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1. O EASY FRAMES

EKONOMICZNY system -daje szybki zwrot z inwestycji. Łatwy montaż i 
możliwość wielokrotnego użycia, to gwarancja oszczędności czasu i 
pieniędzy.

System WIELOKROTNEGO UŻYTKU - łączenie ram w dowolne 
konguracje, szybka wymiana grak (paneli lub tkanin) daje 
niezliczone możliwości rozbudowy. 

MODUŁOWY system wystawienniczy do szybkiego montażu, bez 
użycia narzędzi. Modułowe ramy, które niemal całkowicie zasłonięte 
są przez graki na tkaninie lub na panelach sprawiają, że EF jest 
nowoczesny i efektowny.

EKOLOGICZNE technologie produkcji, zastosowanie materiałów 
podlegających recyklingowi, (dzięki którym, chronisz środowisko), to 
nieoceniona zaleta systemu.
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Jak to działa?
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System opiera się na idei ram aluminiowych 

wielokrotnego użytku, które można zestawiać w 

różnych konguracjach. Jako wypełnienie można 

zastosować wymienną grakę (panele lub tkaniny). 

Montaż jest prosty i intuicyjny - bez konieczności 

użycia dodatkowych narzędzi. Ramy łączy się za 

pomocą konektorów.
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EZ FRAMES 55
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Podstawowe ramy systemu Easy Frames z 
otworami dookoła. Rama ma tylko 55 mm. 
Jako wypełnienie można zastosować 
zarówno tkaninę tekstylną jak i panel 
graczny po obu stronach. Dostępne są 3 
warianty ram, o szerokościach: 496 mm, 992 
mm oraz w wersji łukowej R496 mm. 



EASY FRAMES 55
DOSTĘPNE RAMY

992 R496496

496
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1488

1984

2480

2976
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E RGO D E S IGN



Solidne, 

wielkogabarytowe 

stoiska wypełnione 

zadrukowanymi 

panelami pcv.

Największą zaletą 

naszego systemu jest 

jego intuicyjność i 

szybkość montażu.
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Kombinacja 

wypełnień 

panelowych i tkanin 

tekstylnych w jednym 

systemie

Zbuduj swoje stoisko 

w kilka minut bez 

wysiłku.
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EZ FRAMES 80
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Dostępne są 2 warianty ram, o 
szerokościach: 496 mm, 992 mm.

Kolejna rama tworząca system 
Easy Frames z otworami dookoła. 
Rama ma grubość 80 mm. Jako 
wypełnienie można zastosować 
zarówno tkaninę tekstylną jak i 
panel graczny po obu stronach.



992 496

496

992

1488

1984

2480

2976

EASY FRAMES 80
DOSTĘPNE RAMY
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E we l d Exp o So l u t i ons



Stoisko jest gotowe w 
kilka minut. Pamiętaj, 
że czas o pieniądz.

Rozświetl swoją 

wielkoformatową 

grakę i wzmocnij 

swój przekaz 

marketingowy.
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Łatwość montażu 

sprawia, że jest to 

system często 

wybierany przez 

klientów.

Easy Frames to prosty, 

a efektowny sposób 

na 

zagospodarowanie 

przestrzeni 

promocyjnej.
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EZ FRAMES 55 & 80 ECO
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Rama 992x2480 mm dostępna jest 
również w wersji ECO - z mniejszą ilością 

otworów.  Nowa rama dostępna jest 
zarówno w wersji EZ 55 jak i EZ 80.
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WYPEŁNIENIA
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Zadrukowany w technologii UV panel pcv o grubości 3 mm 
montowany jest do ram za pomocą rzepu w kilka sekund. W każdej 

chwili możesz wymienić grakę na nową.

PCV
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DIBOND
Zadrukowany w technologii UV panel dibond o grubości 3 mm 

montowany jest do ram za pomocą rzepu w kilka sekund. W każdej 
chwili możesz wymienić grakę na nową.
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Zadrukowana w technologii 
sublimacji lub UV tkanina poliestrowa 

mocowana do ram za pomocą 
silikonowej uszczelki w kilka sekund. W 

dowolnym momencie możesz 
wymienić grakę na nową.

TKANINA
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RAMY
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AKCESORIA
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PÓŁKI

Półki mogą zostać zamocowane na dowolnej wysokości bez 
uszkodzenia grak na panelach pcv czy tkaninach.

Oferujemy pełną gamę akcesoriów do wykonania stoiska: półki, 
systemy podłóg, mocowanie do LCD, podpory, podstawy itd.



Stalowy wspornik 
malowany proszkowo na 

kolor szary zgodnie z 
paletą RAL, mocowany 

do prola H.

Prol umożliwia montowanie 
półek w stoiskach, 

ściankach ekspozycyjnych, 
bez użycia narzędzi.

PODPORA PÓŁKI

PROFIL H
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PODŁOGA
PODNIESIONA

Podniesiona podłoga oparta na 
systemie easy farmes jest nie tylko 
łatwa w montażu, ale również ma 
możliwość regulowania wysokości. 
System opiera się na łączeniu ze 

sobą ram w moduły i wypełnieniu 
ich szkłem lub drewnianą płytą.



Jako wypełnienie możemy 
zastosować: szkło lub 

drewnianą płytę.

WYPEŁNIENIE

Wysokość podłogi regulujesz 
regulować za pomocą 

teleskopowej nóżki.

NÓŻKA
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MX80 EDGEEF55 EDGE

Ten prol to idealne wykończenie narożników 
konstrukcji tekstylnej. Mocowanie proli Eltex 
EDGE do zewnętrznego narożnika konstrukcji 

pozwala na całkowite przykrycie proli tkaniną 
tekstylną. Kompatybilny z naszym system ram 

modułowych EASY FRAMES EF55.

Prol zaprojektowany, aby zakryć aluminiowe 
konstrukcje. Materiał łączy się w narożnikach w 
jednolitą grakę. Razem z prolami Eltex 80 EF 

oraz systemem MX 80 daje niegraniczone 
możliwości w tworzeniu stoisk targowych.
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KOMPATYBILNOŚĆ
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KOMPATYBILNOŚĆ
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System ścian łączących systemy: Easy 
Frames i MX oferuje to, co najlepsze w 
obu rozwiązaniach. Łączy w sobie 
nowoczesny design z zaletami 

systemu modułowego, bez widocznej konstrukcji 
aluminiowej. Stosując różne materiały pozwala stworzyć 
indywidualny projekt pod klucz. Budowa takiego stoiska 
zajmuje bardzo mało czasu, a przez wielokrotne jej 
użytkowaniejest doskonałą inwestycją.



EZ80 + MX

Prole EZ 80 są kompatybilne z naszym 
klasycznym systemem wystawienniczym 

MX 80. Umożliwia to budowanie konstrukcji 
na bazie proli MX w połączeniu

z modułowymi segmentami
Easy Frames.
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PRZYKŁADOWE
ZESTAWY
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6 RAM
Nawet niewielki zestaw ram pozwala na 

zbudowanie stoisk w wielu różnych 
konguracjach.

992x2480
6 szt

konektor
8 szt

konektor
8 szt

słupek MX
2 szt
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 Wybierając 
Easy Frames 

można stworzyć 
wiele projektów 

bez wysiłku.
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12 RAM

Zestaw pozwala na liczne modykację i 
łatwą rozbudowę stoiska o dodatkowe 

panele.

992x496
1 szt

drzwi
1 szt

konektor
12 szt

konektor
18 szt

992x2480
11 szt

słupek 2480
4 szt
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Dostosuj zestaw 
do swoich 
aktualnych 

potrzeb 
(powierzchnia, 
rodzaj eventu 

itp.).
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18 RAM
Zestaw 18 ram pozwala na szereg 
modykacji. Konstrukcje możesz 
dowolnie zwiększać, mocując 

dodatkowe ramy.
992x496

1 szt

konektor
18 szt

konektor
26 szt

992x2480
17 szt

słupek 2480
5 szt

drzwi
1 szt

słupek 992
4 szt
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Niezależenie od 
tego co, gdzie i 

jak ma być 
zaprezentowane 

możesz 
wykorzystać ten 
sam zestaw ram. 
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NOTES
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