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stojaki na ULOTKI
stojaki na biurko

Stojaki PRESTIGE
stojaki pojedyńcze
rozbudowane w pionie
rozbudowane w poziomie
rozbud. w pionie i poziomie
stojaki obrotowe
stojaki na ścianę
stojaki wolnostojące

ŚCIANKI prezentacyjne
prezentacja PLAKATU
TABLICZKI informacyjne
stojaki na KOSMETYKI
systemy WITRYNOWE

Stojak PRESTIGE art.252

Gabloty magnetyczne
TABLICE informacyjne
tabliczki PRZYDRZWIOWE
podstawki na BIURKO
stojaki EURO
PRZYBORNIKI biurkowe
zawieszki DO KLUCZY
CYFERKI i oznaczenia
Stojak PRESTIGE art.253
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stojaki na ULOTKI
stojaki na biurko

Stojaki PRESTIGE
stojaki pojedyńcze
rozbudowane w pionie

katalog: » stojaki na ULOTKI » stojaki na biurko » stojaki pojedyńcze

Pojedyńcze stojaki na ulotki wykonane z elementów systemu cligo®.
Rozmiary standardowe: A6, DL, A5, A4, oraz inne - dostępne na zamówienie.
Dostępne kolory: bezbarwny, niebieski, czerwony.
W tylnej ściance stojaka można umieścić jeden egzemplarz ulotki umożliwiając
klientom lepszą informację, a obsłudze łatwiejsze uzupełnianie ulotek.
stojak na ulotki A6/DL ____ Art 301
Stojak na ulotki A6/DL wykonany z elementów systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 11,5 cm; WYSOKOŚĆ: 15,5 cm
Stojak na ulotki A6/DL, wykonany z plexi do postawienia na biurku lub stole.
Istnieje również możliwość zamontowania w nim na stałe jednego egzemplarza
ulotki. Taka ulotka (przytrzymana sztywną folią) ułatwia klientom orientację, a
obsłudze uzupełnianie ulotek.

wymiana kartki

rozbudowane w poziomie
rozbud. w pionie i poziomie
stojaki obrotowe

stojak na ulotki A6 poziomo___Art. 290

stojaki na ścianę

Stojak na ulotki A6 poziomy wykonany z elementów systemu

stojaki wolnostojące

cligo.

ŚCIANKI prezentacyjne
prezentacja PLAKATU

Jedna ulotka na stałe

SZEROKOŚĆ: 15,5 cm; WYSOKOŚĆ:11,5 cm
Stojak na ulotki A6 poziomo, wykonany z plexi do postawienia na biurku lub
stole. Istnieje równiez możliwość zamontowania w nim na stałe jednego
egzemplarza ulotki. Taka ulotka (przytrzymana folią) ułatwia klientom orientację,
a obsłudze uzupełnianie ulotek.

TABLICZKI informacyjne
stojaki na KOSMETYKI
systemy WITRYNOWE
Gabloty magnetyczne
TABLICE informacyjne

stojak na ulotki DL ____ Art 311
Stojak na ulotki DL wykonany z elementów systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 11,5 cm; WYSOKOŚĆ; 23,5 cm

Stojak na ulotki DL, wykonany z plexi do postawienia na biurku lub stole.
Istnieje również możliwość zamontowania w nim na stałe jednego
egzemplarza ulotki. Taka ulotka (przytrzymana sztywną folią) ułatwia
klientom orientację, a obsłudze uzupełnianie ulotek.

tabliczki PRZYDRZWIOWE
podstawki na BIURKO
stojaki EURO

stojak na ulotki DL poziomo___Art. 291

PRZYBORNIKI biurkowe

Stojak na ulotki DL poziomy wykonany z elementów systemu

zawieszki DO KLUCZY

cligo.

CYFERKI i oznaczenia

SZEROKOŚĆ: 23,5 WYSOKOŚĆ: 11,5
Stojak na ulotki DL poziomo, wykonany z plexi do postawienia na biurku lub
stole. Istnieje również możliwość zamontowania w nim na stałe jednego
egzemplarza ulotki. Taka ulotka (przytrzymana sztywną folią) ułatwia klientom
orientację, a obsłudze uzupełnianie ulotek.

stojak na ulotki A5 ____ Art 321
Stojak na ulotki A5 wykonany z elementów systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 15,5 cm; WYSOKOŚĆ: 23,5 cm

Stojak na ulotki A5, wykonany z plexi do postawienia na biurku lub stole.
Istnieje również możliwość zamontowania w nim na stałe jednego
egzemplarza ulotki. Taka ulotka (przytrzymana sztywną folią) ułatwia
klientom orientację, a obsłudze uzupełnianie ulotek.

stojak na ulotki A5 poziomo___Art.292
Stojak na ulotki A5 poziomy wykonany z elementów systemu
cligo.
SZEROKOŚĆ: 23,5 cm

WYSOKOŚĆ: 15,5 cm

Stojak na ulotki A5 poziomo , wykonany z plexi do postawienia na biurku lub
stole. Istnieje również możliwość zamontowania w nim na stałe jednego
egzemplarza ulotki. Taka ulotka (przytrzymana sztywną folią) ułatwia klientom
orientację, a obsłudze uzupełnianie ulotek.

podział kieszeni na ulotki

stojak na ulotki A4 ____ Art 331
Stojak na ulotki A4 wykonany z elementów systemu cligo.

SZEROKOŚĆ: 23,5 cm; WYSOKOŚĆ: 30,5 cm

Stojak na ulotki A4 , wykonany z plexi do postawienia na biurku lub stole.
Istnieje również możliwość zamontowania w nim na stałe jednego
egzemplarza ulotki. Taka ulotka (przytrzymana sztywną folią) ułatwia
klientom orientację, a obsłudze uzupełnianie ulotek.

stojak na ulotki A4 poziomo___293
Stojak na ulotki A4 poziomy wykonany z elementów systemu
cligo.

SZEROKOŚĆ: 31 cm WYSOKOŚĆ: 23,5 cm
Stojak na ulotki A4 poziomo, wykonany z plexi do postawienia na biurku lub stole.
Istnieje również możliwość zamontowania w nim na stałe jednego egzemplarza
ulotki. Taka ulotka (przytrzymana sztywną folią) ułatwia klientom orientację, a
obsłudze uzupełnianie ulotek.
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katalog: » stojaki na ULOTKI » stojaki na biurko » rozbudowane w pionie

stojak na ulotki A6/DL, 2 kieszenie pionowo____ Art 302

stojaki na ULOTKI
stojaki na biurko

Stojak na ulotki A6/DL dwie kieszenie wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 11,5 cm; WYSOKOŚĆ: 16,5 cm

Stojak na ulotki A6/DL dwupoziomowy z kaskadowymi przegródkami, wykonany z
plexi. Do postawienia na biurku lub stole.

Stojaki PRESTIGE
podział kieszeni na ulotki

stojaki pojedyńcze
rozbudowane w pionie
rozbudowane w poziomie
rozbud. w pionie i poziomie
stojaki obrotowe

stojak na ulotki 3 x A6 poziomo___Art.296
Stojak na ulotki A6 trzy kieszenie, wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: cm; WYSOKOŚĆ: cm

Stojak na ulotki A6 w poziomie z trzema kaskadowymi przegródkami,
wykonany z plexi. Do postawienia na biurku lub stole.

stojaki na ścianę
stojaki wolnostojące

ŚCIANKI prezentacyjne
prezentacja PLAKATU
TABLICZKI informacyjne
stojaki na KOSMETYKI

stojak na ulotki A6/DL, 3 kieszenie pionowo ____ Art 303
Stojak na ulotki A6/DL trzy kieszenie wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 11,5 cm ; WYSOKOŚĆ: 21,5 cm

Stojak na ulotki A6/DL trzypoziomowy z kaskadowymi przegródkami, wykonany z
plexi do postawienia na biurku, ladzie lub stole.

systemy WITRYNOWE
Gabloty magnetyczne
TABLICE informacyjne
tabliczki PRZYDRZWIOWE
podstawki na BIURKO
stojaki EURO

stojak na ulotki 4 x A6 poziomo___Art.297
Stojak na ulotki A6 cztery kieszenie, wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: cm; WYSOKOŚĆ: cm

Stojak na ulotki A6 w poziomie z czterema kaskadowymi przegródkami,
wykonany z plexi. Do postawienia na biurku lub stole.

PRZYBORNIKI biurkowe
zawieszki DO KLUCZY
CYFERKI i oznaczenia

stojak na ulotki 2 x A5 poziomo ___Art.298
Stojak na ulotki A5 dwie kieszenie, wykonany z elementów
systemu cligo.
Z możliwością podziału na 4x A6 pionowo.
SZEROKOŚĆ: cm; WYSOKOŚĆ: cm

Stojak na ulotki A5 w poziomie z dwiema kaskadowymi przegródkami,
wykonany z plexi.
Z możliwością podziału na 4x A6 pionowo
Do postawienia na biurku lub stole. Stojak posiada również możliwość zmiany
formatu kieszonek , poprzez przesuwanie spinki rozdzielającej lub całkowite jej
wypięcie.

stojak na ulotki A6/DL,4 kieszenie pionowo ____ Art 304
Stojak na ulotki A6/DL cztery kieszenie wykonany z elementów
systemu cligo.

SZEROKOŚĆ: 11,5 cm ; WYSOKOŚĆ: 26,5 cm
Stojak na ulotki A6/DL czteropoziomowy z kaskadowymi przegródkami, wykonany z
plexi do postawienia na biurku, ladzie lub stole.

stojak na ulotki DL, 2 kieszenie pionowo____ Art 312
Stojak na ulotki DL dwie kieszenie wykonany z elementów

systemu cligo.

SZEROKOŚĆ: 11,5 ; WYSOKOŚĆ: 29,5 cm
Stojak na ulotki DL dwupoziomowy z kaskadowymi przegródkami, wykonany
z plexi. Do postawienia na biurku lub stole.

stojak na ulotki 3 x A5 poziomo ___Art.299
Stojak na ulotki A5 trzy kieszenie, wykonany z elementów
systemu cligo. Z możliwością podziału na 6x A6 pionowo.
SZEROKOŚĆ: cm; WYSOKOŚĆ: cm

Stojak na ulotki A5 w poziomie z trzema kaskadowymi przegródkami,
wykonany z plexi.
Z możliwością podziału na 6x A6 pionowo.
Do postawienia na biurku lub stole.
Stojak posiada również możliwość zmiany formatu kieszonek , poprzez
przesuwanie spinki rozdzielającej lub całkowite jej wypięcie.

stojak na ulotki DL, 3 kieszenie pionowo____ Art 313
Stojak na ulotki DL trzy kieszenie, wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 11,5 cm ; WYSOKOŚĆ: 36,5 cm

Stojak na ulotki DL trzypoziomowy z kaskadowymi przegródkami, wykonany z
plexi. Do postawienia na biurku lub stole.

stojak na ulotki 4 x A5 poziomo ___Art.300
Stojak na ulotki A5 cztery kieszenie, wykonany z elementów
systemu cligo. Z możliwością podziału na 8x A6 pionowo.
SZEROKOŚĆ: cm; WYSOKOŚĆ: cm

Stojak na ulotki A5 w poziomie z czterema kaskadowymi przegródkami,
wykonany z plexi.
Z możliwością podziału na 8x A6 pionowo.
Do postawienia na biurku lub stole.
Stojak posiada również możliwość zmiany formatu kieszonek , poprzez
przesuwanie spinki rozdzielającej lub całkowite jej wypięcie.

stojak na ulotki A5, 2 kieszenie pionowo____ Art 322
Stojak na ulotki A5 dwie kieszenie, wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 15,5 cm ; WYSOKOŚĆ: 27,5 cm

Stojak na ulotki A5 dwupoziomowy z kaskadowymi przegródkami, wykonany z
plexi. Do postawienia na biurku lub stole.

stojak na ulotki 2 x A4 poziomo___Art.309
Stojak na ulotki A4 dwie kieszenie, wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: cm; WYSOKOŚĆ: cm

Stojak na ulotki A4 w poziomie z dwiema kaskadowymi przegródkami,
wykonany z plexi. Do postawienia na biurku lub stole. Stojak posiada również
możliwość zmiany formatu kieszonek , poprzez przesuwanie spinki
rozdzielającej lub całkowite jej wypięcie.

stojak na ulotki A5, 3 kieszenie pionowo____ Art 323
Stojak na ulotki A5 trzy kieszenie, wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 15,5 cm ; WYSOKOŚĆ: 36,5 cm

Stojak na ulotki A5 trzypoziomowy z kaskadowymi przegródkami, wykonany z
plexi. Do postawienia na biurku lub stole.

stojak na ulotki 3 x A4 poziomo ___Art 287
Stojak na ulotki A4 trzy kieszenie, wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: cm; WYSOKOŚĆ: cm

Stojak na ulotki A4 w poziomie z trzema kaskadowymi przegródkami,
wykonany z plexi. Do postawienia na biurku lub stole. Stojak posiada również
możliwość zmiany formatu kieszonek , poprzez przesuwanie spinki
rozdzielającej lub całkowite jej wypięcie

stojak na ulotki A4, 2 kieszenie pionowo____ Art 332
Stojak na ulotki A4 dwie kieszenie wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 23,5 cm ; WYSOKOŚĆ:

Stojak na ulotki A4 dwupoziomowy z kaskadowymi przegródkami, wykonany z
plexi. Do postawienia na biurku lub stole.

stojak na ulotki 4 x A4 poziomo ___Art.355
Stojak na ulotki A4 cztery kieszenie, wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: cm; WYSOKOŚĆ: cm

Stojak na ulotki A4 w poziomie z czterema kaskadowymi przegródkami,
wykonany z plexi. Do postawienia na biurku lub stole. Stojak posiada również
możliwość zmiany formatu kieszonek , poprzez przesuwanie spinki rozdzielającej
lub całkowite jej wypięcie

stojak na ulotki A4, 3 kieszenie pionowo____ Art 333
Stojak na ulotki A4 trzy kieszenie wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 23,5 cm ; WYSOKOŚĆ: 36,5 cm

Stojak na ulotki A4 trzypoziomowy z kaskadowymi przegródkami, wykonany z
plexi. Do postawienia na biurku lub stole.

KATALOG
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katalog: » stojaki na ULOTKI » stojaki na biurko » rozbudowane w poziomie

stojaki na ULOTKI
stojaki na biurko

Stojaki PRESTIGE
podział kieszeni na ulotki

stojaki pojedyńcze
rozbudowane w pionie
rozbudowane w poziomie
rozbud. w pionie i poziomie
stojaki obrotowe
stojaki na ścianę
stojaki wolnostojące

ŚCIANKI prezentacyjne
prezentacja PLAKATU
TABLICZKI informacyjne
stojaki na KOSMETYKI
systemy WITRYNOWE
Gabloty magnetyczne
TABLICE informacyjne
tabliczki PRZYDRZWIOWE

stojak na ulotki A6/DL, 2 kieszenie poziomo____ Art 305
Stojak na ulotki A6/DL dwie kieszenie, wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 23,5 cm; WYSOKOŚĆ: 15,5 cm

Stojak na ulotki A6/DL z dwoma kieszeniami obok siebie, wykonany z plexi do
postawienia na biurku lub stole.

podstawki na BIURKO
stojaki EURO
PRZYBORNIKI biurkowe
zawieszki DO KLUCZY
CYFERKI i oznaczenia

stojak na ulotki A6/DL, 3 kieszenie poziomo____ Art 306
Stojak na ulotki A6/DL trzy kieszenie wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 36,5 cm; WYSOKOŚĆ: 15,5 cm

Stojak na ulotki A6/DL z trzema kieszeniami obok siebie, wykonany z plexi do
postawienia na biurku lub stole.

stojak na ulotki A6/DL, 4 kieszenie poziomo____ Art 307
Stojak na ulotki A6/DL cztery kieszenie wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 47 cm; WYSOKOŚĆ: 15,5 cm

Stojak na ulotki A6/DL z czterema kieszeniami obok siebie, wykonany z plexi do
postawienia na biurku lub stole.

stojak na ulotki DL, 2 kieszenie poziomo____ Art 315
Stojak na ulotki DL dwie kieszenie wykonany z
elementów systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 23,5 cm; WYSOKOŚĆ: 23,5 cm

Stojak na ulotki DL z dwiema kieszeniami obok siebie, wykonany z plexi do
postawienia na biurku lub stole.

stojak na ulotki DL, 3 kieszenie poziomo____ Art 316
Stojak na ulotki DL trzy kieszenie wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 36,5 cm; WYSOKOŚĆ: 23,5 cm

Stojak na ulotki DL z trzema kieszeniami obok siebie, wykonany z plexi do
postawienia na biurku lub stole.

stojak na ulotki DL, 4 kieszenie poziomo____ Art 317
Stojak na ulotki DL cztery kieszenie wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 47 cm; WYSOKOŚĆ: 23,5 cm

Stojak na ulotki DL z czterema kieszeniami obok siebie, wykonany z plexi do
postawienia na biurku lub stole.

stojak na ulotki A5, 2 kieszenie poziomo___Art 319
Stojak na ulotki A5 dwie kieszenie wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 31,5 cm; WYSOKOŚĆ: 23,5 cm

Stojak na ulotki A5 z dwiema kieszeniami obok siebie, wykonany z plexi do
postawienia na biurku lub stole.

stojak na ulotki A5, 3 kieszenie poziomo___Art 320
Stojak na ulotki A5 trzy kieszenie wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 47,5 cm; WYSOKOŚĆ: 23,5 cm
Stojak na ulotki A5 z trzema kieszeniami obok siebie,
wykonany z plexi do postawienia na biurku lub stole.

stojak na ulotki A5, 4 kieszenie poziomo___Art 310
Stojak na ulotki A5 cztery kieszenie wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 63,5 cm; WYSOKOŚĆ: 23,5 cm

Stojak na ulotki A5 z czterema kieszeniami obok siebie, wykonany z plexi do
postawienia na biurku lub stole.

stojak na ulotki A4, 2 kieszenie poziomo____ Art 3111
Stojak na ulotki A4 dwie kieszenie, wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 23,5 cm; WYSOKOŚĆ: 23,5 cm

Stojak na ulotki A4 z dwoma kieszeniami obok siebie, wykonany z plexi do
postawienia na biurku lub stole.

stojak na ulotki A4, 3 kieszenie poziomo____ Art 3112
Stojak na ulotki A4 trzy kieszenie wykonany z elementów
systemu cligo.
SZEROKOŚĆ: 23,5 cm; WYSOKOŚĆ: 23,5 cm

Stojak na ulotki A4 z trzema kieszeniami obok siebie, wykonany z plexi do
postawienia na biurku lub stole.

KATALOG
naszych produktów

stojaki na ULOTKI
stojaki na biurko

Stojaki PRESTIGE

katalog: » stojaki na ULOTKI » stojaki na biurko » rozbud. w pionie i poziomie

stojak na ulotki A6/DL,4 kieszenie (pion-poziom)___Art
336
Stojak na ulotki A6/DL cztery kieszenie wykonany z elementów
systemu cligo, rozbudowany w pionie i poziomie.
SZEROKOŚĆ: 23,5 cm; WYSOKOŚĆ: 16,5 cm

Stojak na ulotki A6/DL z czterema kieszeniami rozbudowany w pionie i poziomie
( dwa po dwie kieszenie ), wykonany z plexi do postawienia na biurku, ladzie lub
stole. Składa się z dwóch połączonych ze sobą stojaków, istnieje więc możliwość
rozłączenia go na osobne.

stojaki pojedyńcze
rozbudowane w pionie
rozbudowane w poziomie
rozbud. w pionie i poziomie
stojaki obrotowe
stojaki na ścianę
stojaki wolnostojące

stojak na ulotki A6/DL,6 kieszenie (pion-poziom)___Art
337
Stojak na ulotki A6/DL sześć kieszeni, wykonany z elementów
systemu cligo, rozbudowany w pionie i poziomie.
SZEROKOŚĆ: 23,5 cm ; WYSOKOŚĆ: 21,5 cm

Stojak na ulotki A6/DL z sześcioma kieszeniami, rozbudowany w pionie i poziomie
( dwa po trzy kieszenie ), wykonany z plexi do postawienia na biurku, ladzie lub
stole. Składa się z dwóch połączonych ze sobą stojaków, istnieje więc możliwość
rozłączenia go na osobne.

ŚCIANKI prezentacyjne
prezentacja PLAKATU
TABLICZKI informacyjne
stojaki na KOSMETYKI
systemy WITRYNOWE
Gabloty magnetyczne

stojak na ulotki A6/DL,6 kieszenie (pion-poziom)___Art
339
Stojak na ulotki A6/DL sześć kieszeni, wykonany z elementów
systemu cligo, rozbudowany w pionie i poziomie.
SZEROKOŚĆ: 36,5 cm; WYSOKOŚĆ: 16,5 cm

Stojak na ulotki A6/DL z sześcioma kieszeniami rozbudowany w pionie i poziomie
( trzy po dwie kieszenie ), wykonany z plexi do postawienia na biurku, ladzie lub
stole. Składa się z trzech połączonych ze sobą stojaków, istnieje więc możliwość
rozłączenia go na osobne.

TABLICE informacyjne
tabliczki PRZYDRZWIOWE
podstawki na BIURKO
stojaki EURO
PRZYBORNIKI biurkowe
zawieszki DO KLUCZY

stojak na ulotki A6/DL,8 kieszenie (pion-poziom)___Art
340
Stojak na ulotki A6/DL osiem kieszeni, wykonany z elementów
systemu cligo, rozbudowany w pionie i poziomie.
SZEROKOŚĆ: 23,5 cm; WYSOKOŚĆ: 26,5 cm

Stojak na ulotki A6/DL z ośmioma kieszeniami rozbudowany w pionie i poziomie
( dwa po cztery kieszenie ), wykonany z plexi do postawienia na biurku, ladzie lub
stole. Składa się z dwóch połączonych ze sobą stojaków, istnieje więc możliwość
rozłączenia go na osobne.

CYFERKI i oznaczenia
stojak na ulotki A6/DL 9 kieszenie (pion-poziom)___Art
341
Stojak na ulotki A6/DL dziewięć kieszeni, wykonany z elementów
systemu cligo, rozbudowany w pionie i poziomie.
SZEROKOŚĆ: 36 cm ; WYSOKOŚĆ: 21,5 cm

Stojak na ulotki A6/DL z dziewięcioma kieszeniami rozbudowany w pionie i poziomie
( trzy po trzy kieszenie ), wykonany z plexi do postawienia na biurku, ladzie lub stole.
Składa się z trzech połączonych ze sobą stojaków, istnieje więc możliwość rozłączenia
go na osobne.

stojak na ulotki A6/DL,12 kieszenie (pion-poziom)___Art
342
Stojak na ulotki A6/DL dwanaście kieszeni, wykonany z
elementów systemu cligo, rozbudowany w pionie i poziomie.
SZEROKOŚĆ: 36 cm; WYSOKOŚĆ: 26,5 cm

Stojak na ulotki A6/DL z dwunastoma kieszeniami rozbudowany w pionie i
poziomie ( trzy po cztery kieszenie ), wykonany z plexi do postawienia na
biurku, ladzie lub stole. Składa się z trzech połączonych ze sobą stojaków,
istnieje więc możliwość rozłączenia go na osobne.

podział kieszeni na ulotki

stojak na ulotki DL, 4 kieszenie (pion-poziom)____ Art

325
Stojak na ulotki DL cztery kieszenie, wykonany z elementów
systemu cligo, rozbudowany w pionie i poziomie.
SZEROKOŚĆ: 23,5 cm; WYSOKOŚĆ: 29,5 cm

Stojak na ulotki DL z czterema kieszeniami rozbudowany w pionie i poziomie
( dwa po dwie kieszenie ), wykonany z plexi do postawienia na biurku, ladzie lub
stole. Składa się z dwóch połączonych ze sobą stojaków, istnieje więc możliwość
rozłączenia go na osobne.

stojak na ulotki DL, 6 kieszeni (pion-poziom)____ Art
318
Stojak na ulotki DL sześć kieszeni, wykonany z elementów
systemu cligo, rozbudowany w pionie i poziomie.
SZEROKOŚĆ: 23,5 cm; WYSOKOŚĆ: 36,5 cm

Stojak na ulotki DL z sześcioma kieszeniami rozbudowany w pionie i poziomie
( dwa po trzy kieszenie ), wykonany z plexi do postawienia na biurku, ladzie
lub stole. Składa się z dwóch połączonych ze sobą stojaków, istnieje więc
możliwość rozłączenia go na osobne.

stojak na ulotki DL,6 kieszenie (pion-poziom)___Art 326
Stojak na ulotki DL sześć kieszeni, wykonany z elementów
systemu cligo, rozbudowany w pionie i poziomie.
SZEROKOŚĆ: 36 cm ; WYSOKOŚĆ: 29,5 cm

Stojak na ulotki DL z sześcioma kieszeniami rozbudowany w pionie i poziomie (trzy
po dwie kieszenie ), wykonany z plexi do postawienia na biurku, ladzie lub stole.
Składa się z trzech połączonych ze sobą stojaków, istnieje więc możliwość
rozłączenia go na osobne.

stojak na ulotki DL, 9 kieszeni (pion-poziom)___Art 327
Stojak na ulotki DL dziewięć kieszeni, wykonany z elementów
systemu cligo, rozbudowany w pionie i poziomie.
SZEROKOŚĆ: 36 cm; WYSOKOŚĆ: 36,5 cm

Stojak na ulotki DL z dziewięcioma kieszeniami rozbudowany w pionie i poziomie
(trzy po trzy kieszenie), wykonany z plexi do postawienia na biurku, ladzie lub stole.
Stojak składa się z trzech połączonych ze sobą stojaków, istnieje więc możliwość
rozłączenia go na osobne.

stojak na ulotki A5, 4 kieszeni (pion-poziom) ____ Art
343
Stojak na ulotki A5 cztery kieszenie, wykonany z elementów
systemu cligo, rozbudowany w pionie i poziomie.
SZEROKOŚĆ: 31,5 cm; WYSOKOŚĆ: 27,5 cm

Stojak na ulotki A5 z czterema kieszeniami rozbudowany w pionie i poziomie
( dwa po dwie kieszenie ), wykonany z plexi do postawienia na biurku, ladzie lub
stole. Składa się z dwóch połączonych ze sobą stojaków, istnieje więc możliwość
rozłączenia go na osobne.

stojak na ulotki A5, 6 kieszeni (pion-poziom) ____ Art
344
Stojak na ulotki A5 sześć kieszeni, wykonany z elementów
systemu cligo, rozbudowany w pionie i poziomie.
SZEROKOŚĆ: 31,5 cm; WYSOKOŚĆ:36,5 cm

Stojak na ulotki A5 z sześcioma kieszeniami rozbudowany w pionie i poziomie
( dwa po trzy kieszenie ), wykonany z plexi do postawienia na biurku, ladzie
lub stole. Składa się z dwóch połączonych ze sobą stojaków, istnieje więc
możliwość rozłączenia go na osobne.

stojak na ulotki A5, 6 kieszeni (pion-poziom) ____ Art
345
Stojak na ulotki A5 sześć kieszeni, wykonany z elementów
systemu cligo, rozbudowany w pionie i poziomie.
SZEROKOŚĆ: 47,5 cm; WYSOKOŚĆ: 27,5 cm

Stojak na ulotki A5 z sześcioma kieszeniami rozbudowany w pionie i poziomie
(trzy po dwie kieszenie ), wykonany z plexi do postawienia na biurku, ladzie
lub stole. Stojak składa się z trzech połączonych ze sobą stojaków, istnieje
więc możliwość rozłączenia go na osobne.

stojak na ulotki A5, 9 kieszeni (pion-poziom) ____ Art
329
Stojak na ulotki A5 dziewięć kieszeni, wykonany z elementów
systemu cligo, rozbudowany w pionie i poziomie.
SZEROKOŚĆ: 47,5 cm; WYSOKOŚĆ: 36,5 cm

Stojak na ulotki A5 z dziewięcioma kieszeniami rozbudowany w pionie i poziomie
(trzy po trzy kieszenie), wykonany z plexi do postawienia na biurku, ladzie lub
stole. Stojak składa się z trzech połączonych ze sobą stojaków, istnieje więc
możliwość rozłączenia go na osobne.

stojak na ulotki A4, 4 kieszeni (pion-poziom) ____ Art
346
Stojak na ulotki A4 dwie kieszenie, wykonany z elementów
systemu cligo, rozbudowany w pionie i poziomie.
SZEROKOŚĆ:

cm ; WYSOKOŚĆ:

cm

Stojak na ulotki A4 z czterema kieszeniami rozbudowany w pionie i poziomie
( dwa po dwie kieszenie ), wykonany z plexi do postawienia na biurku, ladzie
lub stole. Składa się z dwóch połączonych ze sobą stojaków, istnieje więc
możliwość rozłączenia go na osobne.

stojak na ulotki A4, 6 kieszeni (pion-poziom) ____ Art
347
Stojak na ulotki A4 sześć kieszeni, wykonany z elementów
systemu cligo, rozbudowany w pionie i poziomie.
SZEROKOŚĆ: cm; WYSOKOŚĆ: cm

Stojak na ulotki A4 z sześcioma kieszeniami rozbudowany w pionie i poziomie
( dwa po trzy kieszenie ), wykonany z plexi do postawienia na biurku, ladzie
lub stole. Składa się z trzech połączonych ze sobą stojaków, istnieje więc
możliwość rozłączenia go na osobne.

stojak na ulotki A4, 6 kieszeni (pion-poziom) ____ Art
348
Stojak na ulotki A4 sześć kieszeni, wykonany z elementów
systemu cligo, rozbudowany w pionie i poziomie.
SZEROKOŚĆ: cm; WYSOKOŚĆ: cm

Stojak na ulotki A4 z sześcioma kieszeniami rozbudowany w pionie i poziomie
( trzy po dwie kieszenie ), wykonany z plexi do postawienia na biurku, ladzie
lub stole. Składa się z trzech połączonych ze sobą stojaków, istnieje więc
możliwość rozłączenia go na osobne.

stojak na ulotki A4, 9 kieszeni (pion-poziom) ____ Art
349
Stojak na ulotki A4 dziewięć kieszeni, wykonany z elementów
systemu cligo, rozbudowany w pionie i poziomie.
SZEROKOŚĆ: cm; WYSOKOŚĆ: cm

Stojak na ulotki A4 z dziewięcioma kieszeniami rozbudowany w pionie i poziomie
( trzy po trzy kieszenie ), wykonany z plexi do postawienia na biurku, ladzie lub
stole. Składa się z trzech połączonych ze sobą stojaków, istnieje więc możliwość
rozłączenia go na osobne.

KATALOG

katalog: » stojaki na ULOTKI » stojaki na biurko » stojaki obrotowe

naszych produktów

stojaki na ULOTKI
stojaki na biurko

Stojaki PRESTIGE
podział kieszeni na ulotki

stojaki pojedyńcze
rozbudowane w pionie
rozbudowane w poziomie
rozbud. w pionie i poziomie
stojaki obrotowe
stojaki na ścianę
stojaki wolnostojące

ŚCIANKI prezentacyjne
prezentacja PLAKATU
TABLICZKI informacyjne
stojaki na KOSMETYKI
systemy WITRYNOWE
Gabloty magnetyczne
TABLICE informacyjne
tabliczki PRZYDRZWIOWE
podstawki na BIURKO
stojaki EURO
PRZYBORNIKI biurkowe
zawieszki DO KLUCZY
CYFERKI i oznaczenia

stojak na ulotki-obrotowy 16xA4___Art.308
Stojak na ulotki A4, wykonany z elementów systemu cligo.

KATALOG
naszych produktów

katalog: » stojaki na ULOTKI » stojaki na ścianę

stojaki na ULOTKI
stojaki na biurko
stojaki na ścianę
kolory

kieszenie (100%) na ramce
jednoczęściowe
kieszenie (100%) na ramce
modułowe
kieszenie pionowe pojedyń.
kieszenie (30%) na ramce

kieszenie (100%) na ramce
jednoczęściowe

stojaki wolnostojące

prezentacja PLAKATU
TABLICZKI informacyjne
stojaki na KOSMETYKI
systemy WITRYNOWE
Gabloty magnetyczne
TABLICE informacyjne

podstawki na BIURKO
stojaki EURO
PRZYBORNIKI biurkowe
zawieszki DO KLUCZY
CYFERKI i oznaczenia

kieszenie pionowe pojedyń.

mocowanie na zawieszkach

ŚCIANKI prezentacyjne

tabliczki PRZYDRZWIOWE

kieszenie (100%) na ramce
modułowe

kieszenie (30%) na ramce

KATALOG
naszych produktów

katalog: » stojaki na ULOTKI » stojaki na ścianę » kieszenie (100%) na ramce jednoczęściowe

kieszeń na ramce szer. 23 cm ___Art.2332

stojaki na ULOTKI
stojaki na biurko
stojaki na ścianę

kieszenie (100%) na ramce
jednoczęściowe
kieszenie (100%) na ramce
modułowe
kieszenie pionowe pojedyń.

Kieszeń na ulotki z możliwością podziału kieszeni na mniejsze
przegródki.
A4 pionowo lub
2 x DL pionowo.
100 % widoczności - ulotki nie zachodzą na siebie.
Kieszeń zmontowana na lekkim stelażu aluminiowym.
Nad ulotkami możliwy "toper" - tabliczka do umieszczenia
napisu.
Z tyłu zawieszki do powieszenia na ścianie.
Szerokość całkowita 24,5 cm.
Wysokość = (34 cm x ilość pięter) + 6 cm + toper.

kieszenie (30%) na ramce
stojaki wolnostojące

kieszenie szerokości 23 cm ___Art.233 v5

ŚCIANKI prezentacyjne
prezentacja PLAKATU
TABLICZKI informacyjne
stojaki na KOSMETYKI
systemy WITRYNOWE
Gabloty magnetyczne
TABLICE informacyjne

Zestaw 2 kieszeni na ulotki z możliwością podziału kieszeni na
mniejsze przegródki.
A4 pionowo lub
2 x DL pionowo na każdym piętrze.
100 % widoczności - ulotki nie zachodzą na siebie. Kieszenie
zmontowane na lekkim stelażu aluminiowym.
Nad ulotkami możliwy "toper" - tabliczka do umieszczenia
napisu.
Z tyłu zawieszki do powieszenia na ścianie.
Szerokość całkowita 24,5 cm.
Wysokość = (34 cm x ilość pięter) + 6 cm + toper.

tabliczki PRZYDRZWIOWE
podstawki na BIURKO
stojaki EURO
PRZYBORNIKI biurkowe
zawieszki DO KLUCZY
CYFERKI i oznaczenia

kieszenie szerokości 23 cm ___Art.2331

Zestaw 3 kieszeni na ulotki z możliwością podziału kieszeni na
mniejsze przegródki.
3 x A4 pionowo lub
6 x DL pionowo na każdym piętrze.
100 % widoczności - ulotki nie zachodzą na siebie. Kieszenie
zmontowane na lekkim stelażu aluminiowym.
Nad ulotkami możliwy "toper" - tabliczka do umieszczenia
napisu.
Z tyłu zawieszki do powieszenia na ścianie.
Szerokość całkowita 24,5 cm.
Wysokość = (34 cm x ilość pięter) + 6 cm + toper.

kieszeń na ramce 2x A4 szer. 23 cm ___Art.2332 x2

Kieszeń na ulotki z możliwością podziału kieszeni na mniejsze
przegródki.
2x A4 pionowo lub
4 x DL pionowo.
100 % widoczności - ulotki nie zachodzą na siebie.
Kieszeń zmontowana na lekkim stelażu aluminiowym.
Nad ulotkami możliwy "toper" - tabliczka do umieszczenia
napisu.
Z tyłu zawieszki do powieszenia na ścianie.
Szerokość całkowita 24,5 cm.
Wysokość = (34 cm x ilość pięter) + 6 cm + toper.

kieszeń na ramce 3x A4 szer. 23 cm ___Art.2332 x3

Kieszeń na ulotki z możliwością podziału kieszeni na mniejsze
przegródki.
3x A4 pionowo lub
6 x DL pionowo.
100 % widoczności - ulotki nie zachodzą na siebie.
Kieszeń zmontowana na lekkim stelażu aluminiowym.
Nad ulotkami możliwy "toper" - tabliczka do umieszczenia
napisu.
Z tyłu zawieszki do powieszenia na ścianie.
Szerokość całkowita 24,5 cm.
Wysokość = (34 cm x ilość pięter) + 6 cm + toper.

Kieszeń szerokości 31 cm ___Art.2342

Kieszeń uniwersalna na ulotki.
Możliwość podziału kieszeni na mniejsze przegródki.
A4 poziomo lub
2 x A5 pionowo lub
3 x DL pionowo na piętrze.
100 % widoczności - ulotki nie zachodzą na siebie.
Kieszenie zmontowane na lekkim stelażu aluminiowym.
Nad ulotkami możliwy "toper" -miejsce do
umieszczenia grafiki.
Z tyłu ramki zamontowane zawieszki do powieszenia na
ścianie.

kieszenie szerokości 23 cm ___Art.233 v3

Zestaw 2 kieszeni na ulotki z możliwością podziału kieszeni na
mniejsze przegródki.
4 x A4 pionowo lub
4 x DL pionowo na każdym piętrze.
100 % widoczności - ulotki nie zachodzą na siebie. Kieszenie
zmontowane na lekkim stelażu aluminiowym.
Nad ulotkami możliwy "toper" - tabliczka do umieszczenia
napisu.
Z tyłu zawieszki do powieszenia na ścianie.
Szerokość całkowita 24,5 cm.
Wysokość = (34 cm x ilość pięter) + 6 cm + toper.

kieszenie szerokości 31 cm ___Art.2341

Zestaw 2 kieszeni uniwersalnych na ulotki.
Możliwość podziału kieszeni na mniejsze przegródki.
A4 poziomo lub
2 x A5 pionowo lub
3 x DL pionowo na każdym piętrze.
100 % widoczności - ulotki nie zachodzą na siebie.
Kieszenie zmontowane na lekkim stelażu aluminiowym.
Nad ulotkami możliwy "toper" -miejsce do
umieszczenia grafiki.
Z tyłu ramki zamontowane zawieszki do powieszenia na
ścianie.

kieszenie szerokości 31 cm ___Art.234

Zestaw 3 kieszeni uniwersalnych na ulotki.
Możliwość podziału kieszeni na mniejsze przegródki.
A4 poziomo lub
6 x A5 pionowo lub
4 x DL pionowo na każdym piętrze.
100 % widoczności - ulotki nie zachodzą na siebie.
Kieszenie zmontowane na lekkim stelażu aluminiowym.
Nad ulotkami możliwy "toper" -miejsce do
umieszczenia grafiki.
Z tyłu ramki zamontowane zawieszki do powieszenia na
ścianie.

kieszenie szerokości 23 cm ___Art.2331 v2

Zestaw 3 kieszeni na ulotki z możliwością podziału kieszeni na
mniejsze przegródki.
6 x A4 pionowo lub
4 x DL pionowo na każdym piętrze.
100 % widoczności - ulotki nie zachodzą na siebie. Kieszenie
zmontowane na lekkim stelażu aluminiowym.
Nad ulotkami możliwy "toper" - tabliczka do umieszczenia
napisu.
Z tyłu zawieszki do powieszenia na ścianie.
Szerokość całkowita 24,5 cm.
Wysokość = (34 cm x ilość pięter) + 6 cm + toper.

kieszenie szerokości 23 cm ___Art.233

Zestaw 2 kieszeni na ulotki z możliwością podziału kieszeni na
mniejsze przegródki.
6 x A4 pionowo lub
12 x DL pionowo na każdym piętrze.
100 % widoczności - ulotki nie zachodzą na siebie. Kieszenie
zmontowane na lekkim stelażu aluminiowym.
Nad ulotkami możliwy "toper" - tabliczka do umieszczenia
napisu.
Z tyłu zawieszki do powieszenia na ścianie.
Szerokość całkowita 24,5 cm.
Wysokość = (34 cm x ilość pięter) + 6 cm + toper.

zestaw kieszeni 3 x 3 A4 pionowo ___Art.240 v2

Zestaw 3 kieszeni na ulotki z możliwością podziału kieszeni na
mniejsze przegródki.
9 x A4 pionowo lub
6 x DL pionowo na każdym piętrze.
100 % widoczności - ulotki nie zachodzą na siebie. Kieszenie
zmontowane na lekkim stelażu aluminiowym.
Nad ulotkami możliwy "toper" - tabliczka do umieszczenia
napisu.
Z tyłu zawieszki do powieszenia na ścianie.
Szerokość całkowita 24,5 cm.
Wysokość = (34 cm x ilość pięter) + 6 cm + toper.

KATALOG
naszych produktów

stojaki na ULOTKI
stojaki na biurko
stojaki na ścianę

katalog: » stojaki na ULOTKI » stojaki na ścianę » kieszenie (100%) na ramce modułowe

modułowy zestaw kieszeni 12 x A4 pionowo szer 23 cm
Modułowy zestaw 12 kieszeni na ulotki z możliwością podziału
kieszeni na mniejsze przegródki.
12 x A4 pionowo lub
6 x DL pionowo na każdym piętrze.
100 % widoczności - ulotki nie zachodzą na siebie.
Kieszenie zmontowane na lekkim stelażu aluminiowym.

kieszenie (100%) na ramce
jednoczęściowe
kieszenie (100%) na ramce
modułowe
kieszenie pionowe pojedyń.
kieszenie (30%) na ramce
stojaki wolnostojące

ŚCIANKI prezentacyjne
prezentacja PLAKATU
TABLICZKI informacyjne
stojaki na KOSMETYKI

modułowy zestaw kieszeni 12 x A4 pionowo szer 23 cm
v5
Modułowy zestaw12 kieszeni na ulotki z możliwością podziału
kieszeni na mniejsze przegródki.
12 x A4 pionowo lub
8 x DL pionowo na każdym piętrze.
100 % widoczności - ulotki nie zachodzą na siebie.
Kieszenie zmontowane na lekkim stelażu aluminiowym.

systemy WITRYNOWE
Gabloty magnetyczne
TABLICE informacyjne
tabliczki PRZYDRZWIOWE
podstawki na BIURKO
stojaki EURO
PRZYBORNIKI biurkowe
zawieszki DO KLUCZY
CYFERKI i oznaczenia

modułowy zestaw kieszeni 9 x A4 pionowo szer 23 cm
Modułowy zestaw 9 kieszeni na ulotki z możliwością podziału
kieszeni na mniejsze przegródki.
9 x A4 pionowo lub
6 x DL pionowo na każdym piętrze.
100 % widoczności - ulotki nie zachodzą na siebie.
Kieszenie zmontowane na lekkim stelażu aluminiowym.

Prezenter 12 kieszeni na ulotki
szerokości 31cm___Art 214 v3
Modułowy zestaw 12 kieszeni na ulotki z
możliwością podziału kieszeni na mniejsze
przegródki.
12 x A4 poziomo lub
12 x DL poziomo na każdym piętrze.
100 % widoczności - ulotki nie zachodzą
na siebie.
Kieszenie zmontowane na lekkim stelażu
aluminiowym.

Prezenter 12 kieszeni na ulotki
szerokości 31cm___Art 214 v4
Modułowy zestaw 12 kieszeni na ulotki z
możliwością podziału kieszeni na mniejsze
przegródki.
12 x A4 poziomo lub
9 x DL poziomo na każdym piętrze.
100 % widoczności - ulotki nie zachodzą
na siebie.
Kieszenie zmontowane na lekkim stelażu
aluminiowym.

Prezenter 9 kieszeni na uloki
szerokości 31cm___Art 214
Modułowy zestaw 12 kieszeni na ulotki z
możliwością podziału kieszeni na mniejsze
przegródki.
9 x A4 poziomo lub
9 x DL poziomo na każdym piętrze.
100 % widoczności - ulotki nie zachodzą
na siebie.
Kieszenie zmontowane na lekkim stelażu
aluminiowym.

KATALOG
naszych produktów

katalog: » stojaki na ULOTKI » stojaki na ścianę » kieszenie pionowe pojedyń.

stojaki na ULOTKI
stojaki na biurko
stojaki na ścianę
kolory

kieszenie (100%) na ramce
jednoczęściowe
kieszenie (100%) na ramce
modułowe
kieszenie pionowe pojedyń.
kieszenie (30%) na ramce
stojaki wolnostojące

podział kieszeni na ulotki

ŚCIANKI prezentacyjne
prezentacja PLAKATU
TABLICZKI informacyjne
stojaki na KOSMETYKI
systemy WITRYNOWE
Gabloty magnetyczne
TABLICE informacyjne
tabliczki PRZYDRZWIOWE
podstawki na BIURKO
stojaki EURO
PRZYBORNIKI biurkowe
zawieszki DO KLUCZY
CYFERKI i oznaczenia

Samoprzylepna kieszeń na ulotki A6/DL ____ Art 201
Samoprzylepna kieszeń na ulotki A6 wykonana z elementów
systemu cligo.
PODSTAWA: 11 x 3 cm, WYSOKOŚĆ: 11 cm

Smoprzylepna kieszeń na ulotki A6, wykonana z plexi do przyklejenia na ścianie
lub innych gładkich powierzchniach. Bardzo praktyczna i estetyczna.

Samoprzylepna kieszeń na ulotki DL ____ Art 206
Samoprzylepna kieszeń na ulotki DL wykonana z elementów
systemu cligo.
PODSTAWA: 11 x 3 cm, WYSOKOŚĆ: 20 cm

Smoprzylepna kieszeń na ulotki DL, wykonana z plexi do przyklejenia na ścianie
lub innych gładkich powierzchniach. Bardzo praktyczna i estetyczna.

Samoprzylepna kieszeń na ulotki A5 ____ Art 211
Samoprzylepna kieszeń na ulotki A5 wykonana z elementów
systemu cligo.
PODSTAWA: 16 x 3 cm, WYSOKOŚĆ: 20 cm

Smoprzylepna kieszeń na ulotki A5, wykonana z plexi do przyklejenia na ścianie
lub innych gładkich powierzchniach. Bardzo praktyczna i estetyczna.

Samoprzylepna kieszeń na ulotki A4 ____ Art 216
Samoprzylepna kieszeń na ulotki A4 wykonana z elementów
systemu cligo.
PODSTAWA: 24 x 3 cm, WYSOKOŚĆ: 27 cm

Smoprzylepna kieszeń na ulotki A4, wykonana z plexi do przyklejenia na ścianie
lub innych gładkich powierzchniach. Bardzo praktyczna i estetyczna.

KATALOG
naszych produktów

stojaki na ULOTKI
stojaki na biurko
stojaki na ścianę

kieszenie (100%) na ramce
jednoczęściowe
kieszenie (100%) na ramce
modułowe
kieszenie pionowe pojedyń.
kieszenie (30%) na ramce

katalog: » stojaki na ULOTKI » stojaki na ścianę » kieszenie (30%) na ramce

Zestaw kieszeni na ulotki wykonany z elementów cligo.
A4, A5, A6, DL w orientacji pionowej lub poziomej.
W niektórych zestawach możliwość podziału kieszeni na mniejsze przegródki.
Ulotki zachodzą na siebie- widoczność ok 30 %.
Kieszenie zmontowane na lekkim stelażu z anodowanego aluminium.
Nad ulotkami możliwy "toper" - tabliczka do umieszczenia napisu.
Z tyłu zawieszki do powieszenia na ścianie.
kolory

zestaw 10 kieszeni A4 art___ 247
Zestaw dziesięciu kieszeni A4 poziomo na stelażu, wykonany
z elementów systemu cligo.
WMIARY:
Kaskadowy zestaw pięciu kieszeni formatu A4 poziomo
z możliwością podziału na ulotki A5 i Dl, wykonany z kieszonek
plexi i stelaża z anodowanego aluminium. Do powieszenia na
ścianie.

stojaki wolnostojące

mocowanie na zawieszkach

ŚCIANKI prezentacyjne
prezentacja PLAKATU
TABLICZKI informacyjne
stojaki na KOSMETYKI
systemy WITRYNOWE
Gabloty magnetyczne
TABLICE informacyjne
tabliczki PRZYDRZWIOWE
podstawki na BIURKO

zestaw 5 kieszeni A4 art___ 246
Zestaw pięciu kieszeni A4 poziomo na stelażu, wykonany
z elementów systemu cligo.
WYMIARY: wys. 61 cm szer. 31 cm
Kaskadowy zestaw pięciu kieszeni formatu A4 poziomo
z możliwością podziału na ulotki A5 i Dl. Wykonany
z kieszonek plexi i stelaża z anodowanego aluminium.
Do powieszenia na ścianie.

stojaki EURO
PRZYBORNIKI biurkowe
zawieszki DO KLUCZY
CYFERKI i oznaczenia
zestaw 4 kieszeni A4 art___ 217
Zestaw czterech kieszeni A4 poziomo na stelażu, wykonany
z elementów systemu cligo.
WMIARY: wys. 51 cm szer. 31 cm
Kaskadowy zestaw czterech kieszeni formatu A4 z możliwością
podziału na ulotki A5 i Dl. Wykonany z kieszonek plexi
i stelaża z anodowanego aluminium. Do powieszenia na
ścianie.

podział kieszeni na ulotki

zestaw 3 kieszeni A4 art___ 212
Zestaw trzech kieszeni A4 poziomo na stelażu, wykonany z
elementów systemu cligo.
WMIARY: wys. 41 cm szer. 31 cm
Kaskadowy zestaw trzech kieszeni formatu A4 poziomo
z możliwością podziału na ulotki A5 i Dl. Wykonany
z kieszonek plexi i stelaża z anodowanego aluminium.
Do powieszenia na ścianie.

zestaw 10 kieszeni A4 art___219
Zestaw dziesięciu kieszeni A4 na stelażu, wykonany z elementów
systemu cligo.
WYMIARY: wys. 93 cm szer. 23 cm
Kaskadowy zestaw dziesięciu kieszeni A4, wykonany z kieszonek
plexi i stelaża z anodowanego aluminium. Do powieszenia na
ścianie.

zestaw 7 kieszeni A4 art___399
Zestaw siedmiu kieszeni A4 w pionie na stelażu, wykonany
z elementów systemu cligo.
WMIARY:
Kaskadowy zestaw siedmiu kieszeni A4, wykonany
z kieszonek plexi i stelaża z anodowanego aluminium.
Do powieszenia na ścianie.

zestaw 5 kieszeni A4 art___218
Zestaw pięciu kieszeni A4 w pionie na stelażu, wykonany z
elementów systemu cligo.
WMIARY: wys. 72 cm szer. 23 cm
Kaskadowy pięciu kieszeni A4, wykonany z kieszonek plexi
i stelaża z anodowanego aluminium. Do powieszenia na
ścianie.

zestaw 3 kieszeni A4 art___250
Zestaw trzech kieszeni A4 pionowo na stelażu, wykonany z
elementów systemu cligo.
WMIARY: wys. 50 cm szer. 23 cm
Zestaw trzech kieszeni A4 na stelażu, wykonany z kieszonek
plexi i stelaża z anodowanego aluminium. Do powieszenia
na ścianie itp.

KATALOG
naszych produktów

katalog: » stojaki na ULOTKI » stojaki wolnostojące

stojaki na ULOTKI
stojaki na biurko
stojaki na ścianę
kolory

stojaki wolnostojące

stojaki wysokie (100%)
stojaki wysokie (30%)
stojaki informacyjne

stojaki wysokie (100%)

stojaki wysokie (30%)

stojaki informacyjne

ŚCIANKI prezentacyjne
prezentacja PLAKATU
TABLICZKI informacyjne

kolory statywu

stojaki na KOSMETYKI
systemy WITRYNOWE
Gabloty magnetyczne
TABLICE informacyjne
tabliczki PRZYDRZWIOWE
podstawki na BIURKO
stojaki EURO
PRZYBORNIKI biurkowe
zawieszki DO KLUCZY
CYFERKI i oznaczenia

statyw składany

KATALOG
naszych produktów

katalog: » stojaki na ULOTKI » stojaki wolnostojące » stojaki wysokie (100%)

stojaki na ULOTKI
stojaki na biurko
stojaki na ścianę
stojaki wolnostojące

kolory

stojaki wysokie (100%)
stojaki wysokie (30%)
stojaki informacyjne
ŚCIANKI prezentacyjne
prezentacja PLAKATU
TABLICZKI informacyjne

kolory statywu

stojaki na KOSMETYKI
systemy WITRYNOWE
Gabloty magnetyczne
TABLICE informacyjne
tabliczki PRZYDRZWIOWE
podstawki na BIURKO
stojaki EURO
PRZYBORNIKI biurkowe
zawieszki DO KLUCZY

statyw składany

CYFERKI i oznaczenia

podział kieszeni na ulotki

Stabilne, wolnostojące prezentery na ulotki, foldery, przeznaczone dla
mniejszej ilości wzorów ulotek. Ulotki są tak rozmieszczone, że nie zasłaniają
się wzajemnie (sa widoczne w 100%)
Rama z anodowanego aluminium. Nad ulotkami można umieścić informację
stałą np. logo lub inny wydruk zamieszczony w tabliczce cligo®.

składany stojak na ulotki 2 kieszenie A4
poziomo___Art.425

Stojak składany + kieszenie A4 w poziomie, wykonany z
elementów systemu cligo.
PODSTAWA: 30 x 40 cm, WYSOKOŚĆ 120 cm. ;
Po złożeniu: 70 cm
Stabilny, składany prezenter na ulotki, foldery. Stojak
posiada składany statyw z anodowanego aluminium oraz
dwie kieszonki z plexi, formatu A4 w poziomie,
z możliwością podziału na ulotki A5 i Dl. Możliwość
złożenia sprawia, iż jest idealny do transportu.

składany stojak na ulotki + 4 kieszenie A4
poziomo___Art.373
Stojak składany + kieszenie A4 w poziomie, wykonany z
elementów systemu cligo.
PODSTAWA: 30 x 40 cm, WYSOKOŚĆ 175 cm. ;
Po złożeniu: 100 cm

Stabilny, składany prezenter na ulotki, foldery. Stojak
posiada składany statyw z anodowanego aluminium oraz
cztery kieszonki z plexi, formatu A4 w poziomie, z
możliwością podziału na ulotki A5 i Dl. Możliwość złożenia
sprawia, iż jest idealny do transportu.

składany stojak na ulotki dwustronny + 8 kieszeni A4
poziomo___Art.377
Stojak składany dwustronny + kieszenie A4 w poziomie,
wykonany z elementów systemu cligo.
PODSTAWA: 30 x 40 cm, WYSOKOŚĆ 175 cm. ;
Po złożeniu: 100 cm

Stabilny, składany prezenter na ulotki, foldery w wersji
dwustronnej. Stojak posiada składany statyw z
anodowanego aluminium oraz osiem kieszonek z plexi,
formatu A4 w poziomie, z możliwością podziału na ulotki
A5 i Dl. Możliwość złożenia sprawia, iż jest idealny do
transportu.

stojak na ulotki 2x A4 + ramka A3 ____Art 393
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery.
Ulotki A4 widoczne w 100% + ramka A3. Wykonany
z elementów systemu cligo.
Wymiary:
podstawa: 30 x 40 cm, wysokość: 160 cm

Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery.
Ulotki A4 widoczne w 100% + ramka A3.
Wykonany z elementów systemu cligo.

stojak na ulotki 4 x DL ____Art 360
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Ulotki DL
widoczne w 100%. Wykonany z elementów systemu cligo.
PODSTAWA: 30 x 40 cm, WYSOKOŚĆ 125 cm.
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Cztery
ulotki DL ( możliwe inne formaty) widoczne w 100%. Rama
z anodowanego aluminium, kieszonki z plexi. Piozioma
tabliczka A5 nad ulotkami do umieszczenia logo lub innej
informacji na kartce formatu A5. Jednostronny (możliwa
wersja dwustronna - ulotki i logo powtórzone z drugiej strony.
Stojak posiada możliwość zamontowania w nim na stałe po
jednym egzemplarzu ulotki. Takie ulotki (przytrzymane
sztywną folią) ułatwią klientom orientację, a obsłudze
uzupełnianie ulotek.

stojak na ulotki 8 x DL ____Art 367
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Ulotki DL
widoczne w 100%. Wykonany z elementów systemu cligo.
PODSTAWA: 30 x 40 cm, WYSOKOŚĆ 175 cm.
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Osiem
ulotek DL (możliwe inne formaty ) widocznych w 100%. Rama
z anodowanego aluminium, kieszonki z plexi. Pozioma
tabliczka A5 nad ulotkami do umieszczenia logo lub innej
informacji na kartce formatu A5. Jednostronny (możliwa
wersja dwustronna - ulotki i logo powtórzone z drugiej strony.
Stojak posiada możliwość zamontowania w nim na stałe po
jednym egzemplarzu ulotki. Takie ulotki (przytrzymane
sztywną folią) ułatwią klientom orientację, a obsłudze
uzupełnianie ulotek.

stojak na ulotki 4 x A5___art 358
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Ulotki A5
widoczne w 100%. Wykonany z elementów systemu cligo.
PODSTAWA: 30 x 40 cm, WYSOKOŚĆ: 125 cm.
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Ulotki A5
(możliwe inne formaty ) widoczne w 100%. Rama z
anodowanego aluminium, kieszonki z plexi. Piozioma tabliczka
A5 nad ulotkami do umieszczenia logo lub innej informacji na
kartce formatu A5. Jednostronny (możliwa wersja dwustronna
- ulotki i logo powtórzone z drugiej strony. Stojak posiada
możliwość zamontowania w nim na stałe po jednym
egzemplarzu ulotki. Takie ulotki (przytrzymane sztywną folią)
ułatwią klientom orientację, a obsłudze uzupełnianie ulotek.

stojak na ulotki 6 x DL ____Art 362
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Ulotki DL
widoczne w 100%. Wykonany z elementów systemu cligo.
PODSTAWA: 30 x 40 cm, WYSOKOŚĆ 175 cm.

Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Sześć
ulotek DL (możliwe inne formaty ) widocznych w 100%.
Rama z anodowanego aluminium, kieszonki z plexi.
Pozioma tabliczka A5 nad ulotkami do umieszczenia logo
lub innej informacji na kartce formatu A5. Jednostronny
(możliwa wersja dwustronna - ulotki i logo powtórzone
z drugiej strony. Stojak posiada możliwość zamontowania
w nim na stałe po jednym egzemplarzu ulotki. Takie ulotki
(przytrzymane sztywną folią) ułatwią klientom orientację,
a obsłudze uzupełnianie ulotek.

stojak na ulotki + kieszeń A4 ____ Art.359
Stabilny, wolnostojący prezenter, stojak na
ulotki, foldery.
Statyw z anodowanego aluminium, półeczki na
ulotki z plexi.
WYSOKOŚĆ;
120 cm
PODSTAWA:
cm.

stojak na ulotki 2 x A4 ____Art 361
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Ulotki A4
widoczne w 100%. Wykonany z elementów systemu cligo.
PODSTAWA: 30 x 40 cm, WYSOKOŚĆ 125 cm.
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Dwie
ulotki A4 (możliwe inne formaty ) widoczne w 100%. Rama
z anodowanego aluminium, kieszonki z plexi. . Piozioma
tabliczka DL nad ulotkami do umieszczenia logo lub innej
informacji na kartce formatu DL. Jednostronny (możliwa
wersja dwustronna - ulotki i logo powtórzone z drugiej strony.
Stojak posiada możliwość zamontowania w nim na stałe po
jednym egzemplarza ulotki. Takie ulotki (przytrzymane
sztywną folią) ułatwią klientom orientację, a obsłudze
uzupełnianie ulotek.

stojak na ulotki 3 x A4 Art___378
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Ulotki A4
widoczne w 100%. Wykonany z elementów systemu cligo.
PODSTAWA: 24 x 32 cm, WYSOKOŚĆ 160 cm.
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Trzy
ulotki A4 (możliwe inne formaty ) widoczne w 100%. Rama
z anodowanego aluminium, kieszonki z plexi. . Piozioma
tabliczka DL nad ulotkami do umieszczenia logo lub innej
informacji na kartce formatu DL. Jednostronny (możliwa
wersja dwustronna - ulotki i logo powtórzone z drugiej strony.
Stojak posiada możliwość zamontowania w nim na stałe po
jednym egzemplarza ulotki. Takie ulotki (przytrzymane
sztywną folią) ułatwią klientom orientację, a obsłudze
uzupełnianie ulotek.

stojak na ulotki 4 x A4 Art___363
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Ulotki A4
widoczne w 100%. Wykonany z elementów systemu cligo.
PODSTAWA: 30 x 40 cm, WYSOKOŚĆ 175 cm.
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Cztery
ulotki A4 (możliwe inne formaty ) widoczne w 100%. Rama z
anodowanego aluminium, kieszonki z plexi. . Piozioma
tabliczka DL nad ulotkami do umieszczenia logo lub innej
informacji na kartce formatu DL. Jednostronny (możliwa
wersja dwustronna - ulotki i logo powtórzone z drugiej strony.
Stojak posiada możliwość zamontowania w nim na stałe po
jednym egzemplarza ulotki. Takie ulotki (przytrzymane
sztywną folią) ułatwią klientom orientację, a obsłudze
uzupełnianie ulotek.

Stojak na ulotki 2x3 A4 (dwustronny) art.390
Stabilny, dwustronny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery.

Ulotki A4 widoczne w 100%. Wykonany z elementów systemu
cligo.
PODSTAWA: 30 x 40 cm, WYSOKOŚĆ 160 cm.
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery w wersji
dwustronnej. Sześć ulotek A4 (możliwe inne formaty )
widocznych w 100%. Rama z anodowanego aluminium,
kieszonki z plexi. Piozioma tabliczka DL nad ulotkami do
umieszczenia logo lub innej informacji na kartce formatu DL.
Stojak posiada możliwość zamontowania w nim na stałe po
jednym egzemplarzu ulotki. Takie ulotki (przytrzymane
sztywną folią) ułatwią klientom orientację, a obsłudze
uzupełnianie ulotek.

Stojak na ulotki 2x4 A4 (dwustronny) art.365
Stabilny, dwustronny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery.
Ulotki A4 widoczne w 100%. Wykonany z elementów systemu
cligo.
PODSTAWA: 30 x 40 cm, WYSOKOŚĆ 175 cm.

Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery w wersji
dwustronnej. Osiem ulotek A4 (możliwe inne formaty )
widocznych w 100%. Rama z anodowanego aluminium, kieszonki
z plexi. Piozioma tabliczka DL nad ulotkami do umieszczenia logo
lub innej informacji na kartce formatu DL. Stojak posiada
możliwość zamontowania w nim na stałe po jednym egzemplarzu
ulotki. Takie ulotki (przytrzymane sztywną folią) ułatwią klientom
orientację, a obsłudze uzupełnianie ulotek.

stojak na ulotki 15 x DL Art___295
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Ulotki DL
widoczne w 100%. Wykonany z elementów systemu cligo.
PODSTAWA: 30 x 40 cm, WYSOKOŚĆ 175 cm.
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Pięć
kieszeni formatu A4 w poziomie, które można podzielić
specjalnymi spinkami na formaty A5 lub DL widoczne w
100%. Rama z anodowanego aluminium, kieszonki z plexi.
Jednostronny (możliwa wersja dwustronna - ulotki powtórzone
z drugiej strony).

stojak na ulotki 4 x A4 + plakat A3___Art.289
Stabilny, wolnostojący prezenter na ulotki, foldery. Wykonany z
elementów systemu cligo.
PODSTAWA: 24 x 32 cm, WYSOKOŚĆ 180 cm.
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Cztery
skośne kieszenie formatu A4. Rama z anodowanego aluminium,
kieszonki z plexi.

składany stojak na ulotki + 3 kieszenie A4
pionowo___Art.395
PODSTAWA: 30 x 40 cm, WYSOKOŚĆ 175 cm.
WYSOKOŚĆ po złożeniu : 100cm.
Stojak na ulotki A4, wykonany z elementów systemu cligo.

składany stojak na ulotki + 6 kieszeni A4
pionowo___Art.396

PODSTAWA: 30 x 40 cm, WYSOKOŚĆ 175 cm.
Stojak na ulotki A4, wykonany z elementów systemu cligo.

składany stojak na ulotki + 6 kieszeni A4
pionowo___Art.396
wysoki stojak na ulotki szer. 31 cm ____ Art.270

A4 poziomo lub
2 x A5 pionowo lub
3 x DL pionowo na każdej półce.
100% widoczności ulotek - nie zachodzą na siebie.
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki.
Możliwa inna ilość kieszeni, moga być po jednej stronie
stojaka (stojak jednostronny max. 5 półeczek) lub po 2
stronach (dwustronny - max. 10 półeczek).
Nad ulotkami możliwy "toper" - tabliczka do
umieszczenia napisu.
Statyw z anodowanego aluminium, półeczki na ulotki z
plexi.
Wysokość: 180 cm
PODSTAWA:
28 x 36 cm.

wysoki stojak na ulotki szer. 6 x A4 ____ Art.288
A4 pionowo
100% widoczności ulotek - nie zachodzą na siebie. Stabilny,
wolnostojący, prezenter na ulotki.
Półeczki moga być po jednej stronie stojaka (stojak jednostronny max.
4 półki) lub po 2 stronach (dwustronny - max. 8 półeczek).
Nad ulotkami możliwy "toper" do umieszczenia napisu w formacie Dl.
Statyw z anodowanego aluminium, półeczki na ulotki z plexi.
WYSOKOŚĆ;
125 cm (maxymalnie 2 piętra z ulotkami )
160 cm (maxymalnie 3 piętra z ulotkami )
177 cm (maxymalnie 4 pięter z ulotkami )
PODSTAWA:
30 x40 cm.
Na zdjęciu przykłady wykonania
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składany stojak na ulotki + 10 kieszeni A4
poziomo___Art.376
Stojak składany z kaskadowymi kieszeniami A4 w poziomie,
wykonany z elementów systemu cligo.
Podstawa: 24 x 32 cm ; Wysokość: 180 cm ;
Po złożeniu: 100 cm

Stabilny, składany prezenter na ulotki, foldery. Stojak
posiada składany statyw z anodowanego aluminium oraz
dziesięć kaskadowo ułożonych kieszonek z plexi, formatu A4
w poziomie, z możliwością podziału na ulotki A5 i Dl,
dodatkowo toper formatu DL w górnej części stojaka.
Możliwość złożenia sprawia, iż jest idealny do transportu.

stojak na ulotki + 5 kieszeni A4 pionowo + 1x A4
poziomo + toper___Art.426
stojak na ulotki + 5 kieszeni A4 pionowo + 1x A4 poziomo +
toper, wykonany z elementów systemu cligo.

stojak na ulotki 3 x A4 + toper A5 Art.369
Stojak na ulotki wykonany z elementów systemu cligo.

statyw składany

podział kieszeni na ulotki

składany stojak na ulotki dwustronny + 20 kieszeni A4
poziomo___Art.375
Stojak składany z kaskadowymi kieszeniami A4 w poziomie,
wykonany z elementów systemu cligo.
Podstawa: 24 x 32 cm ; Wysokość: 180 cm ;
Po złożeniu: 100 cm

Stabilny, składany prezenter na ulotki, foldery w wersji
dwustronnej. Stojak posiada składany statyw z anodowanego
aluminium oraz dwadzieścia kaskadowo ułożonych kieszonek
z plexi, formatu A4 w poziomie, z możliwością podziału na
ulotki A5 i Dl, dodatkowo toper formatu DL w górnej części
stojaka. Możliwość złożenia sprawia, iż jest idealny do
transportu.

stojak na ulotki 8 x A4 + plakat A3___Art 350
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Ulotki A4 widoczne w 50%. Wykonany z
elementów systemu cligo.

Składany stojak dwustronny na ulotki 14 x A4 ___ Art
368 v2
Stabilny składany, dwustronny, wolnostojący, prezenter na
ulotki, foldery. Ulotki A4 widoczne w 30%. Wykonany
z elementów systemu cligo.
PODSTAWA: 24 x 32 cm, WYSOKOŚĆ 180 cm.

Stabilny składany, dwustronny, wolnostojący, prezenter na
ulotki, foldery. Czternaście ułożonych kaskadowo kieszeni
na ulotki A4 (możliwe inne formaty ) widoczne w 30%.
Rama z anodowanego aluminium, kieszonki z plexi. .
Pioziome tabliczki A5 nad ulotkami do umieszczenia logo
lub innej informacji na kartce formatu A5.

Stojak dwustronny na ulotki 14 x A4 ___ Art 368
Stojak dwustronny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery.
Ulotki A4 widoczne w 30%. Wykonany z elementów systemu
cligo.
PODSTAWA: 24 x 32 cm, WYSOKOŚĆ 180 cm.

Stabilny , dwustronny, wolnostojący, prezenter na ulotki,
foldery. Czternaście ułożonych kaskadowo kieszeni na ulotki A4
(możliwe inne formaty ) widoczne w 30%. Rama z
anodowanego aluminium, kieszonki z plexi. . Pioziome tabliczki
A5 nad ulotkami do umieszczenia logo lub innej informacji na
kartce formatu A5.

Stojak składany na ulotki 14 x A4 ___ Art 398
Stojak składany, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery.
Ulotki A4 widoczne w 30%. Wykonany z elementów systemu
cligo.

Składany stojak na ulotki 5 x A4 ____Art 366 v2
Stabilny składany , wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery.
Ulotki A4 widoczne w ok. 50%. Wykonany z elementów systemu
cligo.
PODSTAWA: 30 x 38 cm, WYSOKOŚĆ 180 cm.

Stabilny składany , wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery.
Pięć ułożonych kaskadowo kieszeni na ulotki A4 (możliwe inne
formaty ) widoczne w 50%. Rama z anodowanego aluminium,
kieszonki z plexi. Jednostronny (możliwa wersja dwustronna ulotki i logo powtórzone z drugiej strony). Piozioma tabliczka A5
nad ulotkami do umieszczenia logo lub innej informacji na kartce
formatu A5.

stojak dwustronny na ulotki 30 x A4 ____Art 364
Stabilny,dwustronny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery.
Ulotki A4 widoczne w 25%. Wykonany z elementów systemu
cligo.
PODSTAWA: 24 x 32 cm, WYSOKOŚĆ 180 cm.

Stabilny,dwustronny, wolnostojący, prezenter na ulotki,
foldery.Trzydzieści ułożonych kaskadowo kieszeni na ulotki A4
(możliwe inne formaty oraz inna ilość kieszeni) widoczne w 25%.
Rama z anodowanego aluminium, kieszonki z plexi. . Pioziome
tabliczki A5 nad ulotkami do umieszczenia logo lub innej
informacji na kartce formatu A5.

stojak na ulotki 5 x A4 ____Art 366
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Ulotki A4
widoczne w ok. 50%. Wykonany z elementów systemu cligo.
PODSTAWA: 30 x 38 cm, WYSOKOŚĆ 180 cm.
Stabilny, wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Pięć
ułożonych kaskadowo kieszeni na ulotki A4 (możliwe inne
formaty ) widoczne w 50%. Rama z anodowanego aluminium,
kieszonki z plexi. Jednostronny (możliwa wersja dwustronna ulotki i logo powtórzone z drugiej strony). Piozioma tabliczka
A5 nad ulotkami do umieszczenia logo lub innej informacji na
kartce formatu A5.

Składany stojak na ulotki 7 x A4 ____Art 374 v2
Stabilny składany , wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery.
Ulotki A4 widoczne w 50%. Wykonany z elementów systemu
cligo.
PODSTAWA:
24
x
32
cm,
WYSOKOŚĆ
180
cm.

Stabilny składany , wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery.
Siedem ułożonych kaskadowo kieszeni na ulotki A4 (możliwe
inne formaty ) widoczne w 50%. Rama z anodowanego
aluminium, kieszonki z plexi. Jednostronny (możliwa wersja
dwustronna - ulotki i logo powtórzone z drugiej strony).
Piozioma tabliczka A5 nad ulotkami do umieszczenia logo lub
innej informacji na kartce formatu A5.

Stojak na ulotki 7 x A4 ____Art 374
Wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Ulotki A4 widoczne w

50%. Wykonany z elementów systemu cligo.
PODSTAWA: 24 x 32 cm, WYSOKOŚĆ 180 cm.
Stabilny , wolnostojący, prezenter na ulotki, foldery. Siedem
ułożonych kaskadowo kieszeni na ulotki A4 (możliwe inne
formaty ) widoczne w 50%. Rama z anodowanego aluminium,
kieszonki z plexi. Jednostronny (możliwa wersja dwustronna ulotki i logo powtórzone z drugiej strony). Piozioma tabliczka A5
nad ulotkami do umieszczenia logo lub innej informacji na
kartce formatu A5.
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stojak informacyjny___Art.3032
Stojak informacyjny wykonany z elementów systemu cligo.
Wysokość: ok. 135 cm Format ramki: A4

Stabilny, wolnostojący stojak informacyjny wykonany z
konstrukcji aluminiowej. Stojak posiada ramkę w formacie
A4 oraz dwie kieszenie formatu A6.

stojak informacyjny z ramką A3 ___Art.3033

Stojak informacyjny wykonany z elementów systemu cligo.
Wymiary :
Stabilny, wolnostojący prezenter informacyjny wykonany z
konstrukcji aluminiowej oraz ramki w formacie A3 (możliwe
inne formaty) przymocowanej do pojedynczej
wolnostojącej nogi. Istnieje możliwość odpięcia ramki i
powieszenia jej osobno np. na ścianie.

