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Tudja meg a világ!

ráadásul a 
nyomtatásban 

is számíthat ránk

A hagyományos A-alakú, kihajtható 
vagy rugós lábú megállító táblákban a 
plakátokat a bennük lévő plexi előlapok 
mögé kell behelyezni.

Mivel a nyomatok cseréje villámgyors 
és nagyon egyszerű, akár napi szinten 
változtathatja üzlete reklámját.

A megállító tábláinkba a plexi előlap 
vagy a plakát tasak alaptartozék.



1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

1 év
GARANCIA

> árlista> árlista> árlista

népszerű

Kompatibilis kiegészítők (6. oldal)
Szórólaptartó kosár
Plexi előlap
Plakát tasak
Krétapanel

Kompatibilis kiegészítők (6. oldal)
Szórólaptartó kosár
Plexi előlap
Plakát tasak
Krétapanel

Kompatibilis kiegészítők (6. oldal)
Szórólaptartó kosár
Plexi előlap
Plakát tasak
Krétapanel

Méretek:
A2 - 42 x 59,4 cm
A1 - 59,4 x 84,1 cm
A0 - 84,1 x 118,9 cm
B2 - 50 x 70 cm
B1 - 70 x 100 cm
B0 - 100 x 140 cm

15 éve  a displaygyártás szakértőjeMEGÁLLÍTÓ TÁBLA / A-alakú

Beltéri kihelyezéshez ajánlott, műanyag hátlemezes megállító 
tábla, vékony, 25 mm keretprofillal. Sarkai szögletes kialakítá-
súak. Ideális rendezvények programjának kihelyezéséhez vagy 
bevásárlóközpontokba üzletek elé.

Vastagabb horganyzott acél hetelemez és erősebb, 32 mm szé-
les alumínium keretprofil kültéren stabilabban tartja a plakátot. 
A hátoldalára fúrt vízelvezető nyílások miatt akár fedetlen hely-
színen is kihelyezhető kültérre.

Könnyített szerkezetű kétoldalas megállítótábla. Horganyzott 
fém hátlemez, 25 mm-es alumínium keretprofil szögletes sar-
kakkal. Mindkét oldalon plexi előlappal, és rövidebb lábakkal. 
Alkalmi kültéri és csak esőtől védett helyszínekre ajánljuk.

Méretek:
A2 - 42 x 59,4 cm
A1 - 59,4 x 84,1 cm

Méretek:
A2 - 42 x 59,4 cm
A1 - 59,4 x 84,1 cm
A0 - 84,1 x 118,9 cm
B2 - 50 x 70 cm
B1 - 70 x 100 cm

EconomyAlumíniumLight

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/megallito-tabla/economy-megallito-tabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/megallito-tabla/alu-megallito-tabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/megallito-tabla/light-megallito-tabla


1 év
GARANCIA
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> árlista> árlista> árlista
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GARANCIA

IP53
plakát 

tasakkal

IP53
plakát 

tasakkal

IP53
plakát 

tasakkal
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Kompatibilis kiegészítők (6. oldal)
Szórólaptartó kosár
Plexi előlap
Plakát tasak
Krétapanel

Kompatibilis kiegészítők (6. oldal)
Szórólaptartó kosár
Plexi előlap
Plakát tasak
Krétapanel

MEGÁLLÍTÓ TÁBLA / tartósan kültérre

Kompatibilis kiegészítők (6. oldal)
Plexi előlap
Plakát tasak
Krétapanel

Méretek:
A1 - 59,4 x 84,1 cm

Méretek:
A1 - 59,4 x 84,1 cm

Méretek:
A1 - 59,4 x 84,1 cm

Fém hátlemezzel és véletlen összecsukódást gátló kiakasztható 
műanyag nyitókarral. Elegáns, letisztult 31 mm széles profil kiala-
kítás, ami kültéren is megállja a helyét. A hagyományos plexi 
előlap helyett IP53 vízálló plakát tasakokkal szállítjuk.

A Compasso megállítótábla fejléccel bővített változata: a 
felső dekorálható fejléc ideális üzlet név, irányjelző vagy logó el-
helyezésre, így a cserélhető plakátokon több helye marad egyéb 
reklámozásra.

Formatervezett felső zsanérral, és masszív 36 mm széles felnyit-
ható keretprofillal robosztus kialakítású fém hátlemezes kétolda-
las tábla. A hagyományos plexi előlap helyett IP53 vízálló plakát 
tasakokkal szállítjuk, amelyben a plakát esőben is védve van, 
ezért kültéren tartósan is használható.

DesignCompasso PLUSCompasso

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/megallito-tabla/design-megallito-tabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/megallito-tabla/compasso-plus-megallito-tabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/megallito-tabla/compasso-megallito-tabla
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Kompatibilis kiegészítők (6. oldal)
Plexi előlap
Krétapanel

Kompatibilis kiegészítők (6. oldal)
Plexi előlap
Krétapanel

Kompatibilis kiegészítők (6. oldal)
Plexi előlap
Plakát tasak
Krétapanel

Méretek:
A1 - 59,4 x 84,1 cm
A0 - 84,1 x 118,9 cm
B1 - 70 x 100 cm

Méretek:
A1 - 59,4 x 84,1 cm
A0 - 84,1 x 118,9 cm
B2 - 50 x 70 cm
B1 - 70 x 100 cm

Méretek:
A1 - 59,4 x 84,1 cm
A0 - 84,1 x 118,9 cm
B2 - 50 x 70 cm
B1 - 70 x 100 cm

Színterezett acél lábazattal rendelkező, lapra szerelve szállítható. 
Megerősített hátlemez és erős acél rugókkal szerelt, így el-
lenáll a szelesebb időnek. 42 mm-es keretprofillal, és mindkét 
oldalában plexi előlappal szállítjuk.

Prémium kategóriás kültéri tábla, dupla hátlemezzel. A 
műanyag feltölthető talp alja egy alumínium profillal is meg van 
merevítve, így stabilabb a mozgatása során. A 42 mm széles ke-
retprofilok erősebb megfogatást nyújtanak a plexi előlapoknak 
mindkét oldalon.

Vízzel vagy homokkal tölthető talpú könnyűszerkezetes két-
oldalas megállító tábla. 32 mm-es felnyitható alumínium keret-
profilokkal. Szimpla műanyag hátlemezzel és mindkét oldalon 
plexi előlapokkal. A talp az aljára szerelt kerekekkel mozgatható.

Windtalker ECOWindtalkerWindtalker Light

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/megallito-tabla/windtalker-eco-megallito-tabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/megallito-tabla/windtalker-megallito-tabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/megallito-tabla/windtalker-light-megallito-tabla


IP53
védelem

15 éve  a displaygyártás szakértőjeMEGÁLLÍTÓ TÁBLA / kiegészítők

Számos pótalkatrész és hasznos kiegészítő közül válogathat kedvére, amikkel a legtöbb típusú megállító tábla 
feldobható, vagy megújítható. 

Gondolkodjon rendszerben, és szerezzen be több féle kiegészítőt, amikkel sikeres reklámkampányt készíthet!

Plakát tasak

Méretek
A1, A2, A3, A4, B1, B2

Lezárható, boríték szerű műanyag tasak, amelybe a plakátot 
kell belehelyezni, így azok védve lesznek a nedvességtől.

Krétapanel

Méretek
A0, A1, A2, B1, B2

Hagyományos porkrétával, vagy akár folyékony 
krétafilcekkel is írható fekete panel, amit nyomtatott  plakát 
helyett használhat gyors üzenésre.

Plexi előlap

Méretek
A0, A1, A2, A3, A4, B0, B1, B2

Plakátkeretekhez és megállító táblákhoz is kompatibilis 
antireflex és UV álló plexi előlapok, amelyek megvédik a 
plakátokat a koszolódástól.

Szórólaptartó kosár

Kinyitható megállító tábla oldalaira akasztható fém 
szórólaptartó kosárka.
Árakat a kompatibilis megállítótáblák termékoldalán találja.

Elveszett? Megsérült? Nem elég?

> árlista

> árlista

> árlista

> FA MEGÁLÁLLÍTÓ TÁBLÁK

> DIGITÁLIS MEGÁLLÍTÓ TÁBLÁK

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kretatabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/digital-signage
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/display-kiegeszitok/plakat-tasak
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/display-kiegeszitok/kretapanel
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/display-kiegeszitok/plexi-elolap
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kretatabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/digital-signage
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Méretek:
A1 - 59,4 x 84,1 cm

Modern vizuális hatással rendelkező beltéri megállító tábla, 
mely láthatatlan alumínium keretbe feszített textil nyomatokkal 
kommunikál. A textil nyomatra varrt szilikoncsík profilba nyomá-
sával rögzíthető, nincsenek felnyitható profilok.

Méretek:
standard - 105 cm széles
plakátkeretes - 111 cm széles

Akár 6 db kerékpár számára is alkalmas. Felső reklámfelületében 
a plakátot egy mozdulattal cserélheti. A standard verzió nem tar-
talmazza a fejlécet. Szerkezet: 18 mm-es horganyzott acél cső-
váz. A kerékpártároló sorolható, így nagyobb forgalmú üzle-
tek elé is ideális.

TextilKerékpártároló

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/megallito-tabla/textil-megallito-tabla
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/megallito-tabla/kerekpartarolo
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Ha valamiért nem felel meg a hagyományos Standee talp, akkor 
tovább gondolkodunk: egyedi formára vágott displayeket szá-
mos más megoldással tudunk gyártani: speciális kitámasztó lá-
bakkal vagy kartonból.

Méretek:
Egyedi méret és forma

Méretek:
Egyedi méret és forma
(maximum 80x180 cm)

Figyelemfelkeltő és nagyon egyedi! A formára vágott műanyag 
táblákat egy speciális fém Standee talpba fogjuk be, ami mindig 
függőlegesen tartja meg a nyomatot. Természetesen akár kétol-
dalas kivitelben is gyártható.

Egyedi attrapokStandee

Kérje ajánlatunkat a látványterv 
és a befoglaló méret alapján!

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/megallito-tabla/standee-allvany


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

15 éve  a displaygyártás szakértőjeMI MINDENT TALÁL KÍNÁLATUNKBAN?


