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SMART
FRAME

FOR
EXPO



Łatwe łączenie

Wyjmowany 
narożnik

Zasilacz

Profile 
wzmacniające

Podstawa do 
ekspozycji 
stojącej

Dioda LED



Wall standard 2000x2480 mm2

Wall standard 1000x2480 mm2

Wolnostojąca rama z profilem 
wzmacniającym
Podświetlenie krawędziowe 
modułami LED
Podstawa na 2 stopach
Jednostronna lub dwustronna
Grafika drukowana technolo-
gią sublimacji lub lateksu
Waga ramy 16,0 kg
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Wolnostojąca rama z profilem 
wzmacniającym
Podświetlenie krawędziowe 
modułami LED
Podstawa na 2 stopach
Jednostronna lub dwustronna
Grafika drukowana technolo-
gią sublimacji lub lateksu
Waga ramy 23,0 kg



Wall standard 4000x2480 mm2

Wall standard 3000x2480 mm2
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Wolnostojąca rama z profilem 
wzmacniającym
Podświetlenie krawędziowe 
modułami LED
Podstawa na 2 stopach
Jednostronna lub dwustronna
Grafika drukowana technolo-
gią sublimacji lub lateksu
Waga ramy 29,0 kg

Wolnostojąca rama z profilem 
wzmacniającym
Podświetlenie krawędziowe 
modułami LED
Podstawa na 2 stopach
Jednostronna lub dwustronna
Grafika drukowana technolo-
gią sublimacji lub lateksu
Waga ramy 36,0 kg



Wall standard 1000x2000 mm2

Wall standard 1000x1000 mm2
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Wolnostojąca rama z profilem 
wzmacniającym
Podświetlenie krawędziowe 
modułami LED
Podstawa na 2 stopach
Jednostronna lub dwustronna
Grafika drukowana technolo-
gią sublimacji lub lateksu
Waga ramy 8,0 kg

Wolnostojąca rama z profilem 
wzmacniającym
Podświetlenie krawędziowe 
modułami LED
Podstawa na 2 stopach
Jednostronna lub dwustronna
Grafika drukowana technolo-
gią sublimacji lub lateksu
Waga ramy 14,0 kg
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Wolnostojąca rama z profilem 
wzmacniającym
Podświetlenie krawędziowe 
modułami LED
Podstawa na 2 stopach
Jednostronna lub dwustronna
Grafika drukowana technolo-
gią sublimacji lub lateksu
Waga ramy 19,0 kg

Wolnostojąca rama z profilem 
wzmacniającym
Podświetlenie krawędziowe 
modułami LED
Podstawa na 2 stopach
Jednostronna lub dwustronna
Grafika drukowana technolo-
gią sublimacji lub lateksu
Waga ramy 25,0 kg

Wall standard 3000x2000 mm2

Wall standard 2000x2000 mm2



Wall standard 4000x2000 mm2

120

4000
20
00

Wolnostojąca rama z  profi-
lem wzmacniającym
Podświetlenie krawędziowe 
modułami LED
Podstawa na 2 stopach
Jednostronna lub dwu-
stronna
Grafika drukowana           
technologią sublimacji lub 
lateksu
Waga ramy 32,0 kg



System tkanin napinanych Smart Frame to idealne             
rozwiązanie do zabudowy stoisk targowych, wnętrz,          
witryn sklepowych i przestrzeni publicznych. Przezna-
czony jest zarówno do ekspozycji ściennych, wolnosto-
jących jak i podwieszanych. Przy systemie Smart Frame 
można stosować wiele rodzajów materiałów tekstylnych, 
drukowanych nowoczesną technologią sublimacji lub 
lateksu. Lekka konstrukcja i możliwość wymiany tkaniny 
bez narzędzi i fachowców, to praktyczne i ograniczające 
koszty atuty systemu. Dodatkową zaletą jest możliwość 
złożenia tkanin w kostkę, co umożliwia łatwe przecho-
wywanie oraz ekonomiczny transport.



F 44 
Profil z gładką krawędzią ramy do zasto-
sowania dwustronnego, przeznaczony 
do ekspozycji wolnostojącej i wiszącej. 



18

25

8,2

20

4

7,5

44

9

F 44
głębokość: 44 mm
waga/metr: 0,82 kg
kolor standard: srebrny, biały, czarny 
kolor opcja: dowolny kolor RAL
łącznik: narożny F2, profil wzmacniający
grafika: jednostronna, dwustronna
zastosowanie: wolnostojące, wiszące
opcje: gięcie po łuku, forma 
przestrzenna
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F 80 
Grubszy profil z nutą umożliwiającą wpię-
cia dodatkowych elementów. Idealny do 
stosowania ekspozycji dwustronnych.



F 80
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głębokość: 80 mm
waga/metr: 1,33 kg
kolor standard: srebrny 
kolor opcja: dowolny kolor RAL
łącznik: narożny F2, profil wzmacniający
grafika: jednostronna, dwustronna
zastosowanie: wolnostojące, wiszące
opcje: nuta ułatwia wpięcie 
dodatkowych elementów
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F Box 
Specjalistyczny profil do tworzenia form 
prostopadłościennych z czteroma lub 
nawet szcześcioma ściankami.



F Box
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głębokość: 45 mm
waga/metr: 0,76 kg
kolor standard: srebrny
kolor opcja: dowolny kolor RAL
łącznik: narożny P5
grafika: czterostronna, sześciostronna
zastosowanie: wolnostojące, wiszące
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F 100
Najpopularniejszy z profili do budowy 
stoisk targowych oraz ścian wolnostoją-
cych, o mocnej i stabilnej konstrukcji.    
W standardzie występuje w kolorze srebr-
nym, białym i czarnym.
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głębokość: 100 mm
waga/metr: 1,42 kg
kolor standard: srebrny, czarny, biały
kolor opcja: dowolny kolor RAL
łącznik: narożny F3, profil wzmacniający
grafika: jednostronna, dwustronna
zastosowanie: wolnostojące, wiszące 
podświetlenie: krawędziowe
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P 120 
Popularny profil do zabudowy stoisk  
targowych oraz ścian wolnostojących. 
Idealny do dużych formatów.



P 120
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głębokość: 120 mm
waga/metr: 1,52 kg
kolor standard: srebrny
kolor opcja: dowolny kolor RAL
łącznik: narożny P4, profil wzmacniający
grafika: jednostronna, dwustronna
zastosowanie: wolnostojące, wiszące 
podświetlenie: krawędziowe
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