
Stoiska targowe 
Kasetony LED 
Aranżacje sklepowe 
Dekoracje biur 
Ścianki 

Vector

Kiedy często zmieniają się potrzeby  
i projekt, warto zwrócić uwagę na 
aluminiowe profile, stworzone z myślą
o grafice tekstylnej mocowanej za pomocą 
silikonowego obszycia. Takie rozwiązanie 
pozwala na wprowadzanie zmian wtedy, 
kiedy jest taka potrzeba.
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Moduły Vector pozwalają na stworzenie wielu konfiguracji od wolnostojących ścian po rozbudowane stoiska. 
Proste w montażu ramy z grafiką tekstylną to świetne nośniki komunikatu. Możliwość łączenia poszczególnych 
elementów w różnych konfiguracjach sprawia, że z tych samych elementów stworzyć można stoisko 9m2  

i 15m2! Dodatkowe akcesoria jak lampki, kieszonki na ulotki czy uchwyty na telewizory dopełnią całość.

Z gotowych modułów można stworzyć 
stoisko od 3m² do 15m² i większe!

Moduły  
Vector

Potrzebujesz kompaktowego rozwiązania, 
które jest łatwe w montażu oraz wygodne  
w transporcie i magazynowaniu? 

Wybierz moduły Vector!

Potrzebujesz rozwiązania, które montuje się  
w mgnieniu oka?
 
Wybierz zestaw zmontowanych modułów Vector!

• Aluminiowe profile 50 mm

• 18 modułów w tym ścianki, łuki, kasetony LED, zaplecza

• Ponumerowane elementy o długości 1250 mm  
dla wygodnego transportu i montażu

• Dostarczane z instrukcją montażu i grafiką

• Profile dostępne od ręki

• Moduły montuje się za pomocą klucza imbusowego,  
a profile od razu przystosowane są do łączenia modułów  
ze sobą za pomocą załączonych śrub

• Wykorzystaj ponownie w tej samej lub innej konfiguracji

• Dobra inwestycja 

• Aluminiowe profile 50 mm

• Zmontowane moduły o wysokości 2500 mm z założonymi 
grafikami

• Dostarczane w drewnianej skrzyni (dostępne 2 modele)

• Moduły są przygotowane do połączenia za pomocą śrub, 
które dołączone są do zestawu

• Dzięki temu, że moduły są już zmontowane, potrzeba mniej 
czasu na montaż całego stoiska 
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Moduły Ścianki 

Moduł A MODULE-VFF-A   2500 (wys.) x 2950 (szer.) mm

Moduł B MODULE-VFF-B   2500 (wys.) x 1950 (szer.) mm

Moduł C MODULE-VFF-C   2500 (wys.) x 950 (szer.) mm

Moduł L MODULE-VFF-L   2500 (wys.) x 2800 (szer.) mm

Moduł M MODULE-VFF-M   2500 (wys.) x 2850 (szer.) mm

Moduł N MODULE-VFF-N   2500 (wys.) x 1850 (szer.) mm

Moduł O MODULE-VFF-O   2500 (wys.) x 450 (szer.) mm

• Ścianki o szerokości od 1 do 3 m, które mogą być częścią stoiska 
lub ściankami wystawienniczymi.

• Ścianki łączy się ze sobą za pomocą śrub dołączanych  
do zamówienia.

• Moduł L stworzy łukową ścianę zaplecza, nadając dodatkowy 
efekt stoisku. 

• Dwustronna rama LED  
z profilu 125 mm

• Dwie stopy stabilizujące 
FX295 w zestawie

• 12 pasków LED i 3 zasilacze 
w zestawie

• Aby stworzyć łuk należy 
dołączyć moduł C oraz dwa 
łączniki 950 mm

• Jednostronna rama LED  
z profilu 75 mm

• Stopy stabilizujące  
w zestawie

• 1 kurtyna LED u.motionTM 
oraz 1 zasilacz w zestawie

• Aby stworzyć łuk należy 
dołączyć moduł C oraz dwa 
łączniki 950 mm

• Jednostronna rama LED  
z profilu 75 mm

• 12 pasków LED i 3 zasilacze 
w zestawie

• Elementy do połączenia  
z innymi modułami  
w zestawie 

• Jednostronna rama LED  
z profilu 75 mm

• 1 kurtyna LED u.motionTM 
oraz 1 zasilacz w zestawie

• Elementy do połączenia  
z innymi modułami  
w zestawie 

• Podwyższenie LED

• Dwustronny profil LED 

• 8 pasków LED i 2 zasilacze  
w zestawie

• Elementy do połączenia  
z innymi modułami  
w zestawie 

• Dwustronny profil LED

• 12 pasków LED i 3 zasilacze 
w zestawie

• Elementy do połączenia 
z innymi modułami  
w zestawie 

Moduły Kasetony LED

Moduł I MODULE-VFF-I   2550 (wys.) x 950 (szer.) mm

Moduł J MODULE-VFF-J   2500 (wys.) x 950 (szer.) mm

Moduł P MODULE-VFF-P   2500 (wys.) x 1850 (szer.) mm

Moduł Q MODULE-VFF-Q   1000 (wys.) x 1800 (szer.) mm

Moduł R u.motion MODULE-VFF-UMOT-R   2550 (wys.) x 950 (szer.) mm

Moduł S u.motion MODULE-VFF-UMOT-S   2500 (wys.) x 950 (szer.) mm

Poznaj 
Moduły Vector

Dodaj oświetlenie 

Stwórz zaplecze tak,  
aby jedna ze ścian  
była kasetonem LED

U.MotionTM to nasz nowy dynamiczny
kaseton, którego kurtynę LED można
zrolować i transportować w tubie.
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Modular   #10

• 2 profile montażowe 950 mm  
w zestawie

• Elementy montażowe w zestawie

• Stopy LN155 w zestawie

• Grafika dwustronna 

• W suficie można zamontować lampki,  
a na ściance zawiesić telewizor  
(opcja dodatkowa)

• Łuk Full Graphic

• Stopy LN155 w zestawie

• Grafika dwustronna

• W suficie można zamontować lampki, 
a na ściance zawiesić telewizor  
(opcja dodatkowa)

• Drzwi z progiem

• Zamek z kluczem  
w zestawie

• Klamki dostępne w dwóch 
kolorach: czarnym i szarym

• Narożne zaplecze  
z zamkiem oraz klamką, 
która dostępna jest  
w dwóch kolorach

• Drzwi i jedna ściana 
przystosowane są do grafiki 
tekstylnej 

• Zaplecze z zamkiem oraz 
klamką, która dostępna jest  
w dwóch kolorach

• Drzwi i wszystkie ściany 
przystosowane do grafiki 
tekstylnej

• Podwyższenie do modułów 
G i G3

• Elementy montażowe  
w zestawie 

Full Graphic

Moduły Łuki

Moduł D MODULE-VFF-D
  Ścianka i dach bez łączeń: 2500 (wys.) x 950 (szer.) mm

       Całość: 2550 (wys.) x 950 (szer.) x 2800 (gł.) mm

Moduł H MODULE-VFF-H
  Ścianka i dach bez łączeń: 2500 (wys.) x 950 (szer.) mm

       Całość: 2550 (wys.) x 950 (szer.) x 2800 (gł.) mm

Moduły Zaplecza

Moduł E MODULE-VFF-E   2500 (wys.) x 50 (szer.) mm

Moduł F MODULE-VFF-F-2
  2500 (wys.) x 950 (szer.) mm

       Górna część: 545 (wys.) x 950 (szer.) mm. Drzwi: 1930 (wys.) x 940 (szer.) mm

Moduł G MODULE-VFF-G-2
  2500 (wys.) x 1050 (szer.) x 1050 (gł.) mm

       Górna część: 545 (wys.) x 950 (szer.) mm. Drzwi: 1930 (wys.) x 940 (szer.) mm 

Moduł G3 MODULE-VFF-G3-2
  2500 (wys.) x 1050 (szer.) x 1050 (gł.) mm

       Górna część: 545 (wys.) x 950 (szer.) mm. Drzwi: 1930 (wys.) x 940 (szer.) mm

Moduł K MODULE-VFF-K   1000 (wys.) x 1050 (szer.) x 1050 (gł.) mm

Full GraphicKlamka w kolorze czarnym i szarym

Słupek składa się z dwóch 
elementów o długości 1250 mm  
i służy do łączenia dwóch 
modułów pod kątem prostym

MODUŁ E
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Zmontowane moduły dostarczane są w specjalnej skrzyni wraz z założoną grafiką. Dzięki temu rozwiązaniu 
stoisko można rozłożyć niezwykle szybko w każdym miejscu. Jedna skrzynia może pomieścić stoisko  
o wymiarach 6, 12, a 18 m².   Wybierz moduły, które pomogą ci stworzyć twoje proste w montażu i praktyczne 
rozwiązanie.

Moduły 
Zmontowane 

8 modułów do wyboru

Skrzynia do transportu 
zmontowanych  
modułów 

MODUŁ E

Dostępne także w opcji u.motionTM

Moduł C MODULE-VFF-C-PB   2500 (wys.) x 950 (szer.) mm

Moduł D MODULE-VFF-D-PB
  Ściana i dach bez łączeń: 2500 (wys.) x 950 (szer.) mm

       Całość: 2550 (wys.) x 950 (szer.) x 2600 (gł.) mm

Moduł E MODULE-VFF-E-PB   2500 (wys.) x 50 (szer.) mm

Moduł F MODULE-VFF-F-2-PB
  2500 (wys.) x 950 (szer.) mm

       Górna część: 545 (wys.) x 950 (szer.) mm.  
       Drzwi: 1930 (wys.) x 940 (szer.) mm

Moduł G MODULE-VFF-G-2-PB
  2500 (wys.) x 1050 (szer.) x 1050 (gł.) mm

       Górna część: 545 (wys.) x 950 (szer.) mm.  
       Drzwi: 1930 (wys.) x 940 (szer.) mm

Moduł G3 MODULE-VFF-G3-2-PB
  2500 (wys.) x 1050 (szer.) x 1050 (gł.) mm

       Górna część: 545 (wys.) x 950 (szer.) mm.  
       Drzwi: 1930 (wys.) x 940 (szer.) mm

Moduł I MODULE-VFF-I-PB   2550 (wys.) x 950 (szer.) mm

Moduł J MODULE-VFF-J-PB   2500 (wys.) x 950 (szer.) mm
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Dodatek  
Formulate 
21

Dodatek 
Formulate 17Moduł B

Moduł BModuł G3

Dodatek pogłębi 
perspektywę 

Moduły Vector Stoisko 9 m²  
(z możliwością rozbudowy do 15 m²)

Stoisko 9 m²

Moduł B (x2) MODULE-VFF-B

Moduł G3 MODULE-VFF-G3-2

Dodatek 17 FMLT-WL17-V

Dodatek 21 FMLT-WL21-V

Stopa boczna połówka x 2 SLF1
Dodatkowe oświetlenie LED

LED-EXHIB-ARM-BDLK
Stopa w kształcie 

ekierki
SLF1

Zaplecze z zamkiem

Stoisko w łatwy sposób można 
zwiększyć z 9 do 15 m²

Stopy dla lepszej 
stabilizacji 

Material: Aluminiowy profil 50 mm i aluminiowe rury o średnicy 30 mm

Grafika: Tekstylna z 3 mm silikonowym  obszyciem / Zakładana na 
system, napinana  za pomocą zamka błyskawicznego

Zaplecze: Tak

3 m

2,70 m

3 m

*Meble nie stanowią części zestawu oraz nie są przedmiotem sprzedaży.
Pokazanie projekty są poglądowe. Projekt realizacyjny może nieznacznie różnić się  
od przedstawionych wizualizacji.  
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Moduły Vector Stoisko 15 m²  
(z możliwością zmniejszenia do 9 m²)

Material: Aluminiowy profil 50 mm i aluminiowe rury o średnicy 30 mm

Grafika: Tekstylna z 3 mm silikonowym  obszyciem / Zakładana na system, 
napinana  za pomocą zamka błyskawicznego

Zaplecze: Tak

Stoisko 15 m²

Moduł B (x2) MODULE-VFF-B

Moduł G3 MODULE-VFF-G3-2

Dodatek 17 FMLT-WL17-V

Dodatek 21 FMLT-WL21-V

Stopa boczna połówka x 2 SLF1

Lada Vector prosta  
z bukowym blatem VSCB-BI

Dodatkowe oświetlenie LED
LED-EXHIB-ARM-BDLK

Stopa w kształcie 
ekierki
SLF1

Zaplecze z zamkiem

Zaplecze
W ramach modułów dostępne są 
gotowe zaplecza o powierzchni 1 m². 
Dla lepszej stabilizacji dodawane są 
progi do drzwi.

Rozbuduj stoisko!
 
Dołącz Moduł B po drugiej stronie 
zaplecza. Dzięki temu stworzysz 
długą ścianę.

*Meble nie stanowią części zestawu oraz nie są przedmiotem sprzedaży.
Pokazanie projekty są poglądowe. Projekt realizacyjny może nieznacznie różnić się  

od przedstawionych wizualizacji.  
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*Meble i tablet nie stanowią części zestawu oraz nie są przedmiotem sprzedaży.
Pokazanie projekty są poglądowe. Projekt realizacyjny może nieznacznie różnić się  

od przedstawionych wizualizacji.  

Kaseton LED

Moduł G3

Skrzydełko 
stabilizujące

Moduł A

Stojak na tablet ułatwi 
prezentację firmy

Półki ułatwią 
prezentację 
produktu 

Kaseton LED  
rozjaśni grafikę

Material: Aluminiowy profil 50 mm

Grafika: Tekstylna z 3 mm silikonowym  obszyciem

Zaplecze: Tak

Dodatkowe oświetlenie LED
LED-FLOOD-ARM-BDLK

Słup pozwala łączyć 
moduły pod kątem 90°

Zaplecze z zamkiem

Stoisko 12 m²

Moduł A MODULE-VFF-A

Moduł G3 MODULE-VFF-G3-2  

Kaseton LED CUSTOM

Skrzydełko stabilizujące CUSTOM

Lada Vector prosta  
z bukowym blatem VSCB-BI

Stojak na ulotki Zed-Up Lite AS315-002

Stojak na tablet
Zapytaj o aktualną 
ofertę stojaków  

Moduły Vector
Stoisko 12 m²

4 m
3 m

2,5 m
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5 m
3 m

2,5 m

*Meble i telewizory nie stanowią części zestawu oraz nie są przedmiotem sprzedaży.
Pokazanie projekty są poglądowe. Projekt realizacyjny może nieznacznie różnić się  
od przedstawionych wizualizacji.  

Skrzydełko 
stabilizujące

Skrzydełko 
stabilizujące

Moduł B
Moduł EModuł E

Moduł B

Moduł C

Moduł J
Moduł F

Wyświetlaj informacje 
Dwa telewizory ułatwiają przekazywanie 
informacji na temat firmy, produktów i usług. 

Moduły Vector
Stoisko 15 m²

Material: Aluminiowy profil 50 mm

Grafika: Tekstylna z 3 mm silikonowym obszyciem

Zaplecze: Tak

Moduł LED
Moduł J z oświetleniem LED rozjaśni 
stoisko i podkreśli grafikę. 

Z profili Vector zbudować 
można także ladyStoisko 15 m²

Moduł B (x2) MODULE-VFF-B

Moduł C (x2) MODULE-VFF-C

Moduł E (x4) MODULE-VFF-E

Moduł F MODULE-VFF-F

Moduł J (x5) MODULE-VFF-J

Skrzydełko stabilizujące CUSTOM

Lada Vector prosta  
z czarnym blatem VSCB-BK

Uchwyt na TV (x2) LN124A   

Słupek z możliwością 
montowania ścian 

pod kątem 90°

Zaplecze z zamkiemDodatkowe oświetlenie LED
LED-EXHIB-ARM-BDLK
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*Meble nie stanowią części zestawu oraz nie są przedmiotem sprzedaży.
Pokazanie projekty są poglądowe. Projekt realizacyjny może nieznacznie różnić się  

od przedstawionych wizualizacji.  

Moduł B Moduł B

Moduł B

Moduł H
Moduł C

Moduł G

Dodając różne moduły, zwiększa 
się powierzchnię dla komunikatu

Zaplecze
Zaplecze o powierzchni 1 m², to przestrzeń 
do dowolnego wykorzystania. 

Moduły Vector
Stoisko 18 m²

Material: Aluminiowy profil 50 mm  

Grafika: Tekstylna z 3 mm silikonowym obszyciem

Zaplecze: Tak

Łuk Full Graphic
Moduł H pozwala na założenie grafiki 
w jednym kawałku po obu stronach. 
W daszku zamontować można 
dodatkowe oświetlenie. 

Stoisko 18 m²

Moduł B (x3) MODULE-VFF-B

Moduł C MODULE-VFF-C

Moduł G MODULE-VFF-G-2

Moduł H MODULE-VFF-H

Podwieszenie Vector LED VLBH125-PAN-250

Stopa boczna połówka x 2 SLF1

Lada Vector prosta  
z czarnym blatem VCCB-BK

Łagodne rogi w opcji 
Full Graphic

Zaplecze z zamkiem Dodatkowe akcesoria: 
metalowe kieszonki  

na ulotki montowane  
do modułu 

6 m 3 m

2,55 m

Podwieszenie  
Vector LED
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*Meble i tablet nie stanowią części zestawu oraz nie są przedmiotem sprzedaży.
Pokazanie projekty są poglądowe. Projekt realizacyjny może nieznacznie różnić się  
od przedstawionych wizualizacji.  

Moduł B
Moduł B

Moduł B

Moduł C Moduł FDodatek 
Formulate 15

Dodatek 
Formulate 15

Dodatek 
Formulate 16

Dodatkowe oświetlenie LED
LED-STRIP-ARM-BDLK

Moduł B (x3) MODULE-VFF-B

Moduł C MODULE-VFF-C

Moduł E (x4) MODULE-VFF-E

Moduł F MODULE-VFF-F

Łączyna 950 mm (x6) LN605-950-L2

Dodatek 15 (x2) FMLT-WL15-V

Dodatek 16 FMLT-WL16-V

Stopa boczna połówka x 2 SLF1

Lada Vector prosta  
z bukowym blatem VSCB-BI

Uchwyt na TV LN124A   

Stoisko 18 m²

Zaplecze z zamkiem

Moduły Vector
Stoisko 18 m²

Material: Aluminiowy profil 50 mm i aluminiowe rury o średnicy 30 mm

Grafika: Tekstylna z 3 mm silikonowym  obszyciem / Zakładana na system, 
napinana  za pomocą zamka błyskawicznego

Zaplecze: Tak

3 m6 m

2,7 m

Łącząc moduły zbudować można 
większe zaplecze

Dodatki Formulate dodają
dynamiki
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Stwórz miejsce do spotkań, gdzie 
przechodnie nie będą rozpraszać 
rozmówców

Pokaż 
na telewizorze,  
co czeka
odwiedzających 
w środku 

Zaplecze
Duże zaplecze pomieści potrzebne 
materiały reklamowe i rzeczy osobiste 
obsługi stoiska 

Moduły Vector
Stoisko 20 m²

Material: Aluminiowy profil 50 mm  

Grafika: Tekstylna z 3 mm silikonowym obszyciem

Zaplecze: Tak

Stoisko 20 m²

Moduł A (x2) MODULE-VFF-A

Moduł B (x6) MODULE-VFF-B

Moduł C (x2) MODULE-VFF-C

Moduł E (x4) MODULE-VFF-E

Moduł F (x2) MODULE-VFF-F

Uchwyt na TV LN124A

Dodatkowe  
oświetlenie LED 

LED-EXHIB-ARM-BDLK

Zaplecze z zamkiem Uchwyt na TV
Telewizor to dodatkowy 

nośnik informacji 

5 m 4 m

2,5 m

*Meble i telewizory nie stanowią części zestawu oraz nie są przedmiotem sprzedaży.
Pokazanie projekty są poglądowe. Projekt realizacyjny może nieznacznie różnić się  

od przedstawionych wizualizacji.  

Moduł E

Moduł E

Moduł E

Moduł E

Moduł C

Moduł B

Moduł B

Moduł F

Moduł F

Moduł A

Moduł A

Moduł B
Moduł B

Moduł B
Moduł B

Moduł C
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Zaplecze z zamkiemDodatki łączy się 
z Vectorem za pomocą 

łączników 

Słupek z możliwością 
montowania ścian 

pod kątem 90°

Moduł B (x3) MODULE-VFF-B

Moduł C MODULE-VFF-C

Moduł D (x2) MODULE-VFF-D

Moduł E (x4) MODULE-VFF-E

Moduł F MODULE-VFF-F-2

Kaseton Vector LED 125 mm VLB125-CUSTOM

Maszty (x2) LN616-CUSTOM

Stopa boczna połówka x 2 SLF1

Lada Vector prosta  
z bukowym blatem VSCB-BI

Stoisko 24 m²

Wielkoformatowa 
grafika

Łącz rozwiązania  
i twórz niepowtarzalne 
stoiska 

Kieszonki na ulotki 
montowane do profili  

Moduły Vector
Stoisko 24 m²

Material: Aluminiowy profil 50 i 125 mm

Grafika: Tekstylna z 3 mm silikonowym  obszyciem /

Zaplecze: Tak 

Dodatkowe 
akcesoria: metalowe 

kieszonki  
na ulotki montowane  

do modułu 

6 m4 m

3,55 m

*Meble nie stanowią części zestawu oraz nie są przedmiotem sprzedaży.
Pokazanie projekty są poglądowe. Projekt realizacyjny może nieznacznie różnić się  
od przedstawionych wizualizacji.  

Moduł B

Moduł B Moduł B

Moduł D

Moduł D
Kaseton LED

Kaseton LED



Ve
ct

or

*Meble i telewizory nie stanowią części zestawu oraz nie są przedmiotem sprzedaży.
Pokazanie projekty są poglądowe. Projekt realizacyjny może nieznacznie różnić się  

od przedstawionych wizualizacji.  

Moduł C

Moduł C Moduł C

Moduł H

Moduł HModuł H

Moduł G3
Moduł K

Moduł A
Moduł E Moduł E

Moduł K
Dobre rozwiązanie dla podwyższenia 
konstrukcji, kiedy nie możliwe jest 
zastosowanie podwieszenia 

Uchwyt na TV
Telewizor to dodatkowy 

nośnik informacji 

Zaplecze z zamkiemSłupek z możliwością 
montowania ścian 

pod kątem 90°

Moduł A MODULE-VFF-A

Moduł C (x3) MODULE-VFF-C

Moduł E (x2) MODULE-VFF-E

Moduł G3 MODULE-VFF-G3

Moduł H (x3) MODULE-VFF-H

Moduł K MODULE-VFF-K

Lada Magnetyczna ModulateTM FORM-MOD-CNTR-01

Lada Vector łukowa z białym 
latem VCCB-WH

Uchwyt na TV (x2) LN124A

Stoisko 36 m²
Łącz rozwiązania  
i twórz niepowtarzalne 
stoiska 

Łagodne rogi 
Full Graphic 

Moduły Vector
Stoisko 39 m²

Material: Aluminiowy profil 50 mm

Grafika: Tekstylna z 3 mm silikonowym  obszyciem 

Zaplecze: Tak 

wys. 
3,55 m

6,5 m

6 m
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*Meble i tablet nie stanowią części zestawu oraz nie są przedmiotem sprzedaży.
Pokazanie projekty są poglądowe. Projekt realizacyjny może nieznacznie różnić się  
od przedstawionych wizualizacji.  

Stoisko
Custom-made

Przyciągnij uwagę 
ciekawą formą

Material: Profile Vector 50, 75, 125 mm / Aluminiowe rury  
o średnicy 30 i 50 mm

Grafika: Tekstylna z 3 mm silikonowym  obszyciem /
Zakładana na system, napinana  za pomocą  
zamka błyskawicznego

Zaplecze: Tak

Stoisko 50 m² Trzy kasetony LED 
o niestandardowym 
kształcie. Najwyższy  
o wysokości 4,5 m!

Telewizor

Ożebrowanie nad 
zapleczem koresponduje 
z drugim końcem 
stoiska

Półki to praktyczne miejsce na 
przechowywanie katalogów oraz 
prezentowanie produktów

Różne ramy 
powieszone na ścianie 
to dodatkowa 
powierzchnia na 
komunikat 

Lada  
z kasetonem LED

Konstrukcja częściowo stojąca  
i częściowo podwieszana zamyka  
i spaja stoisko
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Pojedynczy zestaw TOOLKIT-01

Podwójny zestaw TOOLKIT-02

Zestaw narzędzi

SLF2  289 (wys.) x 358 (szer.) x 5 (gł.) mm

Dodatki sprawią, że konstrukcje Vector będą bardziej 
funkcjonalne i w 100% dopasowane do potrzebAkcesoria

LN155-01   5 (wys.) x 234 (szer.) x 250 (gł.) mm

Stopa płaska duża 
(sztuka)

Stopa płaska  
(sztuka)

Stopa Retail  
(sztuka)

LN155   7 (wys.) x 100 (szer.) x 450 (gł.) mm

Dostępna w kolorach:

- Obracanie iPada 360 °
- Kompatybilny ze wszystkimi iPadami oprócz iPad mini i Pro
- Dostępny w kolorach:

Na zamówienie.

Uchwyt iPad 360° Dodatkowa półka Uchwyt na telewizor

LN112-C   Format A4

Uchwyt do ramy 
Vector Quick Fix LN134

Sprawdź ofertę lampek na stronie 84

SLF1  220 (wys.) x 220 (szer.) x 5 (gł.) mm

Metalowa kieszonka  
na ulotki

Stopa boczna połówka 
(para)

Stopa boczna półokrągła 
(para)

Uchwyt do ramy  
Vector Quick Fix Spot LED Exhibition

FX295   7 (wys.) x 180 (szer.) x 550 (gł.) mm

FX295-B   7 (wys.) x 180 (szer.) x 550 (gł.) mm

FX295-W   7 (wys.) x 180 (szer.) x 550 (gł.) mm

IPAD-SH-360   310 (wys.) x 225 (szer.) x 95 (gł.) mm

LN124 Telewizor 37»-70»

LN124A Telewizor 32»-55»


