcia 
  î vrchná doska - imitácia dreva s dvojnásobnou obrubou 
  î horný grafický panel (toper na prianie zákazníka može byť tvarovaný)                                     
  î tyče na horný panel 
  î dolný grafický panel - tlač na grafický bannerový pás 
  î kolieska 
  î vnútorná polica 
  î prenosná taška 
  î možnosť pridať košík na tyč, dávkovač na plastové poháriky

Zaťaženie vrchnej dosky 60 kg. 
Zaťaženie prvej vnútornej police 20 kg. 
Zaťaženie ďalšej prídavnej police 10 kg.

Odtiene vrchnej dosky promostolíku: čerešňa, dub, buk, javor

150 cm

90 cm

65,5 cm

65,5 cm

40 cm

44 cm 44 cm62 cm

50,5 cm

62 cm

44 cm

ROZMERY PLÔCH PRE PRÍPRAVU GRAFIKY

Horný diel

Spodný diel

Vrchná doska / pôdorys

Predná časť s motívom

Horný diel

Vrchná doska

Spodný diel

Police

Kolieska

Horný diel

Vrchná doska

Spodný diel

Police

Kolieska
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promostolík FleX midi

teCHniCkÁ ŠpeCiFikÁCia

  î hliníková konštrukcia 
  î vrchná doska - imitácia dreva s dvojnásobnou obrubou 
  î horný grafický panel (toper na prianie zákazníka može byť tvarovaný)                                     
  î tyče na horný panel 
  î dolný grafický panel - tlač na grafický bannerový pás 
  î kolieska 
  î vnútorná polica 
  î prenosná taška 
  î možnosť pridať košík na tyč, dávkovač na plastové poháriky

Zaťaženie vrchnej dosky 60 kg. 
Zaťaženie prvej vnútornej police 20 kg. 
Zaťaženie ďalšej prídavnej police 10 kg.

Odtiene vrchnej dosky promostolíku: čerešňa, dub, buk, javor

162 cm

90 cm

85 cm

85 cm

40 cm

43 cm 43 cm76 cm

50,5 cm

ROZMERY PLÔCH PRE PRÍPRAVU GRAFIKY

Horný diel

Spodný diel

Vrchná doska / pôdorys

Predná časť s motívom

76 cm

43 cm

Horný diel

Vrchná doska

Spodný diel

Police

Kolieska

Horný diel

Vrchná doska

Spodný diel

Police

Kolieska
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promostolík mandolína
teCHniCkÁ ŠpeCiFikÁCia

  î hliníková konštrukcia 
  î vrchná doska - imitácia dreva s dvojnásobnou obrubou 
  î horný grafický panel (toper na prianie zákazníka može byť tvarovaný)                                     
  î tyče na horný panel 
  î dolný grafický panel PVC so samolepiacou fóliou a laminovaním (lesk, mat) 
  î kolieska 
  î vnútorná polica 
  î 2 x prenosná taška (1 x na konštrukciu, 1 x na branding)
  î možnosť pridať košík na tyč, dávkovač na plastové poháriky

Zaťaženie vrchnej dosky 60 kg. 
Zaťaženie prvej vnútornej police 20 kg. 
Zaťaženie ďalšej prídavnej police 10 kg.

Odtiene vrchnej dosky promostolíku: čerešňa, dub, buk, javor

256 cm

90 cm

135 cm63 cm

135 cm

180 cm

90 cm

40 cm

70 cm

ROZMERY PLÔCH PRE PRÍPRAVU GRAFIKY

Horný diel

Spodný diel

Vrchná doska / pôdorys

Predná časť s motívom

Uzamykateľné police

Horný diel

Vrchná doska

Spodný diel

Kolieska

Uzamykateľné police

Horný diel

Vrchná doska

Spodný diel

Kolieska
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pop up 3X3
teCHniCkÁ ŠpeCiFikÁCia
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ROZMERY PLÔCH PRE PRÍPRAVU GRAFIKY

336,5 cm

67,3 cm

224 cm

255 cm

55 cm

PÔDORYS

î Magnetický systém s piatimi grafickými panelmi

î Transportný kufor na kolieskach, možno použiť ako promostolík 

î Teleskopická konštrukcia, na ktorú sa pripevnia magnetické lišty

î Grafické panely majú na zadnej strane magnetické pásky, ktoré 

        ľahko priľnú ku konštrukcii (odolnosť ovoči oderu, vode, slnku)

î Inštalácia je veľmi jednoduchá a rýchla.

î Pop up možno urobiť i v obojstrannej verzii

î Možnosť zakúpenia 2 ks osvetlenia  

î Možnosť doobjednať potlač na kufor
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pop up 3X4
teCHniCkÁ ŠpeCiFikÁCia

ROZMERY PLÔCH PRE PRÍPRAVU GRAFIKY

403,8 cm

224 cm

320 cm

70 cm

67,3 cm
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PÔDORYS

î Magnetický systém s šiestimi grafickými panelmi

î Transportný kufor na kolieskach, možno použiť ako promostolík 

î Teleskopická konštrukcia, na ktorú sa pripevnia magnetické lišty

î Grafické panely majú na zadnej strane magnetické pásky, ktoré 

        ľahko priľnú ku konštrukcii (odolnosť ovoči oderu, vode, slnku)

î Inštalácia je veľmi jednoduchá a rýchla.

î Pop up možno urobiť i v obojstrannej verzii

î Možnosť zakúpenia 2 ks osvetlenia  

î Možnosť doobjednať potlač na kufor
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podlaHový banner

î Podlahová samolepiaca fólia s lamináciou  

î Možnosť vyrezania do tvaru  

î Životnosť : 2 mesiace

  6 mesiacov

  1 rok



.
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nÁstenný banner

î Baner (hrúbka 440 , 500 g/m2)

î Možnosť uchytenia kovovými okami alebo tunelom 

î Použitie : exteriér

  interiér
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reklamné vlajky



alu displaje

.Klaprám - oblé rohy
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Klaprám - oblé rohy Klaprám - ostré rohy

Napínací rám
Závesná lišta

A stojan A stojan s topperom
H stojan

I stojan

Menu stojan
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alu stojan poster

1

2

3

4

5

6

7



stojany na tlačoviny

.
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F

G
H
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multi kapsy

.
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multi dózy

.
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multi paCky

.
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panelmedia, s.r.o
.     

      
pluhová 42    b

ratislava

 panelmedia@panelmedia.sk, www.panelmedia.sk


