Link do produktu: https://topexpo.pl/scianka-lukowa-pop-up-3x3-z-kufrem-transportowym-p-690.html

Ścianka łukowa Pop-Up 3x3 z
kufrem transportowym
Cena brutto

3 950,00 zł

Cena netto

3 211,38 zł

Numer katalogowy

POPUP3X3B

Opis produktu
Ścianka łukowa Pop Up 3x3 Basic z kufrem transportowym

szerokość łukowej ścianki Pop Up: 2,54 m | wysokość ścianki: 2,22 m
Systemy wystawiennicze, ścianki reklamowe i roll-upy należą do popularnej grupy materiałów wspomagających reklamę większości branż funkcjonujących na rynku.
Ścianka łukowa Pop Up to kompleksowa reklama i atrybut działalności firmy, wykorzystywany na wszelkiego rodzaju konferencjach, eventach, promocjach,
wystawach, czy też targach.
Przyciągająca wzrok ścianka reklamowa Pop Up dostępna w wersji łukowej, której konstrukcja zapewnia bezproblemowy, szybki montaż i demontaż
systemu prezentacyjnego to zestaw, który nie tylko zaskoczy swoją funkcjonalnością, ale przede wszystkim będzie elementem skutecznej strategii marketingowej w
większości branż.
Konstrukcja ścianki wykonana jest w oparciu o lekki szkielet aluminiowy na którym zawiesza się panele graficzne, które mocowane są za pomocą magnetycznych
pasków.
W zestawie znajdziecie Państwo konstrukcję ścianki wraz z panelami graficznymi oraz niezwykle wytrzymały kufer transportowy, który zapewni wygodny i bezpieczny
transport ścianki łukowej oraz paneli graficznych.
Kufer z powodzeniem może być wykorzystywany jako trybunka prezentacyjna, jego powierzchnię można uzupełnić dodatkową grafiką natomiast na górze umieścić blat
w okleinie bukowej. Stworzymy w ten sposób idealny komponent ze ścianką reklamową.
Niepodważalnym atutem ścianki jest jej mobilność, atrakcyjny wygląd i prostota w obsłudze. Jest to jeden z czołowych systemów wystawienniczych mających znaczący
wpływ na jakość i efekty reklamy firmy. Kompleksowy zestaw ścianki łukowej Pop Up jest gwarancją pełnego profesjonalizmu oraz skuteczną metodą uzyskania
wysokiej pozycji oferowanych usług i produktów na tle pozostałych konkurencyjnych firm.

Przybliżone wymiary ścianki łukowej Pop Up 3x3:

-

szerokość: 2540 mm
wysokość: 2225
głębokość: 685 mm
waga systemu ok.: 9,1 kg

- obszar widocznej grafiki: 2225 mm (wys.) x 3365 mm (szer.)

W cenie zestawu otrzymacie Państwo:
- aluminiowy szkielet,
- panele z wydrukowaną grafiką z taśmami magnetycznymi do mocowania na szkielecie ścianki,
- kufer o wadze ok. 9 kg (umożliwia przewóz zarówno ścianki jak i grafiki) opcjonalnie do wykorzystania jako trybunka.

Istnieje możliwość montażu grafiki dwustronnej - wycena indywidualna.

Przygotowanie grafiki

wygenerowano w programie shopGold

Akceptujemy pliki w formatach:
- eps
- ai
- pdf
- tiff (z kompresją LZW)
Wszystkie teksty powinny być zamienione na krzywe.
Kolory: z palety CMYK.
Rozdzielczość map bitowych: 150 dpi w skali 1:1 lub 300 dpi w skali 1:4
Spady na projekcie ścianki: 2 mm z boku i z góry, 30 mm od dołu.
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