
15 éve
a displaygyártás szakértője

KÍNÁLÓ ÉS HOSTESS PULT



nézze meg 

videóinkat
a weboldalunkon!

Mi alapján válasszon pultjaink közül?

Az elmúlt 15 évben sokat tanultunk ügyfeleinktől, hogy 
milyen követelményeknek kell megfelelnie a tökéletes 
mobil pultnak egy-egy promócióra. A legnépszerűbb 
szempontok:

- teherbírás
- hordozhatóság
- pulttető színe

Ezért pultjainkat ebben a katalógusban ezen fő szempon-
tok szerint csoportosítottuk Önnek.

Segítünk a döntésben!
Látogasson el bemutatótermünkbe, és próbálja ki a pulto-
kat élőben, vagy...
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Masszívabb felépítésű és magasabb műanyag pult, belső 
polccal. A bélelt hordtáskában kényelmesen szállítható, és az 
összeállítása is csak néhány mozdulat.

Könnyen összeállítható mobil pult műanyag alkatrészekből: 
kedvelt megoldás kóstoltatásra vagy aláírásgyűjtésre is, vagy 
nagyobb országos kampányokhoz. Belső polccal rendelkezik, és 
vászon táskában szállítható.

Tömör oldallemezekkel és erősebb, bútorlap pulttetővel ren-
delkező hostess pult, aminek a felső koronája állítható magas-
ságú. A nagyobb teherbírás miatt már termékbemutatókhoz is 
ajánljuk! Hordtáskájában könnyen szállítható.

Magasság

90 cm
~ 200 cm

Szélesség

80 cm

Pulttető

fehér
bútorlap

Súly

~ 10 kg

Teherbírás
szerkezet
~ 10 kg
polc
nincs

Magasság

90 cm
215 cm

Szélesség

82 cm

Pulttető

fehér
műanyag

Súly

~10 kg

Teherbírás
szerkezet
~ 7 kg
polc
~ 3 kg

Nyomat rögzítés:
öntapadó fólia

- könnyű súly
- stabil szerkezet
- könnyű összeállítás
- állítható korona

Nyomat rögzítés:
öntapadó fólia

- könnyű súly
- belső polc alapárban
- könnyű összeállítás
- vízálló

Magasság

80 cm
196 cm

Szélesség

80 cm

Pultlap

fehér
műanyag

Súly

~ 8 kg

Teherbírás
szerkezet
~ 5 kg
polc
~ 2 kg

Nyomat rögzítés:
öntapadó fólia

- könnyű súly
- belső polc alapárban
- könnyű összeállítás
- vízálló

Alumínium kínáló pultMűanyag kínáló pultECO Műanyag kínáló pult

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/eco-muanyag-kinalo-pult
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/aluminium_kinalo_pult
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/aluminium_kinalo_pult#tab-5
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/muanyag-kinalo-pult#tab-5
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/muanyag-kinalo-pult
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Széles, akár 2 hostess számára is kényelmes Easy mobil pult im-
pozáns méretén felül a rászerelhető plusz reklámfelület: a koro-
nája miatt is kedvelt típus. Hátulról pakolható bútorlap belső 
polca erősebb, és hordtáskáiban kényelmesen szállítható akár 
személyautóban is. A korona magassága állítható.

A közepes méretű Easy mobil pult hátul nyitott, belsejébe polc 
is kérhető, és koronával kiegészített verzióban is rendelhető. A 
plusz reklámfelülettel messzebbre jut el üzenete, ezért nagyon 
hasznos kiegészítő. A bélelt táskákban biztonságosan szállíthat 
minden alkatrészt.

Nyomat rögzítés:
tépőzárral (cserélgethető)

- csupán 3 alkatrész, gyors összeállítás
- magas teherbírás
- belső polccal is kérhető
- koronával is rendelhető

Nyomat rögzítés:
tépőzárral (cserélgethető)

- csupán 3 alkatrész, gyors összeállítás
- közepes teherbírás
- belső polccal is kérhető
- koronával is rendelhető

Nyomat rögzítés:
tépőzárral (cserélgethető)

- csupán 3 alkatrész, gyors összeállítás
- jó teherbírás
- kis helyigény

A körbejárható, henger alakú Easy mobil pult S méretben ideális 
az egyszemélyes promóciókhoz. A dekorációt tépőzárral lehet 
felhelyezni a palástlemezre, így azt nagyon könnyen cserélget-
heti. A szállítás és a tárolás kényelméről a bélelt textil hordtáska 
és a kartonnal merevített nyomattartó gondoskodik.

Magasság

93 cm
~ 200 cm

Szélesség

120 cm

Pulttető

fekete
bútorlap

Súly

~ 16 kg

Teherbírás
szerkezet
~ 40 kg
polc
~ 5 kg

Magasság

93 cm
222 cm

Szélesség

91 cm

Pulttető

fekete
bútorlap

Súly

~ 15 kg

Teherbírás
szerkezet
~ 30 kg
polc
~ 5 kg

Magasság

93 cm

Szélesség

~ 45 cm

Pulttető

fekete
bútorlap

Súly

~ 8 kg

Teherbírás
szerkezet
~ 20 kg

EASY mobil pult - LEASY mobil pult - MEASY mobil pult - S

Az EASY pultok
csupán

3 alkatrészből
állnak, így a

legkönnyebben
összeállítható
mobil pultjaink!

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/easy-mobil-pult-s#tab-5
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/easy-mobil-pult-s
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/easy-mobil-pult-m#tab-5
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/easy-mobil-pult-m
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/easy-mobil-pult-l#tab-5
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/easy-mobil-pult-l
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Nagy méretű szögletes pulttető és elegáns textil nyomat, amit 
tépőzárral rögzíthet a harmónika-szerűen összecsukható alu-
mínium rácsszerkezetre. Hátul nyitott, és belső polccal ren-
delkezik, valamint a bélelt és gurulós hordtáskában könnyen 
szállítható. 

A Prémium pop-up pultunk magas teherbírása és választható 
pulttető színe miatt kedvelt. A könnyű alumínium profilokból 
épített szerkezetre ragasztott mágnesszalagok biztosítják a nyo-
mat (palást) könnyű felhelyezését. Bélelt hordtáskáiban min-
den alkatrész kényelmesen szállítható.

Nyomat rögzítés:
tépőzárral (cserélgethető)

- belső polc (alapárban)
- könnyű fém szerkezet
- egyetlen csomagban szállítható
- nagy méretű szögletes 
bútorlaptető

Nyomat rögzítés:
mágneses (cserélgethető)

- belső polcok (alapárban)
- stabil fém szerkezet
- kis csomagméret szállításnál
- koronával is rendelhető
- prémium, bélelt hordtáskák

Nyomat rögzítés:
mágneses (cserélgethető)

- belső polcok (alapárban)
- stabil fém szerkezet
- kis csomagméret szállításnál
- koronával is rendelhető

Alumínium rács szerkezet és hajlított acél merevítő profilok. Az 
elegáns ívelt formájával a pop-up pultok évek óta népszerűek a 
kiállításokon, a magasabb teherbírású fém szerkezetek és a kom-
pakt táskák miatt. A Classic pult bútorlap pulttetőjéhez bélelt 
táska tartozik, és vászon tasakok a többi alkatrésznek.

Magasság

90 cm
~ 200 cm

Szélesség

~ 135 cm

Pulttető

fekete
bútorlap

Súly

~ 16 kg

Teherbírás
szerkezet
~ 35 kg
polc
~ 20 kg

Magasság

100 cm

Szélesség

106 cm

Pulttető

fekete

Súly

~ 18 kg

Teherbírás
szerkezet
~ 15 kg

Magasság

97 cm
~ 200 cm

Szélesség

130 cm

Pulttető

fekete, vagy
világosbarna
bútorlap

Súly

~ 18 kg

Teherbírás
szerkezet
~ 55 kg
polc
~ 20 kg

Pop-up pult - TextilPop-up pult - PrémiumPop-up pult - Classic

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/classic-pop-up-pult
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/premium-pop-up-pult#tab-5
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/premium-pop-up-pult
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/textil-pop-up-pult#tab-5
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/textil-pop-up-pult
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Legyen egyedi!

A mobil pultok tetejére helyezhető plusz 
reklámfelületét nevezzük koronának. 

Alap esetben minden koronás pulthoz 
téglalap alakú korona tartozik, melyet ön-
tapadó fóliával dekorálunk.

De ne érje be ennyivel, és dobja fel a meg-
jelenését olyan grafikával, amely egyedi 
formára vágott koronát tartalmaz! Meglát-
ja, sokkal figyelemfelkeltőbb és garantál-
tan emlékezetes lesz a reklámja!

Az egyedi formájú korona minden koronás mobil 
pultunkhoz rendelhető, ám a méret és formabeli 
megkötések eltérőek egyes típusoknál. Kérje ér-
tékesítőink segítségét és ajánlatát a látványterv  
vagy elképzelése elküldésével!
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Országos Magyar Marketing Konferencia
2014. november @ Park Inn By Radisson

A rendezvény dekorációs partnere:
reklámeszköz.hu
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Nyomat rögzítés:
- 

- 2 az 1-ben: pult és kiadványtartó
- egy mozdulattal kinyitható szerkezet
- kis helyigény a szállításnál

Egy mozdulattal összecsukható mobil pult, melynek frontolda-
lára kiadványokat helyezhet el. A szürke fém rekeszes pult 3 db 
A4 fém tálcával rendelkezik, a fekete fém rekeszes pult 3 db A3 
méretű (vagy 6 db A4) kiadvány tárolására alkalmas. Hordtáská-
ban vagy kemény bőröndben szállítható.

Magasság
3xA4: 100 cm
3xA3: 101 cm

Szélesség
~ 53 cm
~ 51 cm

Pulttető
barna
fekete
bútorlap

Súly
11 kg
10 kg

Teherbírás
~ 3 kg
~ 3 kg

Prospektustartó pulpitus

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/prospektustarto/prospektustarto-pulpitus
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Minden világító pultunkat
egyszerűen beüzemelhető elektronikával, 

trafóval és villásdugóval szállítjuk.
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Az alumínium keretbe épített mágnesek miatt akár több pultot 
is egymás mellé kapcsolhat, így többméteres pultfelületeket 
alakíthat ki. A Bővíthető LED pult kétoldalas, így körbejárható. 
Csupán négy alkatrészből áll, melyek összeállításához nem kell 
szerszám.

Nyomat rögzítés:
szilikonkéderes feszített textil

- kétoldalas kivitel
- sorolható
- kis méretű hordtáska
- könnyű szállítás
- beépített LED modulok

Nyomat rögzítés:
szilikonkéderes feszített textil

- nagy méretű pulttető
- magas teherbírás
- belső polc
- kényelmes, gurulós szállító táska
- erős világítású LED függöny

Bővíthető LED pultVilágító pop-up pult

Belső világítással rendelkező alumínium rácsszerkezetű pult, 
belső polccal. A kerekeken guruló bélelt táskában könnyen szál-
lítható. Magasabb teherbírás, és nagy méretű bútorlap pulttető 
jellemzi. A hátoldalra cipzárral zárható fényblokkoló ajtó is kér-
hető, így a pult hátulja lezárható.

Magasság

103 cm

Szélesség

100 cm

Pulttető

fekete
bútorlap

Súly

~ 11 kg

Teherbírás
szerkezet
~ 8 kg
polc
nincs

Magasság

104 cm

Szélesség

~ 106 cm

Pulttető

fekete
bútorlap

Súly

~ 20 kg

Teherbírás
szerkezet
~ 45 kg
polc
~ 10 kg

Kétoldalas kivitel

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/vilagito-pop-up-pult#tab-5
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/vilagito-pop-up-pult
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/bovitheto-led-pult#tab-5
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/bovitheto-led-pult
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Nyomat rögzítés:
szilikonkéderes feszített textil

- európai gyártmány
- egyoldalas
- 2 db belsó polc
- magas teherbírás
- beépített LED modulok

A fehér bútorlap keretekkel kiegészített pult magas teherbírással 
és hátul 2 db polccal rendelkezik. A beépített világítás csak a pult 
frontoldal felé érvényesül, ahová a speciális textil nyomatot ma-
gas színterheléssel nyomtatjuk a ragyogó színek érdekében. 2 db 
bélelt textil hordtáskában szállítható.

Nyomat rögzítés:
szilikonkéderes feszített textil

- európai gyártmány
- kétoldalas kivitel
- sorolható
- könnyű szállítás
- beépített LED modulok

A PIXLIP GO világító, moduláris standrendszer kétoldalas pultja 
egyetlen hordtáskában szállítható. A könnyű de erős műanyag 
alkatrészek újrahasznosított műanyagból készülnek, melyek B1 
tűzvédelmi besorolásúak. Az S pult mindkét oldalára átvilágít-
ható textil nyomat helyezhető, így körbejárható. 

Magasság

103 cm

Szélesség

~ 100 cm

Pulttető

fehér
bútorlap

Súly

~ 36 kg

Teherbírás
szerkezet
~ 60  kg
polc
~ 2 x 5 kg

Magasság

103 cm

Szélesség

~ 100 cm

Pulttető
fehér, vagy
fekete
műanyag

Súly

~ 13 kg

Teherbírás
szerkezet
~ 5 kg
polc
nincs

PIXLIP LED pult - LPIXLIP LED pult - S Kétoldalas kivitel

Szerszámok nélkül, percek alatt, hordtáskából.
Ez a PIXLIP GO.

A PIXLIP GO rendszert érdemes
közelebbről is megismerni.

> bemutató

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/pixlip-led-pult-s#tab-5
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/pixlip-led-pult-s
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/pixlip-led-pult-l
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/kinalo-pult/pixlip-led-pult-l#tab-5
https://youtu.be/4sLf7K8Olj4
https://youtube.com/playlist?list=PLQkDOfBd4mgf-eCz5KQTuEwiIrSE_4V7C
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Magasság

109 cm

Asztallap

80 x 80 cm

Pulttető

fehér
műanyag

Súly

8 kg

Teherbírás
szerkezet
~ 10 kg
polc
nincs

Magasság

73 cm

Asztallap

120 x 120 cm

Pulttető

fehér
műanyag

Súly

14 kg

Teherbírás
szerkezet
~ 25 kg
polc
nincs

Nyomat rögzítés:
sztreccses textil huzat

- fekete vagy fehér színű huzattal
- mobil kivitel, könnyű szállítás
-  ideális magasság rendezvényekre
- stabil acél állvány

Nyomat rögzítés:
sztreccses textil huzat

- fekete vagy fehér színű huzattal
- mobil kivitel, könnyű szállítás
- hatalmas asztalfelület
- stabil acél állvány

Nyomat rögzítés:
sztreccses textil huzat

- fekete vagy fehér színű huzattal
- mobil kivitel, könnyű szállítás
- hatalmas asztalfelület
- stabil acél állvány

Magasság

74 cm

Asztallap

180 x 75 cm

Pulttető

fehér
műanyag

Súly

13 kg

Teherbírás
szerkezet
~ 25 kg
polc
nincs

Összecsukható bárasztalÖsszecsukható asztal - kerekÖsszecsukható asztal - téglalap

Az összecsukható rendezvény bútork közül a legnagyobb asz-
talunk. Óriási asztallapja alkalmas termékbemutató céljára, 
vagy akár 8 személyes tárgyalóasztal kialakításához is. Össze-
csukható székek külön rendelhetőek. A kettéhajtott asztallap ké-
nyelmesen hordozható a rászerelt  fogantyúnál fogva.

Félbe hajtható, így könnyen szállítható mobil kerek asztal, amely-
hez székeket helyezve kényelmes és nagy méretű tárgyalóasz-
talt helyezhet el rendezvényén. Az acél lábazat okos kiegé-
szítőkkel szerelt: a vélelten összecsukás nem lehetséges az acél 
támasztó karok miatt.

Vendéglátás kényelmesen: az összecsukható bárasztal állófoga-
dások esetén nyújt segítséget rendezvényein. A szerkezet ösz-
szeállítása egyetlen mozdulat, nem kell hozzá szerszám. Az 
erős műanyag asztallap és acél szerkezet ellenálló, évekig szá-
míthat rá, és nem kell többet asztalt bárelnie!

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/rendezveny-butor/osszecsukhato-asztal-teglalap
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/rendezveny-butor/osszecsukhato-asztal-kerek
https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/rendezveny-butor/osszecsukhato-barasztal
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Rengeteg hasznos rendezvényeszközt talál a kínálatunkban,
amelyekkel teljes kampányokat szervezhet.

Ráadásul a nyomtatást is ránk bízhatja!
Saját nyomdánkban garantált a gyors elkészülés.
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Nyomat rögzítés:
-

- kicsi helyigényű
- szerszám nélkül felállítható
- magas teherbírás

Rendezvények ideális kiegészítője: az összecsukható téglalap 
vagy kerek formájú rendezvénybútorainkhoz ideális magasságú 
acél szerkezetű, fehér műanyag szék. Kis súlya és helyigénye mi-
att nagyon könnyen szállíthatja a többi rendezvényeszközével.

Magasság

45 cm

Szélesség

~ 40 cm

Ülőfelület

fehér
műanyag

Súly

4,5 kg

Teherbírás
szerkezet
~ 110 kg

Összecsukható szék

https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/rendezveny-butor/osszecsukhato-szek
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