
  

 LaunchPack - tiski
Ainutlaatuinen, monikäyttöinen messu- ja esittelytiski.
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LaunchPack 2.0

LaunchPack on ympäristöystävällinen tuote, joka on 
valmistettu 100% kierrätettävistä osista.

LaunchPack tiskiin on saatavissa myös nerokkaat 
erilaiset tasoratkaisut: SoundPack, CookPack ja 
ShowPack.  Nämä pöytätasot mahdollistavat paljon 
enemmän vaihtoehtoja kuin perinteiset kannettavat
messupöydät.

Ainutlaatuinen ja monikäyttöinen messu- ja esittelytiski

LaunchPack 2.0

LaunchPack on monikäyttöinen työpöytä, joka tulee sen omasta kantolaukusta. 
Se on älykäs ratkaisu, joka hyödyntää uusinta teknologiaa. Se on monitoiminen, 
esittelytiski vaikka liikkuvaan ruuanvalmistukseen (CookPack) tai äänentoistoon 
(SoundPack) tuote-esittelyissä. 

Launchpack on täydellinen työpöytä, mutta ei siinä kaikki. Launchpack on myös
sen oma kuljetuslaukku, mikä muuntuu “matkalaukuksi”, kun on aika mennä
kotiin.  Pitkillä matkoilla se on yhtä helppo kuljettaa kuin Samsonite Thaimaahan.

Scene UltraLight seinäke on
kätevä LaunchPack tiskin kanssa.

 Voit pakata seinäkkeen ja tiskin yhdeksi
paketiksi LaunchPackin sisään kuljetuksen ajaksi.

• Maistatuksissa (CookPack)

• Tuotelanseerauksissa, levynjulkaisuissa (SoundPack)

• Info-pöytänä ja vastaanottotiskinä (LaunchPack)

• Tuote-esittelyissä (ShowPack)



LaunchPack 2.0

Versiot:      LaunchPack, CookPack, SoundPack & ShowPack

Materiaali: 100% kierrätettävää muovia, alumiinia ja kumia

Koko:  ( L x S x K )
Tiski:    101 x 61 x 101 cm
Laukku:   101 x 61 x 27 cm 
Paino:   14 kg

Kuvavuodan koko: 1937x950 mm
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Maxibit has been a member of
UN Global Compact since 2007,

www.unglobalcompact.com

LaunchPack 2.0

Miksi LaunchPack?

• All-in-one tiski ja kuljetuslaukku, sisähyllyllä

• Ainutlaatuinen “matkalaukku” muotoilu helppoon kuljetuksen

• Täydellinen myyntipiste esim. liesi, musiikki ja vitriini muunnelmia.

• Laukun sisällä voit kuljettaa tuotteita, esitteitä, näytteitä jne.
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LaunchPack XL
Tuplaten iloa

LaunchPack XL

LaunchPack XL on todennäköisesti markkinoiden suurin kannettava tapahtumatiski. 
Se on myös kuljetusjärjestelmä, minkä sisään pakkata  jopa 12 m taustaseinää. 
LaunchPack XL tiskin hyllyillä on runsaasti säilytystilaa esitteille ja muille tavaroille. 
Tiskin kannen alla on lisää säilytystilaa kahdessa avattavassa säilytyslokerossa. 

Launchpack XL on täydellinen tapahtumissa, esityksissä, tuote-esittelyissä, juomien 
ja elintarvikkeiden maistatuksissa. Suuri pöytälevy, välihyllyt ja kuvapanelit on pakattu 
varastoinnin ja kuljetuksen ajaksi kahteen pyörillä varustettuun kuljetuslaukkuun. 

• Erittäin suuri, mutta kannettava tapahtumatiski

• sisään pakattavissa jopa 12 m taustaseinää

• suuret sisähyllyt

• pöytäkannen alla kätevät säilytyslokerot

• työkaluja ei tarvita

• patentoitu rakenne

Tekniset tiedot:

Materiaali: 100% kierrätettävää muovia, alumiinia ja kumia

Koko:     ( L x S x K )
Tiski:        238 x 66 x 101 cm
Laukku (x2):  101 x 61 x 27 cm  
Paino:       25 kg
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