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KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL
a keretek és nyomatok is megfelelnek a rendezvényeken
elvárt B1 tűzvédelmi biztonsági beosorlásnak

SZÁMTALAN OKOS KIEGÉSZÍTŐ
a rendszer folyamatosan fejlődik, évről-évre újabb
hasznos kiegészítők állnak rendelkezésre a minél
szélésebb körű felhasználást biztosítva

MAXIMÁLIS FÉNYERŐ
a profilokba beépített LED armatúrák prizmákkal

biztosítja a homogén és erős megvilágítást
a keretek mindkét oldalára egyforma fényerővel.

BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁS
minden keret alaptartozéka a bélelt hordtáska,
ami alig nagyobb egy hagyományos
roll-up táskánál, köszönhetően a rendszer
okos és moduláris kialakításának

100% ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ
MŰANYAG PROFILOK

a nehéz és több méteres alumínium profilok
helyett kisebb méretű, toldható erős műanyag

profilokat használunk, melyek a rendszeres
használatot is jól bírják

SZERSZÁMOK NÉLKÜL
a rendszer egyszerű egymásba toldható
alkatrészekből áll, így szerszámokra, vagy
szakképzett standépítőkre sem lesz szüksége

MODULÁRIS
minden PIXLIP GO világító keret kompatibilis
a többi standelemmel remekül sorolhatóak,

így mindig különböző installációkat alakíthat ki

Világító standrendszer
számtalan előnnyel

ez a PIXLIP.
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a rendszer kifejezetten hosszú távú felhasználásra szánjuk, ütésálló és erős műanyag
alkatrészei ezt lehetővé is teszik. bármilyen elem sérülése vagy elvesztése esetén
pedig számíthat ránk, pótalkatrészekkel és kiegészítőkkel mindig frissítheti rendszerét..

HOSSZÚTÁVON SZÁMÍTHAT RÁ
az egyszer használatos roll-up megoldások helyett a PIXLIP GO
rendszerével olyan reklámeszközre tehet szert, mellyel évekig
ki tudja szolgálni promócióit.
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a nyomat alapanyaga egy speciális, magas színterheléssel
megyomtatott textil, melyre körben szilikonkédert varrunk.

ezáltal rögzíthető és feszíthető a világító keretekbe.
szublimációs nyomtatással garantáljuk a ragyogó színeket.

CSERÉLHETŐ NYOMAT
a keretre feszített textil nyomatot bármikor

lecserélheti dekoratőri segítség nélkül
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PIXLIP GO

Pult S Pult L 100x100 100x150

85x200 100x200 200x200 300x200

85x250 100x250 200x250 300x250

85x225 100x225 200x225 300x225

MAGAS ELVÁRÁSOK

KERET MÉRETEK
a 20 féle alap standelemből változatos installációk építhetőek,

mindig az adott helyszín adottságainak megfelelően

az európai gyártású PIXLIP GO rendszer
átfogó minőségellenőrzési folyamatokon
megy keresztül, és folyamatosan fejlődik
a piac igényeinek megfelelően.



GONDOLKODJON RENDSZERBEN!
már az alaptartozékokkal is kialakíthatóak komplexebb standok,

de a PIXLIP GO igazi előnye a kiegészítőkben rejlik

PIXLIP GO

alaptartozék
egyenes soroló

alaptartozék
lépcsős soroló

kiegészítő
flexibilis csatlakozó

kiegészítő
mennyezeti rögzítő
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Ismerje meg a PIXLIP GO-t!
bemutatóremünkben a rendszer kipróbálható,

és rengeteg további ötletet meríthet
mobil display termékpalettánkat megismerve

1135 Budapest Reitter Ferenc utca 42
info@reklameszkoz.hu

+36 1 783 53 55


