Förmodligen världens mest användarvändliga PoP UP system!
pop Up är idag en standard för obrutna bildväggar som används vid alla typer av events och presentationer.
pop Up magnetic är med sina få delar optimerad för enkel användning och perfekt resultat.

magnetskenan är vår stora nyhdeet.n är länkad i tre delar vilket innebär färre
delar och en betydligt smidigare upp- och nedmontering.

magnetskenan styrs i rätt läge mot en metalldel -i ställ
ningen. därefter fästes också bildvåderna; de styrs rätt
upptill och faller sedan snyggt och enkelt på sin plats.
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PoP UP magnetic – en stor och effektiv
bildyta som skapar UPPmärksamhet!
pop Up fungerar både som fristående presentation, som basen i en eventmiljö eller på mässan.

smart transportbox som snabbt förvandlas
till ett snyggt podie. två i en!

transportboxen har en genomtänkt design med
hjul och praktiska handtag för bästa mobilitet.

En ouppfälld pop Up tar minimalt med plats.

Väskorna har en inredning som gör att alla -ingå
ende delar ligger väl skyddade under transport.

två mindre system sammankopplade till en spännande u-form.
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tre behovsanpassade paketlösningar
basic Package
standard

Paket
För dig som inte kommer att flytta runt systemet
utan till största delen ha det stående stationärt.
levereras i pappkartong.
Innehåll: ställning, magnetskenor, panelupphängning,
30 m magnetband och leveranskartong.

travel

Package

För dig som reser mycket och vill ha ett system
som är lätt och smidigt att ta med.
levereras i
praktisk tygväska.
Innehåll:ställning, magnetskenor, panelupphängning,
30 m magnetband, transportväska med hjul och 200 W
spotlights i skyddsförpackning.

PremiUm Package

en komplett lösning för alla tillfällen där
det där lilla extra ingår. inkluderar en smart
transportbox som snabbt och enkelt görs om
till disk/podie.
Innehåll:ställning, magnetskenor, panelupphängning,
30 m magnetband, panelomslag och plastbox inklusive
diskskiva samt 200 W spotlights i skyddsförpackning.

Fakta

Rutanta l.......................................................................................2x3 ........................................ 3x3 ............................................ 4x3
Utförande................................................................................svängd ................................... svängd ....................................... svängd
Bredd (mm)................................................................................1915 ...................................... 2535 .......................................... 3065
djup (mm) ................................................................................... 510 ........................................ 710 ............................................ 970
Vikt, paket (kg) Basictr/avel/premium ................................................................................... 12/18/23 .................................... 14/20/25
Höjd (mm) ................................................................................. 2224 ...................................... 2224 .......................................... 2224
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