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Ostaessasi Expand-tuotteen saat korkealaatuisen tapahtuma-telineen, joka on helppo käyttää ja kestää pystyttämistä 
monta kertaa kulumatta.

Laatu kannattaa ajan mittaan. Tuotteella on tuotetakuu. Tuotteella on pitkä elinikä ja voit käyttää sitä monta vuotta. 
Kun on tarve uudistaa viestisi, tilaa vain uusi kuva - ympäristöystävällistä ja kustannustehokasta.

Laatu on enemmän kuin kestävät tuotteet. Expand on yksi johtava tapahtuma-telineiden valmistaja maailmassa, 
aloitimme jo vuonna 1978. Expand toimistot seitsemässä maassa, jälleenmyyjät yli 60 maassa, isot varastot eripuolilla  
maailmaa mahdollistavat maailmanlaajuisen jakelun sekä nopeat ja varmat toimitukset. Olla älykäs ja innovatiivinen kaikessa 
toiminnassamme on perusarvomme - tutkimuksesta, tuotekehittelystä, testeistä ja muotoilusta alkaen, aina toimitukseen ja 
asiakaspalveluun saakka. Panostamme jatkuvaan kestävän kehityksen- ja ympäristöajatteluun koko prosessissa. 

Expandin ISO 9001-sertifikaatti, tuotetakuu, eettiset suuntaviivat, laatu- ja ympäristötoimintalinjat löydät sivuilta  
www.expandmedia.com
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360 degrees Digital SignageImpact Value Display Dynamic DisplayVersatile Exhibition Stand

Expand PodiumCase

Expand BrochureStand

Expand MonitorStand
Expand MediaWall XL

Expand PodiumCase
Pakkaa Expand MediaWall XL
Expand PodiumCaseen, 
pyörällinen kuljetuslaukku 
jonka saat helpolla muutettua
tilavaksi  tiskiksi. muut tuotteet 
toimitetaan nylonlaukussa. 

High visual impact
Yhdistä jättimäinen kuvaseinä digitaaliseen esitykseen

Jättimäisellä painetulla kuvalla ja digitaalisella esityksellä on suuri huomioarvo.  
Erikoissuuri pop-up seinä, Expand MediaWall XL, on 460 cm leveä ja 264 cm korkea.

Pakettiin kuuluu myös tukeva esiteteline. Expand MonitorStand näyttötelineen avulla, voit 
näyttää digitaalisen esittelyn tai elokuvan. Valitsemasi värinen logollinen matto kehystää 
hienosti. 

Tapahtuma paketit - ideoita tapahtumaasi tai messu osastollesi
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Expand MediaScreen 1

Expand MediaScreen 1

Expand MediaFabricExpand PodiumCase

Expand BrochureStand

Match Your Message StandMaximum Impact Master ExhibitTextile Display Outdoor Event

Lisää tapahtuma paketteja,
www.expandmedia.com 

Scannaa QR-koodi älypuhelimellasi 

Quick Impact Display
Pieni osasto joka on erittäin nopea pystyttää.

Joskus aika ratkaisee. Pystytät koko osaston vain muutamassa minuutissa.  
Podium/ tiski Expand PodiumCase on myös pyörällinen kuljetuslaukku. 

Expand MediaScreen 1 pystyttäminen kestää 30 sekuntia ja suuren  
kangasseinäkkeen noin minuutin verran. Pakkaa esitteet ennakkoon  
esitetelineeseen ja pystytä paikalla tapahtumaasi varten.
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Se mahtuu autosi tavaratilaan.

Expand PodiumCase
Kuljetuslaukku joka muuntuu helposti tilavaksi tiskiksi.

Sinun tarvitsee vain avata laukku ja laittaa mukaan tuleva 
puinen pöytälevy paikoilleen. Näin tarjoutuu suuri pöytäala 
jonka ympärille kokoontua tapahtumassasi.

Expand PodiumCase on täydellisen 
sopiva pop-upien ja useiden muiden 
tuotteidemme kuljettamiseen.
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Koot:
Leveys: auki 123 cm ( kiinni 65 cm )

Korkeus: auki 99 cm ( kiinni 97,5 cm )
Syvyys: auki 61 cm ( kiinni 43,5 cm )

Paino: 10 kg

Lisävarusteet: 
Hyllyt, Pöytälevy, näyttökiinnike, Expand Header ja Expand BrochurePocket

Sisällä irrotettavat hyllyt joilla voit säilyttää esit-
teet, demotuotteet ja juomat. 

Voidaan käyttää myös suljet-
tuna podiumina pienemmän 
pöytälevyn kanssa 
( koivu, alumiini ja tammi ).

Pöytälevyt: Koivu, alumiini, tammi, musta, valkoinen ja musta muovi. 
Musta muovi versio on kevyempi ja sopii myös ulkokäyttöön.

Ripusta esitekotelo  
Expand BrochurePocket.

Käytä kyltti-paketti Expand Header 
luodaksesi myynti ständin.

Käytä näyttökiinnikkettä näyttääksesi 
elokuvan tai digitaalisen esittelyn 
näytölläsi.
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Suuret telineet/pop-upit
Suuret kuvat kiinnittävät huomion 

Jos haluat luoda lisää huomiota, suuri teline on täydellinen valinta. Expandin pop-up seinillä 
saat suuret kuvat esille helposti ja nopeasti.

• Suuri teline joka kiinnittää huomiota 
• Koostaan huolimatta erittäin helppo ja nopea pystyttää
• Helppo kuljettaa (tulee kuljetus boxissa tai pyörällisessä laukussa)
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Koot:
Leveys: Joustava
Korkeus: 200, 225, 300 ja 370cm

Lisävarusteet:  
Spot valaisin, hyllyt, Expand PodiumBox tai
Expand PodiumCase

L-muoto S-muoto U-muoto

Expand 2000
Joustava kuvaseinä, joka tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia

Expand 2000 on yksi markkinoiden johtavista display järjestelmistä. Voit suunnitella lukuisia 
muotoja, malleja ja kokoja luodaksesi yksilöllisen seinäkkeen.

Vitriinit tuotteiden esittelyyn.
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Koot & paino

Expand PodiumCase
Pakkaa Expand MediaWall 
Expand PodiumCaseen,   
pyörällinen kuljetuslaukku jonka 
saat helposti muutettua tilavaksi  
tiskiksi.

Nylon laukku
Voidaan myös pakata   
pyörälliseen nylonlaukku-
umme( koot 1x3-4x3 )

Expand MediaWall
Suosittu pop-up seinäkkeemme

Avoin kaareva muoto takaa mahdollisimman hyvän näkyvyyden eri suunnista.  
Koostaan huolimatta, nopea ja helppo pystyttää. Se on yksi kevyimmistä pop-up seinäkkeistä markkinoilla. Saatavana 
viidessä eri koossa erilaisiin tarpeisiin, tiloista, budjetista ja kohderyhmästä riippuen. Käytetään tapahtumiin, messuille 
ja sopii täydellisesti backdropina. Täydennä Expand MediaWall yhdistetyllä tiski/kuljetuslaukulla - Expand PodiumCase.

5x3
Leveys: 405 cm
Korkeus: 230 cm
Syvyys: 100 cm
Paino sis. kuva: 18,6 kg

4x3
Leveys: 337 cm
Korkeus: 230 cm
Syvyys: 72 cm
Paino sis. kuva: 15,9 kg

3x3
Leveys: 270 cm
Korkeus: 230 cm
Syvyys: 56 cm
Paino sis. kuva: 13,1 kg

2x3
Leveys: 203 cm
Korkeus: 230 cm
Syvyys: 52 cm
Paino sis. kuva: 10,4 kg

1x3
Leveys: 125 cm
Korkeus: 230 cm
Syvyys: 35 cm
Paino sis. kuva: 7,7 kg

5x3 Expand PodiumCase
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Koot & paino

Expand PodiumCase
Pakkaa Expand MediaWall XL Ex-
pand PodiumCaseen,  pyörällinen 
kuljetuslaukku jonka saat helposti 
muutettua tilavaksi  tiskiksi.

Expand MediaWall XL
Jättimäinen pop-up seinäke

Viestisi tulee näkymään paremmin kuin kilpailijoiden. Se on sekä leveämpi että korkeampi kuin 
perinteiset pop-upit. Vaikuttavasta koostaan huolimatta pystytät sen helposti itse.

Pakkaat sen Expand PodiumCaseen - Pyörälliseen kuljetuslaukkuun jonka saat helposti  
muunnettua tilavaksi tiskiksi. Lisävarusteena saatava valaistus antaa lisätehoa viestillesi.

Expand MediaWall XL:llä saat 33 prosenttia suuremman kuva-alan  
verrattuna tavalliseen Expand MediaWall:iin.

5x3
Leveys: 460 cm
Korkeus: 264 cm
Syvyys: 108 cm
Paino sis. kuva: 23,7 kg

4x3
Leveys: 390 cm
Korkeus : 264 cm
Syvyys: 80 cm
Paino sis. kuva: 20,4 kg

5x3 Expand PodiumCase
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Koot:
Leveys: 150-375 cm 
Korkeus: 225-300 cm

Lisävarusteet:  
Spot valaisin, Expand PodiumCase,
pyörällinen Nylon kassi

Kuljeta se nylonlaukussa tai Expand PodiumCase:ssa, tiski/kuljetuslaukkumme.

Expand MediaFabric
Suuri kangasteline jonka pystytät minuutissa

Kuvasi on tulostettu kankaalle, joka on kiinnitetty telineeseen. Tämä tarkoittaa, että 
sinun ei tarvitse asettaa kuvaa telineeseen aina kun pystytät sen. Kun teline on 
pystytetty venyy kuvasi automaattisesti sileäksi pinnaksi. Tarvittaessa voit vaihtaa 
uuden kuvan helpon Velcro kiinnityksen ansiosta.

Löytyy kaarevassa versiossa.
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Koot:
Halkaisija: 66 cm 
Korkeus: 225, 300 cm 

Lisävarusteet:  
Spot valaisin, loiste putket

Luo lisätehoa valaisemalla 
Expand Tower sisältäpäin.

Expand Tower
Sylinterin muotoinen teline, joka kiinnittää huomion

Expand Tower on erittäin tehokas media kun halutaan 
viestille lisää huomiota. Pienelläkin lattia pinnalla,  
tornimainen muoto sallii sinulle erilaisia ja luovia  
sovelluksia. Erinomainen tapa logon esittämiseen.

Luo jännittäviä katseen kääntäjiä valaisemalla tornisi 
sisältäpäin.

Toimitetaan nylonlaukussa kätevään kuljetukseen.
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Koot ja paino:
Jalka: 100 x 590 mm

Varren korkeudet: 122 cm, 175 cm ja 195 cm 
Paino: 17.2 kg 

Lisävarusteet:  
Laptop-hylly

Expand MonitorStand
Näyttöteline

näyttötelineen avulla, voit näyttää digitaalisen esitte-
lyn tai elokuvan. Se on helppo pystyttää muutamassa 
minuutissa. Telinettä voi käyttää erillään tai integroituna 
pop-up:iin/suureen kuvaseinäkkeeseen. 

Täydellinen osastollesi, tapahtumaasi tai markkinointiin.
Tukijalassa sijaitsevaan tilaan on helppo kätkeä näytön 
kaapelit. Näytön kiinnitys Expand MonitorStand:iin on 
VESA 100 ja 200 mukainen. Suosittelemme korkeintaan 
32 tuumaa ja 15 kiloa.

Laptop-hylly
Täydellinen kannettavalle tietokoneellesi 
tai näppäimistöllesi.
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Expand MonitorStand XL
Expand MonitorStand XL on erikoissuuri monitori ja taulutelevisio teline, 42 kiloon tai 60 tuumaan 
saakka. Voidaan käyttää vapaasti seisovana tai integroituna meidän kuvaseinäkkeisiin,  
Expand MediaWall, Expand MediaWall XL ja Expand LinkWall. Käyttäessäsi Expand MonitorStand XL 
telinettä näiden tuotteiden kanssa, kuvavuodat leikataan jalan ja monitorikiinnikkeen kanssa sopiviksi. 
Varessa on tilaa johon voit helposti kätkeä kaapelit. Teline on todella tukeva ja toimitetaan laukussa. 
Paino on vain 17 kiloa. Näyttö ei sisälly.   

Koot ja paino:
Tarvittava lattiapinta-ala: 762 x 762 mm
Paino: 17,1 kiloa ( sis. laukun )
Säädettävä korkeus: 160, 170, 180 ja 190 cm.

* Monitorikiinnikkeen asennus korkeudet.
Todellinen monitori korkeus vaihtelee riippuen monitorin koosta ja 
asennuksen sijoituksesta.    

Lisävarusteet:  
Laptop hylly

Erittäin tukeva jalka on kokoontaittuva helppoon 
kuljetukseen ja varastointiin. pystytettäessä, 
käännä telineen jalka ylösalaisin ja taivuta auki.

Monitorikiinnike on kansainvälisen VESA standardin 200 x 200 - 400 x 600 mukainen.
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Koot:
Leveys: muuntuva
Korkeus: 220, 250 ja 290 cm grafiikka korkeus.  
( koko tuotteen korkeus on 228, 258 ja 298 cm )

Lisävarusteet:
Spotlight valaisimet
Monitorikiinnikkeet
(monitorin paino korkeintaan 4 kiloa, tukee VESA 75 ja 100 )

Expand LinkWall
Expand LinkWall antaa joustovuudellaan mahdollisuuden 
täyttää tapahtumatilan tarpeet. Taivuttamalla saat telineen 
sopimaan tilaasi vaivattomasti. Kokoa voidaan muuttaa 
lisäämällä tai poistamalla kuvavuotia.

Tämä joustava display-järjestelmä sisältää Expand LinkWall 
yksikköjä ( banner standin  tyyppinen tuote ) ja joustavia 
välikappaleita, yhdistetty patentoidulla magneettirat-
kaisulla. Joustavassa välikappaleessa on kumiset listat 
joiden avulla voit muuttaa seinäkkeen muotoa. Saadaksesi 
toiveittesi mukainen Expand LinkWall seinäke, yhdistele 
haluamasi määrä.

Erotu joukosta

Erotu joukosta tällä erinomaisella tapahtumatelineellä, kahdella integroidulla näytöllä, 
Expand PodiumCase tiskillä, matolla ja spotlight valaisimilla.  
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Rajaton design
Muuta kokoa ja muotoa

Täydellinen investoini koska voit käyttää telinettä eri 
tavalla eri tapahtumiin. Muuta vain Expand LinkWall 
seinäkkeen kokoa tai muotoa sopiakseen tapahtumaasi.

Käyttämällä 7 kpl Expand LinkWall yksikköä, 6 kpl joustavia 
välikappaleita ja 3 päätypaneelia voit muodostaa kaikki alla olevat 
ratkaisut.

Päätypaneeli
Lisää päätypaneeli 
saadaksesi  
kolmiulotteisen  
vaikutelman.

U-muotoL-muoto Kolmio-tornit

TähtisaariKaarevaAvoin U-muoto
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Pakkaa laukkuun...

Laukkuumme voidaan pakata 2 kpl Expand LinkWall yksikköä ja 1 
kpl joustava välikappale ja myös spotlight valaisimia. Tilaa on myös 
toiselle välikappaleelle jos haluatte pakata isommman seinäkkeen 
useampaan laukkuun.

Täysin suora seinäke

Yhdistele haluamasi määrä Expand LinkWall yksikköjä saadaksesi täysin  
suoran seinäkkeen. Saatavana myös 2-puoleisena. Tässä oransseilla  
päätypaneeleilla varustettu seinäke saadakseen Kolmiulotteisen vaikutelman.

...tai Expand PodiumCaseen 

Yhdistettyyn tiski/kuljetuslaukkuun, Expand PodiumCaseen mahtuu 
3 kpl Expand LinkWall yksikköä, 2 kpl joustavia välikappaleita ja spot-
light valaisimia. Tilaa riittää myös pöytälevylle ja tiskin hyllyille. 
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Matto
Logollasi tai kuvallasi 

Kehystä tapahtumasi tai osastosi. Saat mattosi logolla tai muulla 
aiheella. Tarjoamme eri tyyppisiä mattoja kuten kertakäyttömattoja, 
expo-mattoja, eteismattoja ja pestäviä mattoja pitkäaikaiseen  
käyttöön. Sekä kanttauksella että ilman.

Eteismatot logolla ja kuvalla 

Kertakäyttömatto Pestävä matto kanttauksella

Expo-matto joka kehystämään osastosi
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Rullautuvat displayt/roll-upit

Helppoja käyttää, nämä ovat suosituimmat tuotteemme

• Nopea ja helppo asennus – saat viestisi esille 30 sekunnissa
• Täydellinen kun sinun täytyy esittää viestiäsi usein
• Tulee helpon kuljetuksen takeeksi omassa laukussa
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Expand MediaScreen 1
Kustannustehokas teline teleskooppi varrella

Kompaktin kokonsa ja muotoilunsa ansiosta tämä rul-
lautuva teline sopii lähes kaikkiin ympäristöihin. Expand 
MediaScreen 1 on varustettu taittuvalla tukijalalla 
vakauden takeeksi.

Expand MediaScreen 1 on varustettu teleskooppi var-
rella, jonka avulla voit helposti säätää korkeuden

Koot:
Leveys: 85, 100 cm 
Korkeus: Portaattomasti 160-225 cm

Lisävarusteet:  
Spot valaisin

Saatavana myös 150 cm leveänä, täydellinen backdropina.
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Expand MediaScreen 2
Kaksi-puolinen rullautuva teline

Expand MediaScreen 2 on täydellinen teline paikkoihin 
joissa ihmisiä kulkee useista eri suunnista. Käytä samaa 
viestiä kummallakin puolella tai näytä kaksi eri viestiä. 

Expand MediaScreen 2 on saatavissa myös ulkokäyttöön, 
katso Expand MediaScreen 2 outdoor sivulla 31.

Koot:
Leveys: 85, 100 cm
Korkeus: 200, 220 cm

Lisävarusteet:  
Spot valaisin



23

Koko: 
Leveys: 85 cm 
Korkeus 160-225 cm (teleskooppivarsi) 
Paino: 3,9 kg (7,7  sis. laukun)

Lisävarusteet:  
Spotlight

Expand MediaScreen 3
Premium-roll up

Saatavana kiiltävänä ja mattana, valittavana useita 
koroste värejä. Kuvanvaihto on todella helppoa, minkä 
ansiosta viestin ja kampanjan päivittäminen sujuu 
kätevästi. Käytä roll-upia pitkään vaihtamalla vain 
kuvan - Kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä.

Expand MediaScreen 3 tarjoaa korkean laadun ja 
tyylikkään muotoilun. Toimitetaan iskunkestävässä 
laukussa suojaamaan roll-upia kuljetuksen ja  
säilytyksen aikana.

Helppo kuvanvaihto
1. Avaa lukot painamalla

2. poista kuvakasetti

3. aseta uusi kuvakasetti paikoilleen  

4. Sulje lukot - valmista!

Kuvan saa aina vertikaaliseksi vaikka 
lattia olisi epätasainen. Kierrä vain nuppia 
saadaksesi täydellisen vertikaalisen kuvan 
Ennenäkemättömän helppoa! 

Löydä suosikkisi. Valitse kiiltävä tai matta runko korosteväreillä:  
viininpunainen, Keskiyön sininen, Valkoinen, Harmaa kumi ja Kromi.
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Expand QuickScreen 3 
Saatavissa 7 eri värissä 

Expand QuickScreen 3:n viehättävä ja ainutlaatuinen 
design lisäävät ekstra ulottuvuuden sen yksilöllisyydelle 
näin vahvistaen viestisi tehoa.

Expand QuickScreen 3 omaa nerokkaan kuvakasetti 
järjestelmän, jonka ansiosta voit helposti vaihtaa viestisi 
minuuteissa.

Koot:
Leveys: 50, 85, 100 cm 
Korkeus: Portaattomasti 160-225 cm

Lisävarusteet:  
Spot valaisin
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Expand MediaScreen 4  
& Expand M2
Nopea ja helppo kuvanvaihto

Nämä kaksi roll-upia ovat  täydellisen sopivia 
silloin kun on tarve vaihtaa viestiäsi usein tai 
kun haluat vaihdella eri viestien välillä telineissä. 
Markkinointisi on kustannustehokkaampaa 
koska voit tehdä sen itse. 

Koot:
Expand MediaScreen 4 : 85 & 100 cm.
Expand M2 : 85 cm.
Korkeus: Säädettävä 160-225 cm

Lisävarusteet:  
Spotlight

Expand MediaScreen 4

Expand MediaScreen 4

Expand M2

Expand M2

Kuvaa jota ei käytetä 
säilyy suojassa kar-
tonkihylsyssä.

Viestin vaihtaminen sujuu minuuteissa
Avaa runko, poista kuvakasetti ja aseta uusi tilalle.
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Expand MediaScreen XL
Erikois korkea ja leveä roll-up

Expandin patentoidulla magneettikiinnityksellä voit yhdistää useita Expand MediaScreen XL. 
Luodaksesi ekstra suuren backdropin, Toimitetaan nylonlaukussa. Jos käytät useita voit pakata 
ne Expand PodiumCaseen, Yhdistetty tiski/kuljetuslaukku pyörillä.
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Koot:
Leveys: 100, 120 cm
Korkeus: 200, 218, 250, 300 cm

Lisävarusteet:  
Spotlight

Suuri backdrop laukussa
Expand MediaScreen XL on nopea ja helppo pystyttää. Magneettikiinnityksen 
avulla voit “klikata” yhteen useita telineitä vaivattomasti. Tämä 3x3 metrin 
kokoinen backdrop mahtuu Expand PodiumCaseen - Kuljetuslaukkumme jonka 
helposti muutat tilavaksi tiskiksi.  

Pakkaa useita Expand MediaScreen XL
telineitä Expand PodiumCaseen, 
Yhdistetty tiski/kuljetuslaukku pyörillä.

Expandin patentoidu  
magneettikiinnitys. 

Toimii myös itsenäisenä roll-upina.
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Ei rullautuvat telineet

Kevyt telineet eri kokoina ja malleina 

• Kiinteä kuva (ei rullautuvaa toimintoa) 
• Nopea asennus – muutama helppo kädenliike 
• Täydellinen pidempiaikaiseen käyttöön, kun ei ole tarvetta pystyttää tai laskea viestiäsi usein
• Helppoa kuljetusta varten oma laukku
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Expand BannerStand
Kevyt teline sirolla muotoilulla 

Suunniteltu joustavaan käyttöön ja voidaan räätälöidä 
sopimaan eri tarpeisiin, saatavissa 20 eri koossa. 

Patentoitu magneetti teippimme mahdollistaa usean 
Expand BannerStandin saumattoman yhdistämisen 
näin luoden yhden ison kuvan.

Koot:
Leveys: 40, 60, 70, 80, 100 cm 
Korkeus: 140, 180, 200, 220, 250 cm 

Lisävarusteet:  
Spot valaisin
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Expand SmartStand
Kevyt teline, kaksi-puoleinen

Expand SmartStandin avulla voit nostaa imagosi 
lattialta ylös. Siinä on teleskooppi varsi, joka tekee 
korkeuden muuttamisen helpoksi näin sopeutuen 
kulloiseenkiin kuvaan. Saatavissa useassa eri koossa.

Voit valita kaksi-puoleisen version, joka mahdollistaa 
viestisi esittämisen kahdesta suunnasta parhaan 
tuloksen takaamiseksi.

Koot:
Leveys: 50, 60, 70, 80 cm 
Korkeus: Portaaton 85-210 cm 

Lisävarusteet:  
Spot valaisin
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Koko & paino
Leveys: 26 cm
Korkeus: 140 cm (17,5 cm kasattuna)
Korkeus: 173 cm (20,5 cm kasattuna)
Lattiapinta-ala: 26 x 40 cm
Paino: 4,3 kg tai 4,9 kg

Lisävarusteet 
Kuvapidike

Koko & paino
Leveys: 25 och 50 cm. 
Korkeus: 136 cm.
Paino: 1,5 kg

Lisävarusteet:  
Spot valaisin

Expand BrochureStand
Tukeva ja käyttäjäystävällinen esiteteline

Expand BrochureStand on käytännöllinen esiteteline 
joka on helppo kuljettaa mukana. Tilaviin lokeroihin 
mahtuvat esitteet aina A4-kokoon saakka.

Huollellisesti valitut materiaalit ja tarkka valmistus takaa 
ongelmattoman käytön ja pitkän eliniän. Kaikki osat 
voidaan kierättää.

Toimitetaan kulutusta kestävässä laukussa. 

Expand BrochureHolder
Kevyt esiteteline

Tämä kevyt esiteteline on helppo pystyttää.  
Molemmat versiot toimitetaan kätevässä nylonlaukussa.

Voidaan täyttää esitteillä 
myös kasattuna.

Pystytetty esiteteline on 
helppo siirtää magneetti-
kiinnityksen ansiosta. 
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Outdoor tuotteet

Ulkotuotteemme ovat 
tarkoin testattuja rankoissa 
olosuhteissa kestämään sään 
aiheuttamaa kulutusta.  
 
Kaikki ulkotuotteet ovat  
kannettavia ja toimitetaan 
omissa laukuissaan.  

Etsitkö kannettavaa telinettä ulkotapahtu-
maasi? Ohessa ensimmäinen täysin kannettava 
rullautuva teline joka on erityisesti suunniteltu 
ulkokäyttöön ja meidän Lippu sarjamme joka 
on täydellinen vaihtoehto kaikenlaisiin  
ulkotapahtumiin.
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Koot:
Leveys: 120 cm
Korkeus: 550 cm

Expand FlagStand XL löytyy kahdessa versiossa: Jalka vesisäkeillä ja 
jalka painolevyillä.

Expand FlagStand XL
Erityisen korkea ja vakaa lippu teline ulkokäyttöön 

Expand FlagStand XL on vakaa, kannettava lippu teline 
teleskooppi toiminnolla, tehden siitä jopa 5.5 m korkean. 
Yksinkertainen rakenne vain muutamalla irrallisella osalla 
tekee kuljetuksesta helppoa ja pystytyksestä nopean.

Expand FlagStand XL tulee kahtena versiona –  metalli 
painoilla tai vesisäkeillä.
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Koot:
Leveys: 100 cm
Korkeus: 210, 310, 410 cm

Erimuotoisille- ja kokoisille lipuille.

Expand FlagStand 1
Kannettava lippu teline ulkokäyttöön

Expand FlagStand 1 on kevyt, kannettava lippu teline kaikkiin 
ulkotapahtumiin, markkinointi aktiviteetteihin ja  
kampanjoihin.

Teline on vakaa kovassakin tuulessa ja sitä saa joko X-jalalla tai 
maakairalla. Mikätahansa logo, kuva tai teksti joka on lipussa 
esillä, voit olla varma, että se näkyy.
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Koot:
Leveys: 85 cm
Korkeus: 180, 200 cm

Lisävarusteet:
Tukijalat

Expand MediaScreen 2 outdoor
Kannettava rullateline ulkokäyttöön

Tämä kaksi-puolinen teline on varustettu tukijaloin ja jousitet-
ulla varrella takaamaan vakaus kovassakin tuulessa. Se on erit-
täin korkeaa laatua kestääkseen tuulen ja sään aiheuttamaa 
kulutusta ja sitä voidaan käyttää lähes kaikilla pinnoilla kuten 
hiekka, lumi, ruoho ja asfaltti

Expand MediaScreen 2 outdoor omaa patentoidun ratkaisun 
ja on täydellinen teline kaikkiin ulkotapahtumiin.
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Koot:
Leveys: 62 cm
Korkeus: 58 cm
Pituus: 200 cm

Sinun tarvitsee vain avata laukku, 
Expand DisplayTunnel hoitaa 
lopun itse!

Expand DisplayTunnel
Suunniteltu toimimaan ja visualisoimaan 
uudella tavalla

Expand DisplayTunnelin avulla saat  
kolmiulotteisen muodon, joka luo  
tehokkaamman visuaalisen efektin kuin  
perinteiset tasaiset mainospinnat.  
Ainutlaatuinen muoto tekee siitä sekä  
tehokkaan median, että näyttävän  
mainostelineen esimerkiksi urheilu  
tapahtumissa.

Kuka tahansa osaa käyttää  
Expand DisplayTunnelia! 

Ainut asennustyö on avata laukku -  
Expand DisplayTunnel tekee lopun itse!
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Expand Spotlights
Tehosta sanomasi

Lampuilla korostat kuvasi ulkonäköä ja värejä. Tarjoamme halogeeni 
sekä LED-valaisimia. 

LED on tulevaisuuden valo 50 000 tunnin eliniällä ( halogeeni 2000 
tuntia ) - kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä. 

Pop-up:eille

Expand Spotlight (LED)  
• Ympäristöystävällinen ja kustannustehokas - pitkä  
 elinikä ja matala energiankulutus (19 W)
• CE, UL och CSA vaatimusten mukaisia
•Toimitetaan nylonlaukussa

Expand Spotlight (150W) 
• Halogeeni
• S-merkitty
• Toimitetaan nylonlaukussa

Roll-upeille, Banner-telineille ja Expand BrochureHolderille

Expand Spotlight (50W)
• Säädettävä - voidaan suunnata eri kohteisiin
• Turvallisuussertifioitu
• Toimitetaan kovassa laukussa 
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Suunnittele osastosi ilmaiseksi 
3D-työkalulamme
Miltä tapahtumani tai osastoni näyttää valmiina?  
3D-työkalulamme voit helposti suunnitella tilankäytön ja 
miltä se tulee näyttämään.

Valitse lattiapinta-ala ja sen jälkeen haluamasi tuotteet.  
On myös mahdollista ladata omia jpeg-kuvia telineisiin.

Käyttääksesi ilmaista 3D-työkalua mene kotisivullemme 
www.expandmedia.com.

Miten luon originaalin
Voit selata originaalin muotoilu vinkkejämme, pystyäksesi 
hyödyntämään viestisi mahdollisimman tehokkaasti.

Sijoita logosi mahdollisimman ylös jotta se näkyisi kaukaa, 
eikä peittyisi.

Huomioi myös ettei viesti joudu liian alas.

Panosta erityisesti copy-tekstiin ja tee siitä mahdollisimman 
lyhyt.

Usein on vain vähän aikaa vangita yleisön huomion.

Valitse katseluetäisyys huomioon ottaen selkeä, helppoluku-
inen fontti.

Vältä liikaa tekstiä ja kuvia = sekava vaikutelma ja riski ettei 
viestisi mene perille.

Kaikkien tuotteiden originaalimallit sekä tekniset tiedot 
löydät osoitteesta www.expandmedia.com

Tarvitsetko apua originaalisi kanssa? ota meihin yhteyttä!  
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expandmedia.com



expandmedia.com

Toimitukset maailmanlaajuisesti. Ota yhteyttä jos sinulla on kysyttävää.

Ruotsi ja muut maat joita ei ole mainittu listassa
Expand International AB 
Palmfeltsvagen 1C 
SE-121 62 Johanneshov, Sweden  
Tel +46 (0) 8 55 69 69 40, Fax+46 8 (0) 55 69 69 01  
E-mail info@expandmedia.com 

Englanti 
Expand International (GB) Ltd. 
Unit 1, Saxon Business Centre, Windsor Avenue, Merton 
London SW19 2RR  
Tel +44 (0)208 540 8800 Fax +44 (0)208 540 0500  
E-mail info.uk@expandmedia.com

Saksa, Itävalta ja Sveitsi 
Expand International Deutschland GmbH
Holzstraße 2  
40221 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel: +49 (0)211-220597-0 Fax: +49 (0)211-220597-79 
E-mail info.de@expandmedia.com

Ranska
Display France Sarl 
Parc d’affaires de Limonest  
1 rue des Vergers - Bât. 5  
FR-69760 Limonest  
Tel +33 4 78 66 47 30, Fax +33 4 78 66 47 39  
E-mail france@expandmedia.com 

Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikka 
Expand International of America, Inc. 
400 Long Beach Blvd  
Stratford, CT 06615  USA  
Tel +1 (203) 870 2030, Fax: +1 (203) 870 2034  
Toll free phone: 1-800-758-3020 
E-mail us@expandmedia.com 


