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Az a bizonyos első benyomás...

Nem mindegy, hogy milyen eszközöket használ az al-
apvető tájékoztatásra és ügyfél irányításra.

A kirakatüvegre celluxozott árlisták korának vége!

A letisztult formavilágú várakoztató és info állványok 
segítségére lesznek a mindennapokban, bármilyen 
helyszínre is keres információs displayt:

- irodaházak
- üzletek
- bemutatótermek
- rendezvények

Ezeken a helyszíneken garantáltan jól fog jönni egy kis 
segítség. Használja kreatívan a várakoztató táblánikat 
akár  árlista, akciók, termékinformáció vagy vásárlói 
üzenet kiírására!
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Méretek:
A4 - 21 x 29,7 cm
A3 - 29,7 x 42 cm
A2 - 42 x 59,4 cm

Magasság:
~ 110 cm

Standard 
plakátkeret 
25 mm 
szögletes 
sarkakkal

> megnézem> megnézem > megnézem

Fai plexi tábla, 
távtartókkal

Standard 
plakátkeret 
32 mm 
lekerekített 
sarkakkal

Méretek:
A4 - 21 x 29,7 cm

Magasság:
~ 132 cm

Méretek:
A4 - 21 x 29,7 cm
A3 - 29,7 x 42 cm

Magasság:
~ 90-130 cm
állítható
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Kétoldalas kivitelben is kapható plexi laptokkal szerelt info áll-
vány. A 3 mm vastag szinterezett acél lemeztalp lapos, ám kellő sta-
bilitást nyújt az állványnak. Az oszlop porszórt acél zártszelvény. 
Imbuszkulccsal és csavarokkal szállítjuk.

Krómozott kerek talp, és több mint 20 fokozatban állítható ma-
gasságú függőleges oszlop, aminek a kialakítása hasonlít a por-
szívócsőre. A plakátkeret gömbcsuklóval szerelt, dőlés szögét és 
formátumát egy mozdulattal tudja állítani. A plakátkeretben 
plexi előlap mögé kell a nyomatot elhelyezni. Szerszámra nincs 
szükség az összeállításához.

Letisztult vonalvezetésű döntött állvány, 25 mm szögletes plakát-
kerettel szerelve. A keretet álló vagy fekvő formátumban is felsze-
relheti, 2 db imbusz-csavar tartja azt a profilon. A talp vastag és 
nehezékkel kiegészített festett MDF lap. Plexi előlap a keretben  
Imbuszkulccsal és csavarokkal szállítjuk. Az A4 és A3 állványok 
fekete színben is rendelhetőek!

Info oszlopTeleszkópos info állványAlumínium várakoztató

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/varakoztato-tabla/info-oszlop
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/varakoztato-tabla/teleszkopos-info-allvany
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/varakoztato-tabla/alu-varakoztato-tabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/standard_plakatkeret
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakatkeret/standard_plakatkeret
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plexi-termekek/plexi-tabla
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Elegáns, feketére porfestett acél tábla, melynek felső részén 
mágnessel nyitható plexi lapok közé kell a plakátot becsúsz-
tatni. A letisztult formavilág számos beltérbe illik. A frontoldala 
több technikával is logózható, kérje ajánlatunkat a látványterv 
megküldésével!

> megnézem

SLIM 
kiadványtartó

Méretek:
A4 - 21 x 29,7 cm

Magasság:
~ 115 cm

SLIM posztertartó

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/varakoztato-tabla/slim-posztertarto
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/prospektustarto/slim-katalogustarto


1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

> árlista > árlista

zárható

15 éve  a displaygyártás szakértőjeVÁRAKOZTATÓ TÁBLA

Jól illik hozzá: Jól illik hozzá:

> megnézem

Aluminium 
megállító tábla

Akár LED világítással is rendelhető, a fejlécén logózható és 
zárható menütartó állvánnyal éjszaka is látványosan kommu-
nikálhat. A vitrin hátlemeze fém, így mágnessel is rögzítheti a 
plakátokat, a vitrin ajtaját pedig kulccsal zárhatja, így illetékte-
lenek nem férnek ahhoz hozzá. Rendelésre fekete színben is 
elérhető.

Lapozgatható kiadvány elhelyezéséhez ideális állvány döntött 
acél tálcával, amely az éttermek kedvence. Az állvány kültéren 
is megállja a helyét a nagy és nehéz acél talp miatt. A gyűrűkbe 
szabvány genotherm is helyezhető.

Falra szerelhető 
menütartó 
kültéri vitrin

> megnézem

Méretek:
1 x A4 - 21 x 29,7 cm
2 x A4 - 42 x 29,7 cm

Magasság:
~ 115 cm

Kültéri menütartóKapcsos menütartó

Méretek:
2 x A4 - 42 x 29,7 cm

Magasság:
~ 107 cm

Vendéglátáshoz nagy segítség:
> KRÉTATÁBLA

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/varakoztato-tabla/kapcsos-menutarto
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/varakoztato-tabla/kulteri-led-menutarto
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/megallito-tabla/alu-megallito-tabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/vitrin/menutarto-vitrin-kulteri
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kretatabla
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> megnézem

Mágneses 
LED világító 
plakátkeret

Méretek:
A3 - 29,7 x 42 cm
A2 - 42 x 59,4 cm

Magasság:
~ 140 / 130 cm

Kültéri világító várakoztató tábla

Tartós kültéri használatra is bevethető világító várakoztató 
tábla. Stabil fém talapzattal és könnyen cserélhető plakáttartóval 
rendelkezik, amely felnyitható edzett üveg előlappal rendelkezik.

Méretek:
4 x A4 = A2 
42 x 59,4 cm

Magasság:
~ 163 cm / 128 cm

Akár kültéri kihelyezésre is alkalmas egyoldalas menütartó 
vitrin állvány. Szürke vagy fekete színben, illetve belső világítás-
sal is rendelhető. Hátlemeze fém, így mágnessel rögzíthető rá a 
4 db A4 étlap.

Menütartó vitrin állvány

Falra szerelhető 
menütartó 
kültéri vitrin

> megnézem> megnézem

Jól illik hozzá:

Deskwindo

Floorwindo

Méretek:
4 x A4 - 29,7 x 84,1 cm
       A1 - 59,4 x 84,1 cm
       A0 - 84,1 x 118,9 cm

Könnyen cserélgethető padlóreklám. Nem kell padlómatricát 
kihelyeznie: a Floorwindo lépésálló műanyag tasakba egyszerű 
és olcsó plakátokat helyezhet el, és cserélgetheti kedve szerint. 
Csúszásgátló alsó bevonat a biztonságos használatért.

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/vilagito-tabla/kulteri-vilagito-varakoztato-tabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/vitrin/menutarto-vitrin-allvany
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/vilagito-tabla/magneses-led-vilagito-plakatkeret
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/vitrin/menutarto-vitrin-kulteri
https://www.reklameszkoz.hu


Váltson 
digitálisra:

TABLET TARTÓ 
> állványok
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Ügyfélirányítás:
> KORDONOSZLOP

Nagyobb plakátokhoz:
> PLAKÁTTARTÓ ÁLLVÁNY

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/tablet-kepernyo-tarto-allvany
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kordonoszlop
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/plakattarto-allvany


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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