


Η displaystand.gr αποτελεί κλάδο της Displaymedia, και ασχολείται 
με πτυσσόμενα συστήματα κατάλληλα, για εκθέσεις, συνέδρια, 
ημερίδες, αλλά και για προωθητικές ενέργειες, διαφημιστικές 
καμπάνιες και κάθε άλλου είδους προβολή.

Επεκτείνουμε συνεχώς τη γκάμα των προιόντων μας, αλλά και 
επενδύουμε σε νεους & μεγαλύτερους χώρους, ώστε να έχουμε 
ετοιμοπαράδοτο στοκ, άμεσα διαθέσιμο στους πελάτες μας.

Roll up, Βanner Stands, Εντυποθήκες, Αράχνες, frames, Σημεία 
Πώλησης, Display Banners, Εκθεσιακά Περίπτερα, Φωτεινά 
πλαίσια Textile Frames, είναι μερικές μόνο από τις κατηγορίες των 
προϊόντων μας. 

Για υλικά εκτύπωσης και εξοπλισμό περισσότερες πληροφορίες στο 
www.displaymedia.gr

Προφίλ Εταιρείας

Η εγγραφή σας στο www.displaystand.gr,  γίνεται με 4 εύκολα βήματα

ΒΗΜΑ 1
Στο μενου λογαριασμός, κάντε 
κλικ στο εγγραφή, (επάνω δεξιά 
του website)

ΒΗΜΑ 2
Δίνετε email επικοινωνίας, και εισάγετε 
εναν κωδικό σύνδεσης (password), 
επιβεβαιώνοντας τον στο επόμενο πεδίο

ΒΗΜΑ 3
Συμπληρώνετε τους χαρακτήρες που βλεπετε ως 
επιβεβαίωση πραγματικού χρήστη στο τελευταίο 

πεδίο και κάνετε κλικ στο εγγραφή

ΒΗΜΑ 4
Μετά από δικό μας έλεγχο, σας έρχεται email 
επιβεβαίωσης της εγγραφής.
Μόλις σας έρθει η επιβεβαίωση, στο μενού 
λογαριασμός, κάντε κλικ στο Σύνδεση.

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ.  
ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΜΑΣ ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ !
Περιηγηθείτε στα προϊόντα μας, στα χαρακτηριστικά τους, 
δείτε τη διαθεσιμότητά τους, οδηγίες εγκατάστασης & 
επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές!

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ή & μέσω PAYPAL !

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ & ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
MONO ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ



Roll Up Displays 
Μονής Όψης

Τα roll up είναι μικρά, ελαφριά & μεταφερόμενα,
τοποθετούνται μέσα σε 1 λεπτό

• Οικονομικό & αξιόπιστο
• Kατάλληλο και 
για Εκθέσεις -Συνέδρια

Roll Up Speedy 
DS-0C1

Διαστάσεις Εκτύπωσης:  
• 60*162, Bάρος 1,6 kg 
• 80*202cm, Βάρος: 1,9 kg
• 85 *202, Βάρος: 2 kg
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Εύκολη  εγκατάσταση με 
clip στην πάνω πλευρά

Roll Up DS-3
• Εντυπωσιακός πρωτότυπος σχεδιασμός.

• Ποιοτική κατασκευή.
• Μονής όψης.

• Πλατιά βάση για δυνατή στήριξη.
• Κατάλληλο και για ημιυπαίθριους χώρους.

Διαθέσιμο σε 3 πλάτη:  
• 80cm  • 85cm  • 100cm

Με ρυθμιζόμενο καθ΄ύψος σωλήνα 
στήριξης από 1,80 mt έως 2,20 mt.

Με ενίσχυση 
στη βάση για 
να στέκεται

ευθεία

Βάρος:  4 kg  /  4,2 kg  /  4,8 kg

Tσάντα μεταφοράς



Κατασκευή από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
Όλα μας τα roll up έχουν clip top bar και
ταινία 3Μ στην κάτω πλευρά

Roll Up Displays 
   Μεγάλης διάστασης

• Εκτύπωση Μονής Όψης
• Στιβαρή  Κατασκευή
• Δυο σωλήνες στήριξης
• Ιδανική λύση για Εκθέσεις 
Βάρος: 10kg (150X200) & 12kg (200x200)

Mε λάμπα αλογόνου. 
Κατάλληλο για όλα τα roll up

 
Διαστάσεις:  150 * 202 cm &  200 * 202 cm

Roll Up XL & XXL

Σποτ  για Roll Up

Roll Up 
DS-15XXL Pro
πλάτος: 243cm 
ύψος: 240cm.
• Στιβαρή κατασκευή με 
φαρδιά βάση.
• Δύο σωλήνες 
για σίγουρη στήριξη.
• Η εκτύπωση ξεκινάει από
το επίπεδο του εδάφους.

Διαστάση εκτύπωσης:
243,8*200
Βάρος: 14kg

Με ρυθμιζόμενο 
καθ΄ύψος σωλήνα 
στήριξης από 160cm 
έως 240cm.

243cm
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Roll Up DisplaysEπαγγελματικοί Μηχανισμοί με πιο βαριές βάσεις
κατάλληλες και για ημιυπαίθριους χώρους.

5

Roll Up DS-15

Με ρυθμιζόμενο 
καθ΄ύψος σωλήνα 
στήριξης από 180cm 
έως 240cm.

Με κλειδί για ρύθμιση
της δύναμης του 

ελατηρίου.

Βαρύ και ανθεκτικό με 
πρωτότυπο design.
πλάτος: 85cm 
(Βάρος: 4,8kg)

• Ειδική κατασκευή με μαγνήτες στην επάνω 
μπάρα και στη βάση ώστε να μπορούν 
εύκολα να δέσει το ένα με το άλλο και να 
δημιουργήσουν μία μεγάλη επιφάνεια.  
• Η εκτύπωση ξεκινάει από το επίπεδο του 
εδάφους.
• Ποιοτική τσάντα μεταφοράς.

Roll Up Classic Single  DS-ΟΒ    
• Eγκατάσταση σε 1΄ λεπτό
• Στιβαρός  σκελετός           
• Ποιοτική λύση 
• Διπλή ενισχυμένη τσάντα 
   μεταφοράς
Ιδανικό για Βιτρίνες, 
Εκθέσεις, Προωθητικές 
Ενέργειες

Διαθέσιμο σε 
Ποικιλία Διαστάσεων  
• 80cm (80*202) 2,8 kg 

• 85cm (85*202)  2,9 kg

• 100cm (100*202) 3,5 kg

• 120cm (120*202) 4 kg

Roll Up DS-7
• Στιβαρή κατασκευή με 
φαρδιά βάση πρωτότυπου 
σχεδιασμού, σε σχήμα 
φάλαινας.
• Η εκτύπωση ξεκινάει από
το επίπεδο του εδάφους. 
• Ποιοτική τσάντα 
μεταφοράς.

Διαθέσιμο σε δύο πλάτη 
80cm & 85cm
Διαστάση εκτύπωσης:
80*200 ή 85*200
Βάρος: 4,4kg / 4,7kg



Απλές και οικονομικές λύσεις 
για κάθε εφαρμογήRoll Up Displays  Η εκτύπωση αλλάζει εύκολα & τυλίγεται στο  

εσωτερικό της βάσης του για προστασία
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Roll Up Flat DS-8
Μini Roll Up

DS-02- (A4 & A3)

Διαστάσεις Εκτύπωσης:  
80*205 cm , Βάρος: 4,5 kg
85*205 cm , Βάρος: 5 kg
100*205 cm , Βάρος: 8 kg

• Φαρδιά flat βάση, 
• Υψηλής αντοχής • Στιβαρή κατασκευή, 
• Με κλιπ στην επάνω πλευρά. 
• Ποιοτική τσάντα μεταφοράς.

Με ρυθμιζόμενο καθ΄ύψος σωλήνα 
στήριξης από 1,60 mt έως 2,20.
 
Διαστάσεις εκτύπωσης:
80*160cm έως 80*220
Βάρος: 6,25kg

Πιστό αντίγραφο του  
DS-02 σε μικρή διάσταση
Διάστασεις: 21*29,7cm
                        29,7*42cm

• Σταντ πολυτελείας, αντοχής
• Πολύ Ανθεκτική Κατασκευή
• Μεγάλη Βάση από αλουμίνιο 
• Ποιοτική Τσάντα μεταφοράς

Roll Up Luxury
 DS-02B

Roll Up Luxury Διπλής όψης
DS-1A 

• Πολυτελής κατασκευή 
από αλουμίνιο
• Ποιοτική Τσάντα  
• Διπλής Όψης  
Διαστάσεις Εκτύπωσης: 
80*202cm
85*202cm 

Βάρος: 6,10 kg



Απλές και οικονομικές λύσεις 
για κάθε εφαρμογή

• Nέος  Σχεδιασμός
• Εύκολη εγκατάσταση με clip
• Στιβαρή κατασκευή
• Tσάντα μεταφοράς

Διαστάσεις Εκτύπωσης:  
80*203 cm

Βάρος: 1,9 kg   

L Banner DS-05

• Οικονομικό
• Τσάντα μεταφοράς

Διαστάσεις Εκτύπωσης:
• 60*160cm  
• 80*180cm 

• 120*200cm

Βάρος: 1,1kg

Χ Banner DS-X

 Aυτοστήρικτα Μπάνερ

Διαθέσιμο και σε Α4, Α3

• Stand για πόστερ από 
αλουμίνιο, εσωτ. χώρου
•  8 mm βάση αλουμίνιου
• Ρυθμιζόμενο ύψος
• Όρθιο η πλαγιαστό
 
Διαστάσεις Εκτύπωσης:  
A3(29,7*42) ή A4 
Βάρος: 3,5 & 3 kg

Literature Stand DS-13Β
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Ιpad - tablet Stand
• Βάση για ipad 2 και ipad 3
ή tablet ίδιου μεγέθους  
(πχ. samsung).
• Koμψή αλλά και στιβαρή 
κατασκευή.
• Με μπροστινή συρόμε-
νη θήκη με κλειδαριά για    
ασφάλεια.
• Υποδοχή για το καλώδιο 
φόρτισης.
• Υψος 110cm.

Stand DS-06
• Έξυπνη, ευέλικτη και 
οικονομική λύση
• Πλαίσιο από σωλήνες 
αλουμινίου
• Εύκολη συναρμολόγηση,
με easy click
• Ελαφρύ αλλά σταθερό

2 σε 1

Διαστάσεις Εκτύπωσης:  
85*200 cm (για ύφασμα) 

ή 76*187cm (για μουσαμά) 
 

1. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
είτε με εκτύπωση σε ελαστικό 
ύφασμα και φερμουάρ στο 
κάτω μέρος ή 2. με εκτύπωση 
σε μουσαμά ή πολυπροπυλέ-
νιο με μπουντούζια στις γωνί-
ες και στήριξη με λάστιχα.

Βάρος: 1,7 kg  



DS-16Α
• Moνής ή διπλής όψης
• 3 θέσεις  για φυλλάδια Α4
• Ανθεκτική Κατασκευή 
(& για ημιυπαίθριους χώρους)
• Τσάντα μεταφοράς

Διαστάσεις  Εκτύπωσης: 60x175cm 
Βάρος: 17κg

Συστήματα Μπάνερ Σύστηματα Μπάνερ με μοντέρνα 
προσέγγιση στην προβολή

• Σταντ προβολής  
με πλαίσιο 
50*70cm.

• Εύκολη αλλαγή 
θεματος με snap 

frame
• Moνής ή Διπλής 

Όψης
• Μια θέση για A4

• Βάση Inox
• Τσάντα  

μεταφοράς 
 

Διαστάσεις Εκτύπωσης:  
50x70 

Βάρος: 15 κg

DS-13D1
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DS-16Β
Ίδιο με το 

DS-16A,
αλλά με δύο θέ-
σεις εκτύπωσης

Διαστάσεις Εκτύπωσης:  
60x175 * 2  τμχ

Βάρος: 20κg

DS-15
• Ευέλικτο σύστημα 
   προβολής.
• Moνής ή διπλής όψης
• Με δυνατότητα διαφορετι-
κών συνδυασμών
• Ράφια / Slide-in αφισοθήκες 
50*70 με κορνίζα / θήκες για 
έντυπα

• Σταντ προβολής  
με κορνίζα 32mm 
snap frame 50*70cm.
• Moνής ή διπλής 
όψης
• Προαιρετικά:
Ρόδες ή και διάφανη 
plexiglass εντυπο-
θήκη

DS-10F

DS-15Β
4 slide-in 

αφισο-
θήκες 

50*70 με 
κορνίζα

Κατόπιν 
παραγγελίας 
και με  led 
φωτισμό.
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Ρυθμιζόμενο Πλαίσιο DS-21Β
 • Μεταβαλλόμενο αυτοστήρικτο πλαίσιο

• Ελαφριά & εύκολα μεταφερόμενη κατασκευή
• Aυτοστήρικτο σύστημα με μανίκι, πάνω-κάτω
• Ενιαία Εκτύπωση σε μουσαμά

Πλάτος: από 175 έως 298 cm
Ύψος: 100~238cm

DS-09Μ
• Stand διπλής όψης 
με πλαίσιο αλουμινίου 
με μαγνήτη και μεταλλι-
κή βάση. 
• Εκτύπωση σε PVC ή 
μουσαμά. 
• Tοποθέτηση της 
εκτύπωσης με μαγνήτη 
για εύκολη αλλαγή 
θέματος.
Διαθέσιμο σε δύο 
διαστάσεις: 
60*180cm
80*200cm

DS-Κ3
• Stand διπλής όψης 

με εύκολη τοποθέ-
τηση εκτύπωσης 

συρταρωτά, 
• Φαρδιά μεταλλική 

βάση, με προστατευ-
τική διαφάνεια.

• Η κάτω ράγα μπορεί 
να μετακινηθεί σε 

όποιο ύψος  θέλουμε, 
ωστε η εκτύπωση 

να φτάνει τα 165cm 
max. σε ύψος.

Διάσταση:
50*170cm

Συστήματα παρουσίασης με γρήγορη  
& εύκολη εγκατάσταση Μοντέρνα Σημεία Προβολής

60cm 80cm
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 Water Base Banners Μπάνερ εξωτερικού χώρου με βάση νερού
για μεγάλη αντοχή στον αέρα 

• Βanner μονής 
όψης  
• Bάση Νερού 
• Τσάντα 
μεταφοράς
• Ρυθμιζόμενο 
ύψος
 
Διαστάσεις   
Εκτύπωσης: 
80x180cm  

Βάρος: 5 kg

Water Base Stand - DS-10G
• Stand από αλουμίνιο με snap frame, διπλής όψης.
• Με ροδάκια για εύκολη μεταφορά.

• Ελκυστικό design με επιφά-
νεια εκτύπωσης που κινείται 
από τον αέρα για αντοχή.  
• Με βάση νερού για μεγάλη 
σταθερότητα. 
Διαστάσεις  Εκτύπωσης: 
50*75cm Βάρος: 8 kg

DS-12B
DS-10SDS-W7

Διαστάσεις Εκτύπωσης: 
Α1 (59,4*84,1cm)
&   70*100 cm
Βάρος:15 kg

• Βάση που γεμίζει 
με νερό ή άμμο
• Προστασία της 
εκτύπωσης με PVC

Iδιαίτερης 
αντοχής 
Banner, 

διπλής όψης 
με βάση 

νερού

Διαστάσεις
Εκτύπωσης: 

80*200cm 

Βάρος: 12 kg

DS-10T /L
• Διπλής όψης.
• Mε βάση νερού ή 
άμμου για αυξημένη 
σταθερότητα.
• Ιδανικό για χώρους 
στάθμευσης, εισόδους 
καταστημάτων, κλπ.
• Κατάλληλo για 
εξωτερικούς χώρους 
και όλες τις καιρικές 
συνθήκες.

Διαστάσεις  Εκτύπωσης: 
41,0cm * 47,8cm 

(συν. ύψος: 120cm) 
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• Stand από αλουμίνιο 32mm, διπλής όψης
• Προστασία της εκτύπωσης με PVC
• Πλάτη από λαμαρίνα
• Διαθέσιμο σε 3 διαστάσεις

• Stand πλαστικό 
• Διπλής όψης
• Οικονομικό

A- Board DS-10A- Δυο Θέσεων - 32mm

• Stand από αλουμίνιο, 
εξωτερικού χώρου, 
διπλής όψης 
• Πλάτη από λαμαρίνα
• Ξεχωριστός επιπλέον 
χώρος για λογότυπο.
• Προστασία της  
εκτύπωσης με PVC

Διαστάσεις  
Εκτύπωσης: 
59,4*84,1cm, &  
Λογότυπο: 
(59,4X18 cm)
Βάρος: 14,5 kg 

Διαστάσεις 
Εκτύπωσης: 
59,4*84,1cm, 

Βάρος: 10,5 kg

Διαστάσεις 
Εκτύπωσης:

 70*100cm, 
Βάρος: 13 kg

Διαστάσεις 
Εκτύπωσης:
 55*70cm, 
Βάρος: 7 kg

A1

70X100

Διαστάσεις 
Εκτύπωσης: 

50*70 cm, 
Βάρος: 9 kg

50Χ70

Poster StandsStands  εξωτερικού χώρου
Μεταφερόμενα, ανθεκτικά, μοντέρνα

A - Board  DS-10PS Board - DS-AW

Βlackboard - DS-10B
Stand από ξύλο, 
εξωτερικού χώρου,
διπλής όψης.  
• Γράφεις όσες φορές  
θες με κιμωλία.  

Διαστάσεις: 
66*105 cm, 
Βάρος: 9 kg

Προαιρετικά με θέση 
για φυλλάδια

Strong Banner - DS-10Η

• Stand από αλουμίνιο, διπλής όψης
• Ελατήρια για αντοχή στον αέρα
• Προστασία της εκτύπωσης με PVC
Διαστάσεις Εκτύπωσης: 59,4*84,1cm ,  
Βάρος:15 kg
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Πτυσσόμενη Τέντα GSF-33A 

• Διαστάσεις: 3x3mt
• Υλικό Σκελετού: Αλουμίνιο, 
πάχος 0.8mm.
• Aνθεκτικό αδιάβροχο 
ύφασμα. (σε τρία χρώματα: 
άσπρο, μπλέ, κόκκινο)
• Σε υφασμάτινη τσάντα, 
μεταφοράς, διάστασης:
152*21*21cm.
 • Βάρος: 22 kg

Outdoor Banner -DS-AF1

Διαστάσεις Εκτύπωσης:  
300*100cm, Βάρος: 8 kg

Σύστημα σημαίας με βάση Νερού.
Μεγάλης αντοχής και σε ισχυρούς 
ανέμους.
Διαστάσεις  Εκτύπωσης: 
92*280cm (συνολικό ύψος 4.1m) 
Βάρος: 15kg

  Σταντ εξωτερικού χώρου Σταντ  εξωτερικού χώρου  
με μεγάλη αντοχή στον αέρα 

Σημαία
Flag Banner
DS-14B

Σημαία
Banner FLag - DS-14A

Προαιρετικά διαθέσιμα και πλαϊνά.



Κυματιστά μπάνερ σε ποικιλία διαστάσεων & τύπων, 
με διάφορες βάσεις, κατάλληλα για εσωτερικούς & 

εξωτερικούς χώρους. Εκτύπωση σε ύφασμα.

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:  
βάση με ρουλεμάν και ιστός.

Διαθέσιμα Σχέδια & Διαστάσεις Εκτύπωσης
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DS-17D
DS-17M

Flying Banners

ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

DS-17B

2,5 / 3,5 / 4,5 / 5,5mt 
ύψος από το έδαφος

DS-17C

250 & 300cm
ύψος από

το έδαφος

Kυματιστά ΜπάνερΙδανικά για παραλίες ή για τοποθεσίες με πολύ 
άνεμο, ιδιαίτερης αντοχής, προκαλούν εντύπωση 
με το σχήμα τους και τις μεγάλες τους διαστάσεις

2,5 / 3,5 / 4,5 / 5,5mt 
ύψος από το έδαφος

2,5 / 3,5 / 4,5 / 5,5mt 
ύψος από το έδαφος
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Εντυποθήκες Eντυποθήκες  για κάθε χώρο ή εκδήλωση

DS-05Β

•  Αλουμινίου
•  5 θέσεις Α4

• Χώρος λογότυπου 
• Τσάντα μεταφοράς

Βάρος: 6,2 kg

 DS-05D1 - Α4

• Από αλουμίνιο  
  & πλέξι γκλας
•  Διπλής ΌΨης 

•  6 θέσεις Α4
•  Πτυσσόμενο

•  Τσάντα μεταφοράς
Βάρος: 6 kg

 DS-05Α - Α4

Διατίθεται 
κατόπιν 

παραγελλίας 
σε Α3

Εντυποθήκη Α4,  
3 θέσεων, ελαφριά, 

εύκολα 
μεταφερόμενη

Βάρος: 7 kg

DS-05C - Α4

• Από αλουμίνιο  
  & πλέξι γκλας
•  Ανθεκτική
•  4 θέσεις για Α4
•  Πτυσσόμενη
•  Νικελ βάση
•  Τσάντα μεταφοράς
Βάρος: 5,5 kg

DS-05E PRO
• Εντυποθήκη απο 
πλέξι γκλας & 
αλουμίνιο.

• Διαθέτει 4 θέσεις 
Α4.

• Πτυσσόμενη, μονής 
όψης, με θέση για 
λογότυπο.

• Καλή χωρητικότητα  
για φυλλάδια.

• Τσάντα     
μεταφοράς

• Βαριά βάση.

Βάρος: 8 kg
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Ιδανικό για: 
Αφίσες, Μουσαμά, 
πόστερ, επιγραφές,  
πλάτες περιπτέρων

Σε διαστάσεις: 
50cm, 70cm ,100cm  
και βέργες 3mt.

Kόβουμε & σε άλλες διαστάσεις από βέργες 3mt !

Προφιλ αλουμινίου για 
στήριξη εκτυπώσεων
σε τοίχο, οροφή, σε 
διάφορες διαστάσεις

 Βanner Line, πλάτος προφιλ 2cm

 Μεταλική Βάση στήριξης άκαμπτων υλικών

• Μεταλική βάση στήριξης για 
άκαμπτα υλικά. 
(Αrt foam, Pvc, display board, 
plexiglass, ξύλο)
• Σε δύο μεγέθη 60 ή 80 cm. 
• Για πάχος υλικού από 0,3cm
έως 2,5cm.
• Με κρυφές βίδες - πεταλού-
δα, για ρύθμιση πάχους αλλά 
και συγκράτηση του υλικού.

Βάσεις απο χαρτόνι για στήριξη 
άκαμπτων υλικών

Σε διάφορα μεγέθη για στήριξη καρτολίνας Α5, 
Α4, Α3, & XΧL για στήριξη 50*70 και 70*100 . 

Μεταλλικό Hanger 
για αφρώδη υλικά, 
διάστασης 14x37mm, 
με αγκιστρα συγκρά-
τησης διαφορετικής 
κατευθυνσης για 
σίγουρο κράτημα. 

Ηanger για 
Art Foam

Μεταλικοί 
αποστάτες για 
plexiglass, σε 
δύο διαστάσεις:

Φ12 x 25mm 
και 
Φ18 x 30mm

Aποστάτες plexiglass

Συστήματα στήριξης



• Πλαίσια για επικόλληση σε τζαμι με 
βεντούζες 
• Εύκολη εγκατάσταση
• Ελαφριά • Οικονομικά
Διάστασεις  
Α4, Α3, Α2, Α1, Α0

Πλαίσια Εικόνων Πλαίσια  προβολής aπό αλουμίνιο
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• Ξεχωριστή συσκευασία για καθε κορνίζα
• Εύκολη αλλαγή θέματος με snap frame
• Ευκολη τοποθέτηση στον τοίχο

PICTURE FRAME

PΟSTER FRAME
Κορνίζες αλουμινίου snap frame 25mm με pvc γκρι πλάτη, 
και με  προστατευτική διαφάνεια πάνω από την εκτύπωση.

Διάστασεις: Α4, Α3, Α2, Α1, Α0

PΟSTER FRAME ΒΙΤΡΙΝΑΣ - ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ PΟSTER FRAME ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

Αδιάβροχη Κορνίζα Αλουμινίου 25mm. 
Snap frame για εύκολη αλλαγή θέματος. Ισια 
γωνία. Γκρι ΑBS Πλάτη, προστατευτικό PVC, 
ατομική συσκευασία.

Κορνίζα Αλουμινίου 25mm με Snap frame. 
Αυτοκόλλητη ταινία για την εσωτερική πλευρά 
του τζαμιού της βιτρίνας οπου και γίνεται η 
αλλαγή θέματος, και επιπλέον προφίλ κορνίζας 
με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία για την 
εξωτερική πλευρά του τζαμιού.
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SUPER SLIM LED LIGHTBOX 
ΜΙΑΣ ΟΨΗΣ 
• Πολύ λεπτό, μόνο 19mm πάχος.
• Πλάτος κορνίζας 35mm (snap frame).
• Πολύ χαμηλή κατανάλωση.
• Άψογος oμοιόμορφος φωτισμός. 
• Με διακόπτη on off.

Διαστάσεις: 50*70, 60*84, 70*100 cm 
Βάρος: 3- 8 kg (ανάλογα τον τύπο)

Ακρυλικά StandsΘήκες πλεξιγκλας για φυλλάδια, 
σε διάφορες διαστάσεις & σχέδια

Επιτραπέζια θήκη 
διπλής όψης με 
χώρο για μονό 
φύλλο διάστασης 
Α5, Α6, Α4. Ιδανική 
για καφετέριες

PLEXI L

T TYPE

MULTIPLE

WALL

Επιτραπέζια 
εντυποθήκη 
πλεξιγκλας.  
Σε διάφορα μεγέθη  
(A5, A4, A3)

Επιτραπέζια εντυποθήκη 
πολλαπλών θέσεων 
(A5, A4)

Επιτοίχια εντυποθήκη πλεξιγκλας. 
(A5, A4)

ΚΑΛΠΗ

PLEXI D
Επιτραπέζια 
εντυποθήκη 
(A5, A4, 
1/3 Α4)

SUPER SLIM LED LIGHTBOX 
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ - ΚΡΕΜΑΣΤΟ
• Πολύ λεπτό, μόνο 40mm πάχος, 
• Πλάτος κορνίζας 35mm (snap frame)
• Πολύ χαμηλή κατανάλωση
• Άψογος oμοιόμορφος φωτισμός,  
• Με διακόπτη on off

Διαστάσεις: 
50*70,  70*100 cm

Διάφανη με 
λουκέτο.
Διάσταση:
25*25*25

Πλαίσια Εικόνων Φωτεινά



Πτυσσόμενa τραπέζιa ιδανικά για μπροστά  
από αράχνες ή για σημείa υποδοχής 

Εκθεσιακά Τραπέζια

DS-09Β1 
• Σκελετός από αλουμίνιο 
(ίδιος με της αράχνης) 
• PVC επιφάνεια εκτύπωσης
• Τεχνολογία με μαγνήτες 
• Ελαφρύ, εύκολη μεταφορά
• Τσάντα μεταφοράς 
• Πλαστικό ράφι 
• Ξύλινο Καπάκι 

Διάσταση Εκτύπωσης: 
210*98cm  
(μπροστά ~90*98),  
Βάρος: 9 kg  

18

DS-09Β3
• Τραπέζι κουρμπαριστό.
• Συναρμολόγηση με βέλκρο.
• Μαύρη ξύλινη επιφάνεια. 
• Διαθέτει ξύλινο ράφι. 

Διάσταση Εκτύπωσης: 
180*91cm  
(μπροστά 91*91),  
Βάρος: 14 kg  

DS-08Ε
• Τραπέζι κυλινδρικό. 
• Μαύρη ξύλινη
επιφάνεια. 
• Συναρμολόγηση με
βέλκρο.

Διάσταση Εκτύπωσης: 
125*91cm  
(διάμετρος 45cm),  
Βάρος: 14 kg  

• Εύκολη εγκατάσταση
• Σκελετός από αλουμίνιο.
• Υλικό: PVC
• Ξύλινη επιφάνεια (84*46)
• Ράφι 
• Τσάντα μεταφοράς
Διαστάσεις εκτύπωσης: 
72×92cm (μπροστά)
32x92cm (πλαϊνά)

 DS-Τ5Β

Βάρος: 
8 kg
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Προωθητικό Τραπέζι PRO - DS-08A

Προωθητικά ΤραπέζιαΣημεία πώλησης για προωθητικές ενέργειες 
σε σούπερ μαρκετ, διαφ. καμπάνιες

• Εύκολη 
  εγκατάσταση 
• Ελαφρύ
• Πλαστική επιφάνεια 
• Ραφάκι
• Τσάντα μεταφοράς
Διάστασεις εκτύπωσης: 
Mπροστά: 823 x 850mm, 

Πλαινά: 408 x 850mm, 

Μετώπη 250 x 800mm

Βάρος: 8 kg 

Promoter Table  DS-08B

Promoter Table  DS-08D

• Με ροδάκια για
εύκολη μεταφορά 

  • Ελαφρύ
• Πλαστική επιφάνεια 

• Ραφάκι
• Τσάντα μεταφοράς

Διάστασεις εκτύπωσης: 
Mπροστά: 765x800mm, 

Πλαινά: 350x800mm, 

Μετώπη 810x250mm

Βάρος: 9 kg 

• Εύκολη εγκατάσταση
• Πλαστική επιφάνεια
• Ελλειψοειδές
• Ραφάκι
• Τσάντα μεταφοράς

Διάσταση Eκτύπωσης 
143*85  *1pcs (συνολικά) 
77.2*28 *1τμχ (μετώπη) 
 Βάρος: 8 kg 

• Αντοχής σε βάρος  
• Εύκολη 
εγκατάσταση
• Συναρμολόγηση
με βέλκρο. 
• Μαύρο ξύλινο 
καπάκι & ράφι
• Τσάντα 
  μεταφοράς
 
Διάστασεις 
εκτύπωσης: 
180*91  (κεντρικό)    
77*28 (μετώπη)
Βάρος: 14 kg

Promoter Table  
DS-08C



Pop Up Stands
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Αράχνη Velcro DS-09D Ευθεία 
 με τσάντα μεταφοράς

• Ελαφριά & Εύκολα Μεταφερόμενη Κατασκευή
• Aυτοστήρικτο σύστημα με Velcro (περιλαμβάνεται)
• Ενιαία Εκτύπωση σε  Ύφασμα ή λεπτό μουσαμά

Διαστάσεις Εκτύπωσης: 

150*225  (2Χ3),  
225*225cm  (3X3)     
225*300cm  (3Χ4) 
225*375cm   (3X5)

Μπορούν να εκτυπωθούν και τα δυο 
πλαινά (+32cm από κάθε πλευρά)

Αράχνη Ευθεία Φωτεινή 
Frameless εκτύπωση σε ύφασμα

• Pop Up Stand - Αράχνη
• Εκτύπωση σε backlit ύφασμα.

• Στερέωση της εκτύπωσης με λάστιχο 
σιλικόνης περιμετρικά.

• Εύκολο στήσιμο.
• Φωτισμός απο led modules.

• Τσάντα μεταφοράς.

Διάσταση εκτύπωσης:
297*224cm (3x4) 

(πλαϊνά: 26,5*224,5)

Αράχνες ευθείες σε διάφορες διαστάσεις

frameless
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Pop Up Stands

DS-09S  Curved  
• Koυρμπαριστή
• Ανθεκτικός Σκελετός Αλουμινίου
•  PVC Επιφάνειες  σε Φύλλα 
•  Τεχνολογία με μαγνήτες  
• Περιλαμβάνει τροχήλατη πλαστική 
τσάντα μεταφοράς
 • 2  σποτ led 

Συνολικές διάστασεις εκτύπωσης:  
• 274*230cm (4 φύλλα) 
• 344*230cm (5 φύλλα) 
• 414*230cm (6 φύλλα)   • Βάρος: 22-28 kg 

Χωρίς Εργαλεία - Γρήγορη Συναρμολόγηση. 
Όλο το σετ εκτύπωσης και ο σκελετός μαζεύονται 
στην τσάντα της αράχνης για εύκολη μεταφορά 

Οι παραπάνω διαστάσεις αφορούν την εκτύπωση
Ο συνολικός χώρος που καταλαμβάνουν οι αράχνες μειώνεται 
κατά περίπου 80 cm λόγων των γυρισμάτων των πλαϊνών.

Διατίθεται προαιρετικά με 
μεγαλη τσάντα μεταφοράς 
με ξύλινη επιφάνεια, ώστε να 
μετατρέπεται σε εκθεσιακό 
τραπέζι.

Αράχνες με τεχνολογία μαγνήτη, 
με φύλλα PVC,   εύκολα μεταφερόμενες

DS-09SE  Straight  
• Ευθεία με κουρμπαριστά πλαϊνά
• Ανθεκτικός Σκελετός Αλουμινίου
•  PVC Επιφάνειες  σε Φύλλα 
•  Τεχνολογία με μαγνήτες  
• Περιλαμβάνει  τροχήλατη πλαστική 
τσάντα μεταφοράς
 • 2  σποτ led 

Στάνταρ  τσάντα μεταφοράς

Συνολικές διάστασεις εκτύπωσης:  
• 284*230cm (4 φύλλα) 
• 359*230cm (5 φύλλα) 
• 434*230cm (6 φύλλα)   • Βάρος: 22-28 kg 



DS-150 - LED FRAMELESS
EASY INSTALL
• Φωτεινό Stand Διπλής όψης με LED. 
• Εκτύπωση σε ύφασμα.
• Αυτοστηριζόμενο, πολύ ελαφρύ και 
οικονομικό στην κατανάλωση ρεύματος.

    Πλαίσια με ύφασμα Συστήματα παρουσίασης με εκτύπωση 
σε ύφασμα για εύκολη μεταφορά
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DF-002
Σκελετός Αλουμινίου με προφιλ 
έτοιμο για ύφασμα και θέσεις για 
φυλλάδια  δεξιά αριστερά.  
Μικρό βάθος, ιδανικό για 
περιορισμένους χωρους

Διαστάσεις Εκτύπωσης: 
148*220cm 
Βάρος: 8 kg

Διαστάσεις Εκτύπωσης: 244*110cm (η κάθε 
πλευρά),  Βάρος: 7.3 kg

DS-39T Ηanging
Κρεμαστό τετράγωνο display. Εντυπωσιακός 
τρόπος προβολής για εκθέσεις κ.α. Πλαίσιο 
απο σωλήνες αλουμινίου με εύκολη easyclick 
συναρμολόγηση. Εκτύπωση σε ελαστικό ύφασμα 
με φερμουάρ για εύκολη τοποθέτηση.

DS-34
Αυτοστήρικτο stand κουρμπαριστό. Πλαίσιο 
απο σωλήνες αλουμινίου με εύκολη easyclick 
συναρμολόγηση. Εκτύπωση σε ελαστικό ύφασμα 
με φερμουάρ για εύκολη τοποθέτηση. Διατίθεται 
προαιρετικά με φώτα LED & τσάντα μεταφοράς.
Διαστάσεις Εκτύπωσης: 232*318 cm
Βάρος: 7 kg 

Διαστάσεις: 
80x200 cm / 80x250 cm / 100x200 cm / 100 x250
120x200 cm / 120 x250 cm
150x200 cm / 150 x250 cm

ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
& ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΕΥΚΟΛΗ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τα μεγάλα κομμάτια, είναι κομμένα 
στη μέση ώστε να χωρούν  
στην τσάντα μεταφοράς.



Προφιλ αλουμινίου frameless στις 
διαστάσεις που θέλετε.

προφίλ αλουμινίου 
για texfix frameless
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Το σύστημα texfix frameless είναι η νέα τάση στα συστήματα προβολής.  Το εκτυπωμένο ύφασμα εφαρμόζεται 
στο αλουμινένιο προφιλ πανεύκολα και γρήγορα χάρη στην περιμετρικά ραμμένη στο ύφασμα ταινία 
σιλικόνης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, καθώς όταν βλέπουμε την μπροστινή όψη του stand δεν 
φαίνεται σχεδόν καθόλου το πλαίσιο αλουμινίου, γί  αυτό και το σύστημα χαρακτηρίζεται ως frameless.

Τα προφίλ είναι διαθέσιμα σε βέργες μήκους 4 mt : 

•ΜΗ ΦΩΤΕΙΝΟ 40mm
  μονής ή διπλής όψης, αυτοστήρικτο ή τοίχου.

•ΦΩΤΕΙΝΟ LED 100mm μονής όψης, 
  αυτοστήρικτο ή τοίχου.

•ΦΩΤΕΙΝΟ LED 137mm διπλής όψης,
  αυτοστήρικτο.    

Στα φωτεινά led framelless, ο φωτισμός γίνεται με 
led modules (35cm με 6 led ή 53cm με 9 led) τα οποία 
εφαρμόζονται εύκολα χωρίς εργαλεία, επάνω στο προφίλ 
(στις δύο μεγαλύτερες, απέναντι πλευρές) προσφέροντας 
δυνατό και ομοιόμορφο φωτισμό.

Δημιουργείστε το 
δικό σας

frameless stand 
φωτεινό ή μη

σε όποια διάσταση 
επιθυμείτε

Η συναρμολόγηση των προφίλ γίνεται εύκολα, χωρίς 
τρυπήματα με τις ειδικές γωνίες με αλενόβιδες.




