Sejemska oprema
Vse kar potrebujete
za kreativno in preprosto
ureditev vašega
sejemskega prostora

DIS.DIZAJN vam ponuja širok spekter
prenosnih konstrukcij za postavitev
sejemskih razstavnih prostorov ter
promocijskih prezentacij vaših
izdelkov in storitev.
Preprosta montaža omogoča
hitro in raznoliko postavitev vašega
razstavnega prostora,
za vse posamezne elemente
nudimo grafično oblikovanje,
izdelavo ter aplikacijo grafične opreme.
Pritrditev grafik je izredno
preprosta in hitra,kar zagotavlja
fleksibilnost in možnost
hitrega prilagajanja novim
zahtevam razstavljalca.

Vse kar potrebujete

Nudimo vam kompletno opremo
vašega razstavnega prostora.
Oblikujte sejemski prostor po vaših
željah s pomočjo bogate izbire
različnih razstavnih elementov.
Za vsa vprašanja smo vam na razpolago,
več informacij pa lahko najdete tudi na
www.disdizajn.si

Nekaj primerov postavitve razstavnega prostora

Primer postavitve promocijskega prostora

Primer postavitve sejemskega prostora ca. 12m2

pregradni sistem AS200
BeachFlag 100, zastava prostoviseče oblike
BeachFlag 100, zastava ’’kaplja’’
promocijski sistem ’’Metulj’’
promocijski pano ’’POP’’
prenosni drog Q-200
stojalo za panoje RollUp
stojalo za brošure
promocijski sistem Q-300
promocijski pult ’’magnet’’
sistem ’’Varia’’, valj
promocijska stena ’’PopUp Magnet’’
’’menu’’ stojalo za plakate, klik profil

Primer postavitve sejemskega prostora ca. 20m 2

’’A’’ stojalo za plakate, klik profil
teleskopski drog
promocijski ’’šank’’
reklamni senčnik
promocijski komplet
stojalo za panoje ’’Kontura’’
prom. stena ’’PopUp Mreža’’
stojalo za panoje ’’Easy’’
promocijski pult, grafika tekstil
namizno ’’X’’ stojalo za panoje
promocijska stena Q-100
namizni BeachFlag
promocijski pult ’’Kovček’’
vrtljivi display ’’Twirl’’
trojni display
sistem ’’Varia’’, ukrivljen
promocijska stena ’’Q-tekstil’’
namizna zastavica

Primer postavitve sejemskega prostora ca. 40m2

promocijska stena ’’PopUp Mreža’’
Promocijska stena PopUp Mreža je dizajnirana za
pogosto uporabo na različnih lokacijah, kar zahteva hitro
montažo in demontažo.
Grafično opremo (tekstilni transparent) z ježkom
pritrdimo na ogrodje in je ob demontaži ne odstranjujemo!
Tako je, grafika ob shranjevanju ostane na ogrodju,
kar pomeni, da ob naslednjem postavljanju steno
enostavno raztegnemo in že smo pripravljeni na delo.

prostor za grafiko
PopUp Mreža
(s stranskimi paneli):
PopUp Mreža
(s stranskimi paneli):

globina 30 cm

PopUp Mreža 4 x 3
s stranskimi paneli

PopUp Mreža 3 x 3

globina 30 cm

PopUp Mreža 4 x 3

Možnost kompleta

Ogrodje

Grafika

aluminijasti profili s plastičnimi
konektorji in vzmetnim zaskokom

pritrjevanje na ogrodje s pomočjo ježka

ogrodje,
ježek,

Š x V v cm

Teža

Š x V x G v cm

PopUp Mreža 3 x 3

PopUp Mreža

100% poliester
ca. 240 g/m2

PopUp Mreža
(s stranskimi paneli)

Končna izdelava

grafika,

obrezano,
dvojni šiv ob robovih,
pritrjevanje z ježkom

2 halogenski svetilki,
kovček za transport in
shranjevanje

PopUp Mreža
(s stranskimi paneli)

promocijski pult Mreža tekstil
Kot dopolnilo promocijski steni PopUp Mreža vam ponujamo
promocijski pult Mreža tekstil. Postavitev poteka na podoben način,
ogrodje raztegnemo ter na stiiščih zaklenemo s plastičnimi konektorji.
Nato namestimo grafično opremo, vstavimo police in - pripravljeno.
Ogrodje

Grafika

aluminijasti profili s plastičnimi konektorji in
vzmetnim zaskokom, plošča (les, barva črna), polica (plastična)

pritrjevanje na ogrodje s pomočjo ježka

Š x V x G v cm

Teža

Možnost kompleta

Končna izdelava

Š x V v cm
100% poliester
ca. 240 g/m 2

kot pri PopUp Mreža

ogrodje, ježek,
grafika,
plošča, polica,
torba za
transport in
shranjevanje

stojalo za prospekte Profi
Tovrstno stojalo za prospekte vedno prepriča s svojim klasičnim dizajnom.
Sistem ponuja idealno rešitev z hitro in fleksibilno uporabo - preprosto
raztegnemo stojalo in že je pripravljeno, da vašim strankam ponudi vse
informacije, ki jih potrebujejo.
Ogrodje
* 5 polic, aluminijasti okvir, podlaga pleksi steklo
* stabilno in preprosto za uporabo (stojalo le raztegnemo)
Stojalo

Dim. predala

Vidno polje

Višina

stojalo za prospekte 100.001

Teža ogrodja

Teža vključno s kovčkom

stojalo za prospekte 100.002

Možnost kompleta
stojalo za prospekte, aluminijasti
kovček za transport (46cm x 31cm x 14cm)
stojalo za prospekte, aluminijasti
kovček za transport (56cm x 45cm x 14cm)

promocijska stena ’’PopUp Magnet’’
Promocijska stena PopUp Magnet je že uveljavljeno in dobro
znano promocijsko sredstvo velikoformatnega oglaševanja.
S pomočjo magnetnih trakov panele namestimo na že pripravljene
magnetne palice na ogrodju. Sistem zagotavlja enovito in atraktivno
grafično podobo.
Za transport oz. shranjevanje je namenjen t.i. kovček/voziček,
ki ga opremljenega z grafiko lahko uporabimo kot promocijski pult.

prostor za grafiko
PopUp Magnet

PopUp Magnet

PopUp Magnet 4 x 3

globina 80 cm

Grafika
pritrjevanje na ogrodje z magnetnimi trakovi

Teža

Š x V v cm Paneli
4 x prednji panel
2 x stranski panel

PopUp

5 x prednji panel
2 x stranski panel

PopUp

PopUp Magnet 5 x 3

globina 100 cm

Možnost kompleta

Ogrodje
aluminijasti profili, magnetni
konektorji in magnetne palice
Š x V x G v cm

PopUp Magnet 4 x 3

PET folija,
ca. 350 mic,
z ali brez
laminacije

Končna izdelava
obrezano,
aplikacija z
magnetnimi
trakovi

kovček/voziček:

transportni kovček:

ogrodje, grafika z
magnetnimi trakovi,

ogrodje, grafika z
magnetnimi trakovi,

2 halogenski svetilki, 2 halogenski svetilki,
grafika za kovček,ki torba za grafiko
se lahko uporabi kot
promocijski pult

promocijski pult Magnet
Promocijski pult Magnet je zaobljene oblike, ki je zelo prijetna na pogled.
Grafiko pritrjujemo z magnetnimi trakovi, zamenjava
grafične podobe je hitra in preprosta.
Plošča, police in ogrodje so zložljivi, kar olajša tako transport kot shranjevanje.
Ogrodje

Grafika

aluminijasti profili, plošča (les, barva črna),
police (aluminij)

pritrjevanje na ogrodje z magnetnimi trakovi

Š x V x G v cm

Teža

Možnost kompleta

Š x V v cm
PET folija,
ca. 350 mic,
z ali brez laminacije

ogrodje,

Končna izdelava
obrezano,
aplikacija z magnetnimi trakovi

lesena plošča,
grafika,
police (ločene),
torba za transport in
shranjevanje

promocijski pult - kovček
Kovček in promocijski pult v enem - kako učinkovita kombinacija !
Voziček, opremljen z grafiko na ta način postane učinkovit ovalen promocijski pult.
Nosilna plošča je zložljiva in jo lahko pospravimo v kovček, kjer je še več kot
dovolj prostora za grafiko, magnetne palice in halogenske svetilke.
Ogrodje

Grafika

Možnost kompleta

kovček / voziček,
plošča (les, barva črna), zložljiva

pritrjevanje na ogrodje z magnetnimi trakovi

kovček/voziček,
lesena plošča (zložljiva),

Š x V x G v cm

Teža

Končna izdelava

Š x V v cm
PET folija,
ca. 350 mic,
z ali brez laminacije

obrezano,
aplikacija z magnetnimi trakovi

grafika po želji

