Kuvatelineet
Roll-Up ja Banner Stand kuvatelineet

Quick-Up Roll Basic
Edullinen Roll-Up markkinointikampanjoihin

Quick-Up Roll Basic 85
Versiot:

Basic 85

Materiaali: Alumiini, teräs ja muovi
Pystytys koko:
87 x 207 cm

pakkauskoko:
12 x 12 x 90 cm

Kuvavuodan koko:
85 x 205 cm

näkyvä osuus:
85 x 198 cm

paino:
2,3 kg

Quick-Up Roll Basic
Quick-Up Roll Basic on budjettiystävällinen roll-up teline, mikä on suunniteltu etenkin
kampanjakäyttöön. Quick-Up Roll Basic on valmistettu keveämmästä ja ohuemmasta
materiaalista kuin perinteiset tapahtuma roll-upit. Materiaalivalinnalla tuotantohinta
on saatu niin alhaiseksi, että Basic roll-upeilla toteutat suuretkin markkinointikamppanjat edullisesti.
Kevyestä materiaalista huolimatta Basic roll-up seisoo tukevasti suorassa kahdella jalalla,
sillä sen tangon ja jalkojen kiinnityspisteet on vahvistettu teräksisilä tukirakenteilla.
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Kuvankoko 85x200 cm on mittasuhteeltaan ihanteellinen
toteuttaa näyttävä mainos. Emme käytä Basic roll-upissa
kuvavuotana reunasta rispaantuvia ja pullottavia kangastai pvc-materiaaleja.
Mainosviesti tulostetaan digitaalisesti nykyaikaiselle Roll-up
filmi materiaalille, mikä pysy käytössä suorana ja siinä on
erinomainen kuvan- ja värientoisto.

Roll-up filmi kuvavuodan valoa läpäisemätön blockout-materiaali estää
valon heijastumisen kuvavuodan läpi. Joten voit huoletta käyttää meidän
Quick-Up Roll Basic telinettä myös kirkkaan valon lähteen kuten näyteikkunan edessä ilman että roll-upin tukitanko näkyisi häiritsevästi kuvavuodan läpi.
Basic roll-upin kuljetat ja varastoit sen kankaisessa kuljetuslaukussa.

Quick-Up Roll Double
Edullinen kaksipuolinen Roll-Up kuvateline

Quick-Up Roll Double 85

Quick-Up Roll Double
Quick-Up Roll Double -kuvateline on kaksipuolinen roll-up teline. Se soveltuu erinomaisesti niin messuille, tapahtumiin kuin myös myymälämainontaan, kun mainosviestin
tulee näkyä kahteen suuntaan, pienellä budjetilla.
Edullisesta hinnastaan huolimatta Quick-Up Roll Double on varsin vahvaa tekoa.
Molemmat vahvat kelauskoneistot ovat suojassa jykevän alumiinisen kotelon sisällä.
Kotelon alla neljä säädettävää “jalkaa” mahdollistavat telineen kallistuksen säätämisen
myös epätasaisella alustalla.

Mainosviesti tulostetaan digitaalisesti kahdelle nykyaikaiselle
Roll-Up filmi kuvavuodalle. Kuvavuodissa on erinomainen värientoisto. Kuvavuodan blockout-materiaali estää valon heijastumisen kuvavuodan läpi.

Materiaali: Alumiini, teräs ja muovi
Pystytys koko:
87 x 210 cm

pakkauskoko:
22 x 12 x 92 cm

Roll-upin kuljetat ja varastoit turvallisesti sen kankaisessa kuljetuslaukussa. Led-valaisimet ovat saatavana lisävarusteena.

Kuvavuodan koko:
85 x 207 cm cm

näkyvä osuus:
85 x 200 cm

paino:
5,4 kg
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Quick-Up Roll Classic 2.0
Klassisen tyylikäs roll-up kuvateline.

Quick-Up Roll Classic
Miksi tyytyisit perus roll-up telineeseen, kun samalla rahalla saat klassisen tyylikkään
Quick-Up Roll Classic -kuvatelineen. Valittavana on kaksi leveyttä 85 ja 100 cm, kuvan
korkeus on 200 cm.
Tämä laadukas roll-up teline seisoo tukevasti erillisillä jaloilla ja se on valmistettu
vahvasta eloksoidusta alumiinista, muovista sekä teräksestä. Classic roll-up on erinomainen valinta messu- tai “myyntimies” roll-upiksi.
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Classic roll-up telineen kasettikotelon ovaali muoto antaa
tälle roll-up:lle tyylikkään viimeistellyn ulkonäön. Samalla
ovaalinmuotoinen alumiiniprofili tarjoaa vahvan rakenteen
koneiston painon pysyessä silti kevyenä.

Mainosviesti tulostetaan digitaalisesti nykyaikaiselle Roll-Up film kuvavuotamateriaalille missä on erinomainen värientoisto. Kuvavuodan
blockout-materiaali estää valon heijastumisen kuvavuodan läpi.

Toisin sanoen käytössäsi on aivan verraton markkinointiväline. Tyylikäs ja vahva, mutta silti kevyt roll-up teline.

Quick-Up Roll Classic -telineen kuljetat tapahtumapaikalle kuljetuslaukussa. Se on kätevästi päältä avattava ja siinä on kuljetusvaurioita
suojaava pehmustus.

Quick-Up Roll Classic

Quick-Up Roll Classic 2.0

Materiaali: Alumiini, teräs ja muovi.

Kuljetuslaukku: Musta, pehmustettu päältä avattava kangaslaukku.

Malli:
Quick-Up Roll Classic 2.0 85
Quick-Up Roll Classic 2.0 100

Pystytys koko:
88 x 209 cm
102 x 209 cm

Paino:
3,2 kg
3,5 kg

Pakkaus koko:
12 x 12 x 92 cm
12 x 12 x 106 cm

Kuvavuodan koko:
85 x 207 cm
100 x 207 cm

Kv näkyvä osuus:
85 x 201 cm
100 x 201 cm

Kv materiaali:
Roll-up filmi
Roll-up filmi
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206 - 250 cm

Laadukas Roll-Up messuille ja tapahtumiin

Quickk Up Roll Premium D
uall

Quick-Up Roll Premium

Premium - telineen teleskooppinen
kuvavuodan tukitanko mahdollistaa kuvan
portaattoman säätämisen 206 - 250 cm välille.
Telineen leveyden voit valita 85 - 200 cm väliltä.

Quick-Up Roll Premium
Quick-Up Roll Premium -kuvatelineessä yhdistyy uudistunut teknologia ja elegantti
muotoilu. Premium-kuvatelinettä on saatavana viittä eri leveyttä joko yksi- tai kaksipuolisena Dual -versiona. Led-valaisin on saatavana lisävarusteena.
Tämä normaalia korkeampi roll-up -kuvateline näkyy hyvin väkijoukon päiden yli, sillä
sen kuvavuodan teleskooppinen tukitanko mahdollistaa portaattoman kuvankorkeuden säädön aina 250 cm saakka. Portaaton korkeuden säätö mahdollistaa telineen
käytön myös matalissa tiloissa, kuten esim. laivoilla.
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Premium roll-up kuvatelineen kauniisti muotoiltu kotelo
on valmistettu vahvasta alumiiniprofiilista. Sen teräksiset
päätylevyt pitävät vahvan kelauskoneiston tukevasti paikallaan. Kotelon alla neljä säädettävää “jalkaa” mahdollistavat
telineen kallistuksen säätämisen myös epätasaisella alustalla.

Mainosviesti tulostetaan digitaalisesti, nykyaikaiselle Roll-Up film kuvavuota materiaalille, missä on erinomainen värientoisto. Kuvavuodan
blockout-materiaali estää valon heijastumisen kuvavuodan läpi.
Premium rollupin kuljetat ja varastoit turvallisesti sen pehmustetussa
kankaisessa kuljetuslaukussa.

Krominhohtoiset irroitettavat muovipäädyt viimeistelevät
roll-up kotelon tyylikkään ulkomuodon.

Laadukkaat materiaalit ja elegantti ajaton muotoilu ovat tae siitä,
että Quick-Up Roll Premium -kuvateline on pitkäaikainen ja luotettava
kumppani messuilla ja kaikissa tapahtumissa.

Quick-Up Roll Premium

Quick-Up Roll Premium

Materiaali: Alumiini, teräs ja muovi.

Kuljetuslaukku: Musta, pehmustettu kangaslaukku olkahihnalla.

Malli: Yksipuoliset
Quick-Up Roll Premium 85
Quick-Up Roll Premium 100
Quick-Up Roll Premium 120
Quick-Up Roll Premium 150
Quick-Up Roll Premium 200
Malli: Kaksipuoliset
Quick-Up Roll Premium 85 Dual
Quick-Up Roll Premium 100 Dual
Quick-Up Roll Premium 120 Dual

Pystytys koko:
90 x 206-250 cm
103 x 206-250 cm
123 x 206-250 cm
157 x 206-250 cm
207 x 206-250 cm

Pakkaus koko:
13 x 25 x 92 cm
13 x 25 x 108 cm
13 x 25 x 128 cm
13 x 25 x 152 cm
13 x 25 x 212 cm

Paino:
6,0 kg
7,0 kg
8,5 kg
10,0 kg
12,0 kg

Kuvavuodan koko:
83 x 216-260 cm
96 x 216-260 cm
116 x 216-260 cm
150 x 216-260 cm
200 x 216-260 cm

Kv näkyvä osuus:
83 x 196-240 cm
96 x 196-240 cm
116 x 196-240 cm
150 x 196-240 cm
200 x 196-240 cm

Kv materiaali:
Roll-up filmi
Roll-up filmi
Roll-up filmi
Indoor pvc
Indoor pvc

90 x 206-250 cm
103 x 206-250 cm
123x 206-250 cm

13 x 25 x 94 cm
13 x 25 x 103 cm
13 x 25 x 127 cm

7,5 kg
8,5 kg
10,0 kg

83 x 216-260 cm
96 x 216-260 cm
116 x 216-260 cm

83 x 196-240 cm
96 x 196-240 cm
116 x 196-240 cm

Roll-up filmi
Roll-up filmi
Roll-up filmi
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Quick-Up Roll XL
Quick-Up Roll XL Dual

Laadukas XL luokan Roll-Up kaikkeen mainontaan.

- vahva profiloitu ylälista
- tukeva alumiiniprofiili kotelo
- teräs päätylevyt
- vahva kelauskoneisto
- elinikäinen takuu
Quick-Up Roll XL
Quick-Up Roll XL -kuvatelineessä yhdistyy vahvarakenne ja suuri saumaton kuvapinta.
XL - roll up kuvatelineitä on saatavana neljää eri leveyttä joko yksi- tai kaksipuolisena
Dual -versiona. Led-valaisimet ovat saatavana lisävarusteena.
Tämä normaalia leveämpi roll-up -kuvateline on erinomainen ratkaisu kun tarvitset
leveää saumatonta kuvapintaa, käytit sitä sitten myymälämainonnassa, messuseinänä
tai vaikka kuvaustaustana.
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XL roll-up kuvatelineen kauniisti muotoiltu kotelo on valmistettu 2 mm vahvasta alumiiniprofiilista.
Teräksiset päätylevyt pitävät vahvan kelauskoneiston tukevasti paikallaan.
Kuvavuodan alumiiniprofiilista valmistettu vahva ylälista
sekä tarpeellinen määrä tukitankoja pitävät jopa 290 cm
leveän kuvan ryhdikkäänä ja suorana.

Mainosviesti tulostetaan digitaalisesti, nykyaikaiselle pvc päällystetylle
polyester kuvavuota materiaalille, missä on erinomainen värientoisto.
XL - roll-upin kuljetat ja varastoit turvallisesti sen pehmustetussa päältä
avattavassa kankaisessa kuljetuslaukussa.
Quick-Up Roll XL rollup telineelle myönnetään elinikäinen takuu.

Quick-Up Roll XL

Quick-Up Roll XL

Materiaali: Alumiini ja teräs.

Kuljetuslaukku: Musta, pehmustettu päältä avattava kangaslaukku.

Malli: Yksipuoliset
Quick-Up Roll XL 150
Quick-Up Roll XL 200
Quick-Up Roll XL 240
Quick-Up Roll XL 290

Pystytys koko:
150 x 220 cm
200 x 220 cm
240 x 245 cm
290 x 245 cm

Pakkaus koko:
13 x 25 x 152 cm
13 x 25 x 202 cm
13 x 25 x 245 cm
13 x 25 x 295 cm

Paino:
10,0 kg
13,0 kg
16,0 kg
20,0 kg

Kuvavuodan koko:
150 x 229 cm
200 x 229 cm
240 x 249 cm
290 x 249 cm

Kv näkyvä osuus:
150 x 215 cm
200 x 215 cm
240 x 235 cm
290 x 235 cm

Kv materiaali:
Indoor pvc
Indoor pvc
Indoor pvc
Indoor pvc

Malli: Kaksipuoliset
Quick-Up Roll XL 150
Quick-Up Roll XL 200
Quick-Up Roll XL 240

150 x 220 cm
200 x 220 cm
240 x 245 cm

13 x 25 x 152 cm
13 x 25 x 202 cm
13 x 25 x 245 cm

11,0 kg
14,0 kg
17,0 kg

150 x 229 cm
200 x 229 cm
240 x 249cm

150 x 215 cm
200 x 215 cm
240 x 235 cm

Indoor pvc
Indoor pvc
Indoor pvc
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Quick-Up Banner Stand
Edullinen ja näyttävä kuvateline.

Quick-Up Banner Stand
Quick-Up Banner Stand on edullinen kuvateline markkinointiin ja myymälämainontaan.
Valittavana on kahdeksan eri leveyttä ja kolme eri korkeutta.
Kapeammat mallit ovat oivallisia ständejä myymälähyllyjen välissä, auloissa, kulkuväylien varrella jne. Banner Standin leveämmät mallit taas ovat erinomainen ratkaisu kun
tarvitset leveää saumatonta kuvapintaa, käytit sitä sitten myymälämainonnassa, kuvaustaustana tai vaikka messuseinänä.

9. MARROW | Marketing Equipment

Banner Stand -kuvatelineessä on kevyt alumiinirunko. Se
muodostuu kuvavuodan ylä- ja alalistasta sekä L kirjaimen
muotoisesta jalusta / tukitangosta.
Banner Stand telineen koko etuosa on mainospintaa, siinä
ei ole roll-up telineen tapaan kasettikoteloa ja jalkoja näkyvissä. Ainoastaan ohuet kuvavuodan ylä- ja ala listat rajaavat
kuvapintaa.

Mainosviesti tulostetaan digitaalisesti, nykyaikaiselle pvc päällystetylle
polyester kuvavuota materiaalille, missä on erinomainen värientoisto.
Kuvavuota rullataan kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi rullalle. Joka
sopii yhdessä runkorakenteiden kanssa putkimaiseen kankaalla päällystettyyn kuljetuslaukkuun.
Banner Stand - kuvatelineeseen on saatavana lisävarusteena Halogen
valaisimet.

Quick-Up Banner Stand

Quick-Up Banner Stand

Materiaali: Alumiini ja teräs.

Malli:

Pystytys koko &
kuvavuodan koko.
60 x 185 / 200 / 220 cm
80 x 185 / 200 / 220 cm
100 x 185 / 200 / 220 cm
120 x 185 / 200 / 220 cm
200 x 185 / 200 / 220 cm
220 x 185 / 200 / 220 cm

Quick-Up Banner Stand 60
Quick-Up Banner Stand 80
Quick-Up Banner Stand 100
Quick-Up Banner Stand 120
Quick-Up Banner Stand 200
Quick-Up Banner Stand 220

Kuljetuslaukku: Musta, kova kangaspäällysteinen putkiaukku.
Pakkaus koko:

Paino:

13 x 13 x 62 cm
13 x 13 x 82 cm
13 x 13 x 102 cm
13 x 13 x 122 cm
13 x 13 x 202 cm
13 x 13 x 222 cm

3,0 kg
4,0 kg
5,0 kg
6,0 kg
8,0 kg
10,0 kg

Kuvavuodan
näkyvä osuus:
60 x 183 /198 / 218 cm
60 x 183 /198 / 218 cm
100 x 183 /198 / 218 cm
120 x 183 /198 / 218 cm
180 x 183 /198 / 218 cm
220 x 183 /198 / 218 cm

Kuvavuodan
materiaali:
Indoor pvc
Indoor pvc
Indoor pvc
Indoor pvc
Indoor pvc
Indoor pvc
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Quick-Up Flex-Display
Täydellinen ständi myymälämarkkinointiin.

Basic Flex-Display setti
Quick-Up Flex-Display
Quick-Up Flex-Display on joustava banner-ständi minkä rakennat juuri omia markkinointitarpeitasi vastaavaksi.

Flex-Display ständi rakentuu jalustasta, tukitangosta, vaakaprofiileista, kuvavuodasta ja vaakaprofiilin clip kiinnikkeistä.

Voit valita kuvanleveyden ja -korkeuden, jalustan, tukitangon jne. Voit asettaa sen seisomaan lattialle omalla jalallaan, kiinnittää sen seinälle tai ripustaa sen katosta. Liittämällä
Flexi-Display telineitä toisiinsa muodostat leveän kuvaseinän. Flexi-Displayn kuvan vaihtaminen on todella helppoa ja edullista. Joten sinulla on käytössäsi täydellinen ständi
myymälämarkkinointiin, mitä voit toki käyttää myös messuilla ja muissa tapahtumissa.

Tukitangolla määräät telineen korkeuden ja vaakaprofiileilla
kuvan leveyden. Kuvavuodan voit asettaa valintasi mukaan
joko telineen yhdelle- tai sen molemille puolille.
Varusteina on saatavana mm: seinäkiinnikkeet, ripustuskoukut, kulma- ja jatkokiinnikkeet, valaisin sekä esiteteline.
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Basic Flex-Display setti:
1. Ristikkojalusta (taitettava ja kannettava).
2. Tukitanko joko vakio- tai teleskooppitanko portaattomalla kuvankorkeuden säädöllä.
3. Clip kiinnitimillä liität bannerin vaakaprofiilit tukitankoon.
4. Vaakkaprofiili kuvavuodan asennukseen joko snap-lock tai tarranauha kiinnityksellä. Saatavana useita eri leveyksiä.
5. Kuljetuslaukku.

Quick-Up Flex-Display

Ceiling
display
Totem
Ceiling
display

Cross-base

Banner-Wall
2 x Cross-bases

Totem
(standing)

Frame
display
(base plate)

Wall display

Twin-base XL

Quick-Up Flex-Display

Materiaali: Alumiini,
ii i teräs
ä jja muovi.i

Vaakaprofiilien leveydet:

Cross-base
Twin-base XL
40 cm, 50 cm, 60 cm, 65 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm
Twin-base

Tukitankojen korkeudet:

205 cm Classic pole, 375 cm Classic pole, 132-250 cm Telescopic pole, 135 - 374 cm Telescopic pole XL

Jalustat:

Cross-base
k. 6 cm l. 62 cm

K
Kuvavuota: rollup filmi, indoor pvc tai polyesteri kangas. Kuljetuslaukku: Musta, kangas.

Twin-base
k. 6 cm l. 117 cm
XL k. 6 cm l.152 cm

Base-plate Twin
65 x 33 x 0,5 cm
XL 98 x 39 x 0,5 cm

Base-plate -Square
33 x 33 x 0,5 cm
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