
A Hungarodekor Kft. a könnyű,

hordozható rendszerek egész

sorát kínálja Önnek kiállításokra

és prezentációkra.

   

 A rendszerek egymással

tökéletesen kombinálhatóak.

Kezelésük egyszerű: néhány

perc alatt összeszerelhetőek.

    

A kiállítási szett elemei az

Ön által megálmodott nyomattal

válnak teljessé. A reklámfelület

egyszerűen cserélhető, így

igény szerint mindig más és más

termék jeleníthető meg rajta. 

    

Természetesen a kiállítási szett

elemei egyenként is megrendelhetőek. 

Kiállítási szett

Kreatív, könnyen mozgatható,
gyorsan összeszerelhető
termékek kiállításokra



Az összecsukható, mégis stabil háttérfal

ideális reklámeszköz a több kiállításon,

promóción is részt vevő cégek számára,

hisz igen egyszerűen kezelhető és könnyen

szállítható. A vastag, nem átlátszó textilnyomat

tépőzárral erősíthető a vázra, melyet a szállítás

során sem kell eltávolítani. Ennek köszönhetően

a fal össze- és szétszerelése csupán néhány

percet vesz igénybe.  A termék kétféle

méretben kapható: 3*3 és 4*3 mezős kivitelben.

Egyenes vonalú Pop Up háttérfal

Pop Up,
3 x 3 mezős

Pop Up,
4 x 3 mezős

Reklámfelület

228 x 228 cm
oldalfallal:
288 x 228 cm

302 x 228 cm
oldalfallal:
362 x 228 cm

Pop Up 3 x 3 Pop Up 4 x 3

A saját nyomattal díszített pult optimális kiegészítője az egyenes vonalú

Pop Up kiállítási falnak. Felállítása teljesen egyszerű:

Vegyük elő a vázat a hordtáskából és nyissuk szét. A textilnyomatot

erősítsük fel az oldalfelületekre a tépőzár segítségével. Illesszük a helyére

a belső rakodópolcot, végül tegyük rá az asztallapot  - és máris használható.

Szögletes kiállítási pult
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Állvány

Alumíniumprofilok bepattintható,
műanyag összekötőkkel

Méret (cm) Súly (kg)

228 x 228 x 30

302 x 228 x 30

6,9 kg

9,8 kg

Pop Up,
3 x 3 mezős

Pop Up,
4 x 3 mezős

Nyomat

Rögzítés tépőzárral

Méret (cm)

228 x 228

288 x 228

(oldalfallal)

302 x 228

362 x 228

(oldalfallal)

Alapanyag

Multisol D  240 SE,

kb. 240 g/m

(textil)

®
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Konfekció

Körben

vágva,

hátoldalán

tépőzárral

A készlet
tartalmazza:

• Állvány 

• Textilnyomat

• 2 halogén spot

• Gurulós

   hordtáska

Állvány

Alumíniumprofilok bepattintható, műanyag összekötőkkel;
fekete, lakkozott fa asztallap; belső műanyag rakodópolc 

Méret (cm) Súly (kg)

100 x 105 x 30 11 kg

Nyomat

Rögzítés tépőzárral

Méret (cm) Alapanyag

Multisol D  240 SE,
kb. 240 g/m

®
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Konfekció

Körben vágva,
hátoldalán tépőzárral

A készlet
tartalmazza:

• Váz
• Textilnyomat
• Asztallap
• Belső polc
• Hordtáska

160 x 100

Az elegáns, stabil alumínium prospektustartó kis helyen is elfér,

könnyen szállítható és pillanatok alatt felállítható. Egyszerűen csak szét kell nyitni

és már használható is. Az ideális helykihasználás miatt a prospektustartó mindkét

oldalára helyezhető reklámanyag. 

Prospektustartó 100

Állvány

• 5  db alumíniumkeret kiváló minőségű akrilüveg hátfallal

• Stabil és tartós, könnyen szétnyitható

A készlet  tartalmazza:
• Prospektustartó
• Alumínium bőrönd
  (46 cm x 31 cm x 14 cm)

Talapzat mérete Állvány magassága Súly: (önmagában) Súly: (bőrönddel együtt)

29 x 36 cm 150 cm 5,5 kg

Prospektustartó

DIN A4

DIN A3 49 x 35 cm 147 cm 7,6 kg

7,8  kg

11 kg
• Prospektustartó
• Alumínium bőrönd
  (56 cm x 45 cm x 14 cm)

Prospektustartó DIN A4 Prospektustartó DIN A3



A modern vonalvezetésű, íves Pop Up háttérfal
impozáns méretű reklámfelület. Elsősorban
nagyformátumú nyomatok bemutatására
fejlesztették ki. Az egyes panelek mágnescsíkok
segítségével rögzíthetőek az állványhoz.
A nyomatok harmónikusan illeszkednek egymáshoz.
Az íves Pop Up háttérfal mind gyöngyvászon,
mind kemény falú, műanyag bőrönddel is rendelhető.
Utóbbi nyomattal bevonva pultként is használható.

Íves Pop Up háttérfal

Íves Pop Up 4 x 3 Íves Pop Up 4 x 3

Pop Up,
4 x 3 mezős

Reklámfelület

403 x 223 cm

Pop Up,
5 x 3 mezős

470 x 219 cm

Íves Pop Up 5 x 3Mélység 80 cm
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Alumíniumprofilok mágnescsíkokkal
és mágneses összekötőkkel

Állvány Nyomat

Rögzítés mágnescsíkokkal

A készlet tartalmazza:

Háttérfal gurulós,
kemény falú,
műanyag bőrönddel:

Állvány;
reklámnyomat
mágnescsíkokkal;
2 db halogén spot;
gurulós, kemény falú,
műanyag bőrönd,
a nyomat számára
külön hordtáska

Háttérfal gurulós,
gyöngyvászon
bőrönddel:

Állvány;
reklámnyomat
mágnescsíkokkal;
2 db halogén spot;
gurulós, gyöngyvászon
bőrönd; a nyomat
számára külön
hordtáska

A kiállítási pult ívelt formájú, amelyre a reklámfelületet mágnescsíkokkal
rögzíthetjük. A nyomat bármikor cserélhető. Az egyszerű szállítás érdekében
az asztallap összecsukható, a váz kisméretűre összehajtható.

Íves kiállítási pult

Íves
Pop Up,
4 x 3
mezős

Íves
Pop Up,
5 x 3
mezős

Méret (cm) Súly (kg)

18 kg

370 x 220 x 100

310 x 220 x 80

20 kg

Méret (cm) Panelek száma Alapanyag Konfekció

403 x 223

470 x 219

4 db első

2 db oldalsó

5 db első

2 db oldalsó

Displayfólia 350,
350 µm

Körben vágva,
hátoldalán
mágnescsíkokkal

Alumíniumprofilok; fekete,
lakkozott fa asztallap; belső alumínium rakodópolc

Állvány Nyomat

Rögzítés mágnescsíkokkal

Méret (cm) Súly (kg)

18 kg130 x 100 x 40

Méret (cm) Alapanyag Konfekció

197 x 95 Körben vágva,
hátoldalán mágnescsíkokkal

A készlet tartalmazza:

• Váz
• Asztallap
• Belső polc (osztott)
• Nyomat
• Hordtáska

Gurulós, kemény falú, műanyag bőrönd
Az íves Pop Up háttérfal szállításához ajánlott gurulós, kemény falú,
műanyag bőrönd egy reklámnyomattal dekorálva kiállítási pultként
is használható. Az összecsukható asztallap szállításkor éppúgy a
bőröndben kap helyet, mint a reklámnyomat, az állvány,
a mágnescsíkok és a halogén spotok.

Kemény falú, műanyag bőrönd; összecsukható,
fekete, lakkozott fa asztallap

Állvány Nyomat

Rögzítés mágnescsíkokkal

Méret (cm) Súly (kg)

15 kg76 x 100 x 46

Méret (cm) Alapanyag Konfekció

180 x 80 Körben vágva,
hátoldalán mágnescsíkokkal

A készlet tartalmazza:

• Kemény falú, műanyag
  bőrönd
• Asztallap
• Nyomat (igény szerint)

Mivel termékeinket folyamatosan fejlesztjük, fenntartjuk a jogot az esetleges műszaki változtatásokra, illetve méretbeli eltérésekre.

Displayfólia 350,
350 µm
laminálva

Displayfólia 350, 350 µm
Displayfólia 350, 350 µm
laminálva

Displayfólia 350, 350 µm
Displayfólia 350, 350 µm
laminálva



Mindent egy kézből

A Hungarodekor Kft. komplett megoldásokat
kínál kiállítási standok dekorációs elemeire.
Bőséges termékkínálatunkból állítsa össze
az Ön egyéni elképzeléseinek megfelelő
kiállítási standot. Szívesen segítünk Önnek
kiválasztani az ideális reklámhordozót egy
személyes találkozó keretében.

Néhány példa stand dekorációkra

Promóciós stand Kiállítási stand, kb. 12 m2

  1. Reklámkerítés (AS 200)

  2. Strandzászló (Bowflag 100), vitorla forma

  3. Strandzászló (Bowflag 100), csepp forma

  4. Kerék lampion (Varioform)

  5. Tojás display (Pop Out)

  6. Beltéri zászlótartó állvány (Q-Frame CS 200)

  7. Roll Up

  8. Prospektustartó

  9. Doboz Display (Q-Frame CS 300)

10. Íves kiállítási pult

11. Lampion (Varioform)

12. Íves Pop Up háttérfal

13. Info board

14. Megállító tábla

15. Teleszkópos rúd

16. Promóciós asztal

17. Napernyő

18. Kontúr Roll Up

19. Egyenes vonalú Pop Up háttérfal

20. Easy Display

21. Szögletes kiállítási pult

22. Asztali X-display

23. Térelválasztó állvány (Q-Frame CS 100)

24. Asztali Bowflag

25. Kemény falú, műanyag bőrönd

26. Kétoldalas nyomat (Twiny) elemes, forgó motorral

27. Tripla display

28. Óriás lampion (Varioform)

29. Térhatású textilreklám (Q-Frame Tex)

30. Asztali display

Tel.: (1) 399-1596
Fax: (1) 399-0734

info@hungarodekor.hu
www.hungarodekor.hu 

1046 Budapest,
Kiss Ernő u. 1-3.

Kiállítási stand, kb. 20 m2

Kiállítási stand, kb. 40 m2




