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Hogyan válassza ki a megfelelő roll-upot?

Az elmúlt 15 évben a reklámeszköz.hu termékpalettáját folyamatosan 
fejlesztettük, hogy a változó piac igényeknek megfelelő display meg-
oldásokat kínálhassunk ügyfeleinknek.

A kínálatunkban szerepelnek a pénztárcabarát alap roll-up típusokon túl 
az exkluzív és speciális tulajdonságokkal rendelkező banner termékek is, 
így garantáltan megtalálja nálunk az Ön számára ideális roll-upot!

Többszáz darabos raktárkészletünkkel pedig azon igyekezünk, hogy 
minden esetben gyors átfutással tudjuk kiszolgálni Ügyfeleinket. 

Sok esetben hallottuk már Ügyfeleinktől, hogy akiktől eddig rendelték 
roll-up eszközeiket, csak külön díj ellenében, sürgősségi felárral gyártják 
le a roll-up állványt a hirdetésekben szereplő gyors átfutással.

Nézzük, hogy mi mindent kap, amikor a reklámeszköz.hu roll-upjait 
választja?

- mindig ingyenes grafikai ellenőrzés
- mindig a lehető leggyorsabb gyártási idő
- hordtáska mindig a roll-up alapárában
- fotominőségű nyomat, PVC mentes prémium alapanyagok
- típustól függően 1 vagy 2 év önkéntes termékszavatosság

... és mindezt rejtett költségek nélkül!
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- vastag, tömör alumínium lábak
- legmasszívabb, legstabilabb szerkezet
- állítható magasságú hátsó rúd egészen 220 cm-ig
- bélelt hordtáska, teljes hosszában cipzárral

- megerősített, strapabíró alumínium szerkezet
- vastagabb alumínium profilból készült láb
- bélelt, teljes hosszában cipzáras hordtáska

- hajlított aluminium lábprofilból a 85 és 100 cm széles
- tömör alumínium lábprofil műanyag véggel: 120 és 150 cm
- műanyag rúdrögzítő elem
- egyrétegű hordtáska

Méretek
85 x 220 cm
100 x 220 cm
120 x 220 cm
150 x 220 cm

Súly (szerkezet)
4 kg
5 kg
6 kg
8 kg

Méretek
85 x 200 cm
100 x 200 cm

Súly (szerkezet)
2,2 kg 
2,4 kg

Méretek
85 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm
150 x 200 cm

Súly (szerkezet)
2 kg 
2,2 kg
3,1 kg
3,4 kg

A Standard Plus roll-upok felnőttek a nagyobb feladatokhoz: 
masszív aluminium szerkezetükben az állítható magasságú 
tartórúdakkal akár 220 cm magasságig kommunikálhat. Na-
gyon tartós, több nyomatcserére tervezve.

Nálunk már a standard minőségbe is bele van csempészve egy 
kis luxus: a bélelt hordtáska és a merevített Standard szerkezet 
nem véletlenül a legkedveltebb roll-up típusunk. Már néhány 
alkalommal tervezett nyomatcsere esetén is javasolt. Tartós szer-
kezet, amire évekig számíthat.

Rövidebb promóciókhoz, alkalmi felhasználásra, vagy ha szű-
kebb a büdzsé: a Light roll-up barátságos ára miatt közkedvelt 
típus. Limitált számú nyomatcserére javasolt szerkezet, rövidebb 
életciklussal.

Standard PLUSStandardStandard LIGHT

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/roll-up-standard-plus#tab-5
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/roll-up-standard#tab-5
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/roll-up-standard-plus
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/roll-up-standard
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/roll-up-standard-light
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- könnyített, de stabil szerkezet
- fix magasságú tartórúd
- bélelt, végén cipzáras hordtáska

- vastagabb falú, masszív szerkezet
- állítható nyomat magasság, akár 220 cm-ig
- bélelt, teljes hosszában cipzáras hordtáska

A Prémium Light roll-upot azoknak ajánljuk, akik vágynak a ní-
vósabb megjelenésre, és várhatóan kevesebb alkalommal ter-
veznek megjelenni rendezvényeken. A bélelt hordtáskában a 
nagyobb méretű roll-upok is kényelmesen szállíthatóak.

Ha hosszú távban gondolkodik, akkor a Prémium roll-up ideá-
lis választás, hiszen erős szerkezete akár napi szintű felhasz-
nálást és számos nyomatcserét is kiszolgál. A teljes hosz-
szában cipzáras hordtáska pedig megkönnyíti a roll-up gyors 
elcsomagolását!

Méretek
85 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm
150 x 200 cm
200 x 200 cm

Súly (szerkezet)
3,8 kg 
4,3 kg
5,1 kg
6,3 kg
6,5 kg

Méretek
85 x 220 cm
100 x 220 cm
120 x 220 cm
150 x 220 cm

Súly (szerkezet)
5,2 kg
5,5 kg
8,3 kg
8,5 kg

Prémium LightPrémium

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/roll-up-premium#tab-5
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/roll-up-premium-light
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/roll-up-premium
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Méretek
85 x 200 cm

Súly (szerkezet) 
10 kg

Méretek
200 x 200 cm

Súly (szerkezet)
7,5 kg

Méretek
minimum:
200 x 160 cm

maximum: 
200 x 300 cm

Súly (szerkezet)
12 kg

- extra erős kétoldalas szerkezet
- fix 200 cm magas tartórúd
- bélelt, teljes hosszában cipzáras hordtáska
- ajándék cövekszett a rögzítéshez

- masszív, tömör lábú szerkezet
- fix 200 cm magas tartórúd
- bélelt, teljes hosszában cipzáras hordtáska

- extra stabil, megerősített szerkezet
- teleszkópos, állítható magasságú tartórúd
- bélelt, teljes hosszában cipzáras hordtáska

Kültéren is használható, erős és stabil roll-up szerkezet, lecö-
kelehető lábakkal. Mindkét oldalán dekorálható, így nem marad 
észrevétlen! A sátorcövek szett (4db) alaptartozék, ahogy a bé-
lelt, teljes hosszában cipzáras hordtáska is.

Költséghatékony nagy méretű roll-up szerkezet, amely bélelt 
hordtáskában szállítható. Fix magasságú tartórúdjával 200 cm 
magas installációt kap, ideális kiállítási háttérfalnak. Teljes hosz-
szában cipzáras bélelt táskában szállítható.

Kiváló háttérfal alternatíva az Óriás roll-up, ugyanis a masszív 
alumínium szerkezet a teleszkópos tartórúdjainak köszönhe-
tően fokozatmentesen, akár 300 cm magasságig felhúzható. 
A bélelt teljes hosszában cipzáras hordtáskába pedig nagyon 
könnyű elpakolni.

Kültéri, kétoldalasÓriás LightÓriás

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/roll-up_kulteri#tab-5
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/roll-up-orias#tab-5
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/roll-up_kulteri
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/roll-up-orias-light
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/roll-up-orias
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Méretek
A4 - 21 x 29,7 cm
A3 - 29,7 x 42 cm

Súly (szerkezet)
0,25 kg
0,4 kg

Méretek
85 x 220 cm
100 x 220 cm
120 x 220 cm
150 x 220 cm

Súly (szerkezet)
4 kg
5 kg
6 kg
8 kg

Méretek
85 x 200 cm
100 x 200 cm

Súly (szerkezet)
5 kg
5,5 kg

- elegáns kivitelű szerkezet
- fix magasságú, 2 tagból álló tartórúd
- kartondobozban szállítható
- nyomata nem cserélhető

- vastag, tömör alumínium lábak
- legmasszívabb, legstabilabb szerkezet
- állítható magasságú hátsó rúd 220 cm-ig
- bélelt hordtáska, teljes hosszában cipzárral

- stabil és elegáns alumínium szerkezet
- kétoldalas kivitel, fix magasságú tartórúddal
- bélelt, teljes hosszában cipzáras hordtáska

Ügyeljen a részletekre! Az Asztali roll-upokkal kiegészítheti pro-
fesszionális üzleti megjelenését, miközben stílusosan reklámoz. 
A nyomatot ugyanúgy visszaengedheti a szerkezetbe, mint a 
nagy roll-upok esetében, így biztonságosan szállíthatja.

A roll-upokat számtalan módon lehet használni. Az utóbbi évek-
ben egyre nőtt az igény a gyorsan összeállítható és kedvező ár-
fekvésű mobil videóhátterek iránt. Erre nyújt tökéletes megol-
dást egy jó minőségű roll-up is.

Kettőt egy csapásra! Egy jó minőségű roll-up szerkezet, aminek 
mindkét oldalába külön-külön helyezhető (vagy cserélhető) a 
nyomat, így egyszerre két irányba kommunikálhat! A tartórúd 
a két nyomat között van, így nem zavarja meg a reklámját.

AsztaliGreen ScreenKétoldalas

https://www.reklameszkoz.hu/nyomda/specialis/greenscreen-mobilhatter#tab-5
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/asztali-roll-up#tab-5
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/roll-up_ketoldalas#tab-5
https://www.reklameszkoz.hu/nyomda/specialis/greenscreen-mobilhatter
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/asztali-roll-up
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/roll-up-banner/roll-up_ketoldalas
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Influencer fesztivál - 2019
@ Akvárium Klub

Fotó: Fekete Csaba



Bemutatóterem és iroda: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 42. 
Telefon: +36 (1) 783 53 55    info@reklameszkoz.hu    www.reklameszkoz.hu
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