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High Performance Display Systems
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Kieltäydymme valmistamasta roskaa, vaikka sen valmistaminen olisikin erittäin helppoa. Kun

tuotannossa säästetään muutama euro, lopputulos on aina sama: materiaaleista, muotoilusta ja 

toiminnoista on tingittävä. Brändi, jonka rakentamiseen olet käyttänyt aikaa, energiaa ja rahaa, 

on vaarassa särkyä, jos mainosseinä huojuu, tuloste irtoaa tai roll up ei pysy suorassa. Väärässä 

paikassa säästämisellä on tuhoisat seuraukset - emme halua lähteä sille tielle.

Valmistamme kannettavia mainostelineitä, jotka näyttävät 

suuntaa alallamme. Niiden hinnat ovat kohtuulliset. Mistään 

ei tingitä, jotta teet mahdollisiin asiakkaisiin myönteisen 

vaikutuksen. Brändisi ansaitsee tämän kunnioituksen.

Tietoa Expolincistä
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2290 x 2500 mm

• Maailman helpoimmin pystettävä pop up
• Muuneltava korkeus, leveys ja kaarevuus
• Rajattomat mahdollisuudet ilmeen yksilöintiin

Faktat Pop Up Magnetic kaareva* Faktat Pop Up Magnetic suora* Faktat Pop Up Magnetic Tower

Ruutujen määrä .............................................................................. 1x3
Korkeus (mm) .................................................................................2224
Halkaisija (mm) ............................................................................... 643
Pakkauksen paino (kg) .....................................................................5,5

*Peruspaketit kaarevilla sivupaneeleilla

Ruutujen määrä ...................................................2x3  ....................3x3  ....................4x3
Design  ...................................................................  Kaareva  ...............  Kaareva  ...............  Kaareva
Leveys (mm)  ................................................................ 1915  ......................2535  ..................... 3065
Korkeus (mm)  .............................................................2224  ......................2224  ......................2224
Syvyys (mm)  ..................................................................510  .........................710  ........................970
Pakkauksen paino (kg) – Basic  ..................................  8,5  ........................10,4  .......................  12,3
Pakkauksen paino (kg) – Travel  ................................ 15,5  ........................18,0  .......................20,0
Pakkauksen paino (kg) – Standard  .........................  23,0  .......................25,5  ....................... 27,5
Pakkauksen paino (kg) – Case & Counter  ...............26,5  .......................29,0  ........................31,0

Ruutujen määrä .................................................... 2x3  ...................... 3x3  ...................... 4x3
Design  .......................................................................... Suora  ......................Suora  ...................... Suora
Leveys (mm)  ................................................................. 2016  ........................2749  ....................... 3482
Korkeus (mm)  ...............................................................2224  ........................2224  ........................2224
Syvyys (mm)  ................................................................... 322  ..........................322  .......................... 322
Pakkauksen paino (kg) – Basic  .................................... 8,8  ......................... 10,8  ..........................12,8
Pakkauksen paino (kg) – Travel  .................................. 15,8  ......................... 18,4  .........................20,5
Pakkauksen paino (kg) – Standard  ...........................  23,3  .........................25,9  .........................28,0
Pakkauksen paino (kg) – Case & Counter  .................26,8  .........................29,4  .......................... 31,5

3065 x 2224 mm 1510 x 2975 mm
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Pop Up Magnetic

Tyylikäs vaikutelma minuuteissa
Luultavasti markkinoiden helpoin suurkuvaseinä – niin helppokäyttöinen, 
että sen asentaa yksinkin muutamassa minuutissa. Magneettitangot 
ohjaavat kaikki palaset paikoilleen ja vuodat asettuvat saumattomasti 
vierekkäin muodostaen yhtenäisen ja näyttävän kuvapinnan brändillesi.

Yhdistelmä #14
Pop Up Magnetic + Brochure Stand + Standard Case + Roll Up Compact

Yhdistelmä #16
Flat Base & Magnet Frame + Pop Up Magnetic + Case & Counter + Info Stand

Yhdistelmä #13
Pop Up Magnetic + Case & Counter 

Parhaat yhdistelmämme (lisää yhdistelmiä www.expolinc.fi)

Katso video Pop Up Magnetic -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi

Lisätiedot

Erittäin helppo lukita ja avata.

Ripustimet ohjaavat kuvavuodat 
oikeille paikoille.

Magneettitangot ohjataan paikoilleen 
kehyksen metalliosaan ja kuvat  
asettuvat paikoilleen.
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Valot 
Laadukkaat LED spottivalot. 15W 1200 luumenia.

Suorat päädyt
Suorat päädyt 
mahdollisia uusilla 
magneettitangoilla.

Screen Holder
Näytä 
tuotevideosi 
näyttötelineeseen 
kiinnitettävällä 
max 8 kg näytöllä.

Tukijalat
Käytettävä näytön 
kanssa.

Verhotanko
Verhotangon avulla jaat helposti tilaa 
osastolla ja luot siistin pääsyn takatiloihin.

Kolme  
korkeutta
Eri mittaisilla 
magneettitan-
goilla saat seinäsi 
jopa 2,5 tai 3m 
korkeuteen.

Tiskit
Kuljetuslaukusta 
saat kätevästi 
tyylikkään tiskin, 
jolla siirrät 
kokonaisuuden 
helposti 
seuraavaan 
tapahtumaan.

90° profiili seinäliit-
timillä
Yhdistä Pop Up ra-

kenteet 90° profiililla 
ilman kuvavuotaa.

Show Case -sarja
Esittele tuotteesi vitriinissä juuri oikealla 
katselukorkeudella. Vitriinejä on helppo 
yhdistää toisiinsa ja lisätä.

Hyllyt
Hyllyjen 
asennus ilman 
työkaluja.

Seinäliittimet 
paneeleita varten
Yhdistä mitkä 
tahansa kaksi 
Pop Up Magnetic 
-rakennetta 
napsauttamalla. 
Saatavana on suoria 
ja 90°-liitoksia.

Panel Case
On saatavana 
lisävarusteena. 
Paneelit pysyvät 
hyvin suojassa 
pehmustetussa 
kantokahvalla 
varustetussa 
nylonlaukussa. 
Läpimitta 360 mm.

LED 
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2 kpl Pop Up Magnetic 3x3 suora, 1 kpl Pop Up Magnetic 1x3 suora, 2 kpl suorat päädyt, 1 kpl 90° profiili seinäliittimillä,  
1 kpl Show Case -sarja, 2 kpl Show Case -yhdistelmäsarja, 3 kpl LED spottivalot, 1 kpl verhotanko, 1 pari tukijalkoja,  
2 kpl Case & Counter, 1 kpl tuplapöytälevy Case & Countereihin, 1 kpl Portable Table.

Pop Up Magnetic mallisto
Yhdistele runkoja rajoituksettomasti ja rakenna oma ainutlaatuinen kokonaisuutesi 
eri korkuisista suorista tai kaarevista seinämalleista. Et tarvitse työkaluja ja 
itsestään pystyssä pysyvät rungot helpottavat järjestelmän kasausta huomattavasti. 
Tarjolla useampi paketti eri kokonaisuuksilla.
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Basic pakkaus Travel pakkaus

Standard pakkaus Case & Counter pakkaus

Tower pakkaus

Expolinc Pop Up paketit

Kun teline pysyy lähinnä paikallaan ja 
siirretään vain harvoin. 

Sisältö: Kehys, magneettikiskot, paneelikiinnikkeet, 30 metriä 
magneettiteippiä ja toimituslaatikko.

Paljon matkusteleville, jotka haluavat kuljettaa 
telinettä mukanaan helposti ja kätevästi. 

Sisältö: Kehys, magneettikiskot, paneelikiinnikkeet, 30 metriä 
magneettiteippiä ja kaksi LED-spottivaloa satulalaukussa, paneelikääre ja 
pyörillä varustettu kuljetuslaukku.

Kaikki tarvittava huomion herättämiseen, kun tilaa on 
vähän tai haluat täydentää kuvaseinämää. 

Täydellinen ratkaisu tilavalla kuljetuslaukulla, josta 
rakennat hetkessä näyttävän hyllyllisen tiskin.
Sisältö: Kehys, magneettikiskot, vuotalistat, 30 metriä 
magneettiteippiä, kuvapaneelien kuljetustuubi, Case & Counter 
-vakiopaketti (ilman pöytälevyä), kaksi LED-spottivaloa 
pehmustetussa laukussa.

Täydellinen ratkaisu tilanteesiin, kun 
tavanomainen ei vain riitä.

Sisältö: Kehys, magneettikiskot, vuotalistat, 30 metriä 
magneettiteippiä, kuljetuslaukku pyörillä, paneelien 
suojakääre, kuvapaneelin lukitussarja, pöytälevy 
suojapussissa, kaksi LED-spottivaloa satulalaukussa. 

Sisältö: Kehys, magneettikiskot, ripustimet, 15 metriä magneettiteippiä ja toimitus-
laatikko.
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Standard Case

Kestävästä kuljetuslaukusta tiskiksi
Vahva laukku jossa metallilla vahvistetut pyörän kiinnikkeet ja lukot. Tehty 
Pop Up Magnetic –järjestelmille, mutta voidaan käyttää myös Soft Imagelle 
ja muille Expolinc telineille. Laukku muuntuu tiskiksi, kun vuota kierretään 
laukun ympäri ja pöytälevy laitetaan paikoilleen.

Yhdistelmä #3
Roll Up Classic + Standard Case

Parhaat yhdistelmämme

• Laukkuun mahtuu kokonainen pop up –teline
• Vahva ja kestävä teräskotelo pyörille
• Muuntuu tiskiksi sekunneissa

Standard Case
Koko (mm)  ...................S410xL560xK960
Pöytälevyn koko (mm)  ..........S410xL560
Paino ilman pöytälevyä (kg)  ............. 10,8
Pöytälevy mukana (hopea).

Standard Case XL
Koko (mm)  ..................S380xL470xK1190 
Pöytälevyn koko (mm)  ..........S410xL560
Paino (kg)  ................................................9,7
Pöytälevy myydään erikseen.

Täydellinen ratkaisu tilavalla kuljetuslaukulla, josta 
rakennat hetkessä näyttävän hyllyllisen tiskin.

Lisätiedot

Pöytälevy asettuu helposti paikoilleen. Kuljetuksen aikana  
sitä suojaa pehmustettu laukku.

Vahvat teräskotelot pyörille.Vahvat metallilukot.

Pöytälevy saatavilla myös valkoisena.
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• Kokonainen messuosasto mahtuu yhteen laukkuun
• Vankka ja vakaa painavien tavaroiden siirtelyyn
• Helppo kuljettaa, mahtuu moniin autoihin

www.expolinc.fiPortable display systems10



Case & Counter

Laukusta tiskiksi minuutissa
Tilavasta kuljetuslaukusta minuutissa tyylikäs ja vakaa tiski. Kaksi 
kuljetuslaukkua on helppo yhdistää uuden tuplapöytälevyn avulla.  
Käyttäjäystävällisistä ja kestävistä materiaaleista valmistettu  
kuljetuslaukku on siirrettävien tiskien kuningas!

Yhdistelmä #5
Roll Up Classic + Case & Counter + Brochure Stand 

Yhdistelmä #1
Soft Image + Case & Counter

Parhaat yhdistelmämme (lisää yhdistelmiä www.expolinc.fi)

Katso video Case & Counter -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi

Yhdistelmä #16
Flat Base & Magnet Frame + Pop Up Magnetic + Case & Counter + Info Stand

Yksi kuljetuslaukku
Koko taitettuna (mm)  .......................... S415xL640xK1000
Koko avattuna (mm)  ........................... S590xL1390xK1010
Paino (kg)  .........................................................................22,0
Tilavuus (L)  ........................................................................196

2 kuljetuslaukkua
2 kuljetuslaukun yhteiskoko (mm).... ..S830xL640xK1000
2 kuljetuslaukun ja 1 tuplapöytälevyn paino (kg) .... ..40,9
Tuplapöytälevyn koko taitettuna (mm)  S470xL740xK28
Tuplapöytälevyn koko avattuna (mm)  ...S940xL740xK12
Tilavuus (L).......................... ..............................2x196 (=392)

UUTUUS

Pöytälevy

Pöytälevyissä  
2 eri väriä.

Uusi tuplapöytälevy  
saatavana vain 

hopeanvärisenä.

Lisätiedot

Pöytälevy on helppo asentaa.

Viimeistellyt yksityiskohdat.
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• Jopa 18 m2 seinä yhdessä pakkauksessa
• Luo omat korkeus- ja muotovaihtoehtosi
• Patentoitu ratkaisu on helppo ottaa käyttöön

Faktat Fabric System

Korkeus........ ................säädettävissä 1150–2900 mm
Suoran osan pituus ................................................. 1100 mm
15° kaarevan sisäosan pituus ................................ 1100 mm
15° kaarevan ulko-osan pituus .............................. 1100 mm
90° kaarevan sisäosan pituus .............................. 1300 mm

Paino ilman voutaa ja profiileja
Pehmeä pussi ja 2 vartta ...................16,5 kg
XL-vakiolaukku ja 2 vartta .................... 29 kg
XL-vakiolaukku ja 3 vartta .................... 35 kg

Maksimi rakennelman leveys
2 vartta, suorat profiilit .................................4,4 m
2 vartta, 15° kaarevat profiilit ...................... 3,3 m
3 vartta, 15° kaarevat profiilit ......................6,6 m
3 vartta, suorat profiilit  ................................6,6 m
3 vartta, 90° ja suorat profiilit .....................5,7 m

Kaikki yhdessä  
paketissa!
Standard Case XL:ään 
mahtuu 3 vartta ja 90° 
asteen profiilit. Laukku 
voidaan helposti muut-
taa tiskiksi.

Pehmeä laukku on 
suunniteltu 2 varrelle, 
profiileille ja maksimis-
saan 14 neliön vuodalle. 
Steel base jalustat kulje-
tetaan omassa erillisessä 
laukussaan.

3300 x 2400 mm

2200 x 2100 mm

4400 x 2500 mm
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Fabric System -kuvaseinällä annat vahvan vaikutelman: voit 
vaihtaa takaseinän kokoa, muotoa ja korkeutta. Saatavilla suorat 
ja kaarevat profiilit tai näiden yhdistelmiä. Haluatko vaihtaa 
kuvaa tai kokoa? Se onnistuu. Voit käyttää runkoja vuosikausia 
kuvaa vaihtamalla. Pystytys sujuu helposti. Kangas kiinnitetään 
työskentelykorkeudelle ennen nostamista.

Katso video Fabric System -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi

Yhdistelmä #32
U-muotoinen Fabric System, kuvakoko 9,2 m x2,75 m + 2 Pole System 550 
+ 2 Standard Case XL 

Yhdistelmä #33
L-muotoinen Fabric System, kuvakoko 6,8 m x 2,75 m + Stand Up Info Counter 
+ Brochure Stand Double

Yhdistelmä #34
Kaareva Fabric System, kuvakoko 3,3 m x 2,75 m + Soft Image 
Counter + Brochure Stand

Parhaat yhdistelmämme (lisää yhdistelmiä www.expolinc.fi)

Tiedot

Teleskooppinen 
varsi on kiinnitetty 
vakaaseen jalustaan.

Korkeuden 
teleskooppisäätö, 
vankka ja 
helppokäyttöinen.

Profiilit on helppo yhdistää ilman 
työkaluja.

Profiilit lukitaan pitimiin napsauttamalla.

Fabric System

Luo näyttävä tausta  
viestillesi
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Vuodan reuna 
taitetaan profiilin 
ympärille ja 
kiinnitetään 
jousikiinnikkeellä.

Joustavien liitosten ansiosta varret 
on helppo laskea alas yksitellen, 
joten monimutkaisia muotoja on 
helppo käsitellä.

Vuodan ylä- ja 
alasilikonireunat 
on helppo 
työntää 
profiileihin. 

Patentoitu tekniikka
ja näkymättömät profiilit

Kestävät kassit suojaavat osia.

Tiedot

Profiili

Suora 1100 mm:n profiili on helppo
katkaista halutun mittaiseksi.

15° kaareva profiili, 1100 mm. 
Kuva sisäkaarella. Säde 4,2 m. 

15° kaareva profiili, 1100 mm.
Kuva ulkokaarella. Säde 4,2 m. 

Kaareva 90° sisäosa, 1300 mm. 
Kuva sisäkaarella. Säde 795 mm. 
Sopii XL-vakiolaukkuun.

Lisätarvikkeet

Saatavana luokkansa paras LED-valaistus, 
15W ja 1200 luumenia.

79
5

795

www.expolinc.fiPortable display systems14



15www.expolinc.fi Portable display systems



• Kokoa iso kuvaseinä muutamassa sekunnissa
• Pingotus vähentää ryppyjä
• Kestävä rakenne sopii useimmille kankaille

2240 x 2240 mm 1510 x 2240 mm

3700 x 2240 mm

www.expolinc.fiPortable display systems16



Soft Imagella luot useita metrejä leveän kuvaseinän alta 
aikayksikön. Kangas säilytetään ja kuljetetaan mekanismiin 
kiinnitettynä. Kevyttä järjestelmää on helppo kuljettaa.

Laukut

Lisätarvikkeet

Katso video Soft Image -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi

Neliökoko .........................2x3 ...........................3x3 ..........................4x3 ........................... 5x3
Leveys (mm) .................... 1510 ......................... 2240 ........................ 2970 ......................... 3700
Korkeus (mm) ................ 2240 ......................... 2240 ........................2240 ......................... 2240
Syvyys (mm) .....................320 ............................320 .......................... 320 ............................320
Paino (kg) ........................... 7,0 ............................. 9,2 .............................11,1 ............................ 13,6

Runko mahdollistaa kuvavuodan jatkamisen sivuille.

Erikokoisia nylonlaukkuja saatavilla 
lisätarvikkeena.

Multibag pyörillä helppoon siirtelyyn.

Kuvan kiinnitys velcronauhalla. Helppo asentaa ja koota. Kuva kiinnitettynä kuljetuksen ajaksi.

Yhdistelmä #24
Standard Case + Soft Image + Brochure Stand

Yhdistelmä #21
 Soft Image + Soft Image Counter

Yhdistelmä #20
Pole System + Soft Image + Soft Image Counter

Parhaat yhdistelmämme (lisää yhdistelmiä www.expolinc.fi)

Soft Image

Pakattu ja valmis

Lisätarvikkeena saatavilla paketti, jossa on 2 
spottivaloa (15W 1200 luumenia) pehmustetussa 
pussissa sekä stabilising feet -pari.
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Soft Image Counter

Pakattu ja valmis
Soft Image Counter perustuu samaan ajatukseen kuin Soft Image: kangas on 
tarrakiinnitteinen. Vankka rakenne venyttää kankaan rypyttömäksi ja antaa 
viestisi kuulua. Vakaa kohtaamispaikka, sisähyllyllä tilaa lisämateriaaleille. 
Pystytys on helppoa ja nopeaa!

Katso video Soft Image Counter -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi

Vakiopakkaus

Lisätiedot

Leveys (mm) ....................................................................1060
Korkeus (mm) .................................................................. 1020
Syvyys (mm) ......................................................................395
Paino (kg) ...........................................................................10,5

• Tiski joka on helppo ja nopea koota
• Vankka rakenne siistiin ja rypyttömään viestintään
• Sisähyllyllä voi säilyttää markkinointimateriaalia

Pakkaukseen kuuluu Soft Image mekanismi, 
hyllyt, pöytälevy ja pehmustettu nylonlaukku.

Sisähylly lisämateriaalin säilytykseen.

Kuva on kiinni rungossa  
kuljetuksen aikana.

Pöytälevy on saatavana  
myös hopeanvärisenä.

www.expolinc.fiPortable display systems18



4 Brochure

Kevyt ja kätevä
esiteteline

Graphic Profile

Ripusta viestisi minne 
haluat ilman hankaluuksia

4 Brochure koostuu läpikuultavasta kankaasta valmistetuista esitetaskuista. 
Teline voidaan kääriä kokoon ja kuljettaa helposti kätevässä laukussa. 
Muotoilu perustuu samaan periaatteeseen kuin 4 Screen: tuote on vakaa ja 
käyttäjäystävällinen.

Alumiiniseen Graphic Profileen voi ripustaa jopa 0,8 mm paksuja julisteita 
ja bannereita. Kuva kiinnitetään napsauttamalla, ruuveja tai liimaa ei 
tarvita. Profiili roikkuu suorassa ja näyttää samanlaiselta molemmin puolin. 
Jousimekanismia ei ole, joten se on helppo leikata halutun pituiseksi tai 
kiinnittää seinään poraamalla.

• Helppo ottaa mukaan
• Kevyt muotoilu, silti vakaa 
 ja käyttäjäystävällinen
• Saatavilla 4 tai 8 taskulla

• Jopa 0,8mm paksun materiaalin kiinnitys käy helposti
• Symmetrinen toteutus molemmin puolin
• Voidaan leikata haluttuun pituuteen

Esitetaskujen määrä  ...................4xA4  .....................8xA4

Leveys (mm)  ..........................................285  ........................... 550

Korkeus (mm)  ...................................... 1485  .......................... 1485

Syvyys (mm)  ..........................................300  ........................... 300

Paino (kg)  ..................................................1,7  .............................. 1,9

Suurin kuormitus (A4)  ....75 arkkia/tasku  ......50 arkkia/tasku

Pakkauksen ulkomitat (LxKxS) ovat 565x60x160

Pakettiin sisältyy jalka, kangas, 
tukitanko ja laukku.

Saatavana luokkansa paras LED-valaistus ja
nylonpussi. 15 W 1200 luumenia.

Lisätarvikkeet

Vakiopakkaus

Lisätarvikkeet

Vakiopakkaus

Kiinnitysrenkaat ja päätypalat 
ovat saatavana lisätarvikkeena.

Graphic Profile -pakkaus sisältää kuusi 
2000 mm:n profiilia. 

Pituus (mm)  ...................................... 2000
Enimmäispaksuus (mm)  ..................... 0,8

Pöytälevy on saatavana  
myös hopeanvärisenä.
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Brochure Stand

Kätevä tapa esitellä ja kuljettaa
Brochure Stand on hieno huomionherättäjä tapahtumiin ja samalla kätevä tapa 
kuljettaa esitteitä. Vakaa ja näppärä rakenne. Brochure Stand -telineellä saadaan 
esitteet tehokkaasti ja nopeasti esille.

Yhdistelmä #1
Roll Up Classic + Case & Counter + Brochure Stand 

Pakkaus

Parhaat yhdistelmämme

Katso video Brochure Stand -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi

• Siisti ja näyttävä esitteiden esillepano
• Heti käyttövalmis – esitteet pakattuina lokeroihin
• Kestävät lokerot eivät hajoa tai naarmuunnu

Saatavilla myös kova kuljetuslaukku pyörillä
ja säädettävällä vetokahvalla.

Esitteet kuljetetaan telineen sisällä.

Koko avattuna (mm)  ........................................................... L250xS268xK1575
Koko kokoontaitettuna (mm)  .............................................L250xS268xK395
Paino pehmustettu laukku (kg)  .....................................................................4,9
Paino ”Hard Case” (kg)  ...................................................................................8,4
Lokeroiden määrä  .............................................................................................. 4
Väri  ...............................................................................................................Hopea

www.expolinc.fiPortable display systems20



Brochure Stand Double

Kaksipuoleinen esiteteline
Kaksipuoleinen esiteteline mahdollistaa esitteiden näkymisen kahteen suuntaan. 
Kokoontaittuva teline on helppo pystyttää ja lukitusmekanismi tekee siitä turvallisen. 
Saatavana pehmeällä tai kovalla kuljetuslaukulla.

Yhdistelmä #24
Soft Image + Standard Case + Brochure Stand Double

Pakkaus

Parhaat yhdistelmämme

Katso video Brochure Stand Double -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi

• Huomio molempiin suuntiin.
• Esitteet valmiina telineissä.
• Laadukkaat ja naarmuuntumattomat,  
 kestävät materiaalit.

Brochure Stand Double on saatavilla myös kovalla 
kuljetuslaukulla, jossa pyörät ja säädettävä vetokahva.

Esitteet kulkevat helposti mukana telineen sisällä.

Koko avattuna (mm) ............................................................. S259xL400xK1618
Koko kasattuna (mm) ............................................................S259xL400xK265
Paino pehmeällä kuljetuslaukulla (kg) ...........................................................5,2
Paino kovalla kuljetuslaukulla (kg) .................................................................8,7
Lokeroiden määrä ................................................................................................5
Väri .................................................................................................................Hopea
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• Leveä jalusta on tukeva
• Suora ja puhdas vuota
• Saatavilla viisi eri leveyttä – koko joka tilaisuuteen

850 x 2150 mm 1000 x 2150 mm 700 x 1950 mm 1450 x 2450 mm 850 x 2450 mm 1150 x 2150 mm
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Roll Up Classic

Palkittu klassikkomme
Ruotsin muotoiluyhdistys on antanut Roll Up Classicille “a work of art” kunnianimen. 
Roll up on helppo kuljettaa ja on salamana valmis esityksiisi. Roll Up Classicia on 
saatavilla useaa eri kokoa ja se soveltuu toistuvaan käyttöön.

Yhdistelmä #2
Roll Up Classic + Stand Up

Yhdistelmä #5
Roll Up Classic + Case & Counter + Brochure Stand 

Yhdistelmä #3
Roll Up Classic + Standard Case

Lisätarvikkeet

Lisätiedot

Leveys (mm)  ..............700  ........................850  .........................1000  ...............1150  ..............1450
Korkeus (mm)  .......... 1950  .......................2150  .........................2150  ..............2150  .............. 2150
Paino (kg)  .....................3,9  ..........................4,5  ............................5,2  .................5,8  ..................7,3
Väri  ......................... Hopea  .......Musta/Hopea  .........Musta/Hopea  ...........Hopea  ...........Hopea

Saatavilla myös 2450 mm korkea tai teleskooppinen takakeppi.

Parhaat yhdistelmämme (lisää yhdistelmiä www.expolinc.fi)

Roll Up Classic kuljetetaan 
nylonlaukussa, jossa on olkahihna.

Valitse hopea tai musta.

Kasetti on auki 
ja kuva voidaan 
vaihtaa.

Katso video Roll Up Classic -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi

Vakiotanko voidaan vaihtaa teleskooppi-
tankoon, jonka korkeutta voidaan säätää.

Saatavana luokkansa paras LED-valaistus ja 
nylonpussi. 15 W, 1200 luumenia.
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• Ylellinen ulkoasu: lakattu pinta ja ruuvien kannat piilottava rakenne
• Kuvanvaihto onnistuu helposti ja nopeasti ilman työkaluja
• Saatavilla myös kaksipuoleisena

850 x 2150 mm 850 x 2150 mm
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Yhdistelmä #6
Brochure Stand + Roll Up Professional + Case & Counter

Yhdistelmä #4
Brochure Stand Double + Roll Up Professional + Stand Up

Lisätiedot

Lisätarvikkeet

Yläprofiili päätypaloilla kuuluu vakiona 
Roll Up Professional -telineisiin.

Kaksipuoleisessa Roll Up Professional 
-telineessä on kaksi roll uppia samassa.

Kuvan vaihto onnistuu helposti 
napin painalluksella.

Parhaat yhdistelmämme (lisää yhdistelmiä www.expolinc.fi)

Versio  .......................... Yksipuoleinen  ............Kaksipuoleinen
Leveys (mm)  ......................................850  ................................... 850
Korkeus (mm)  ...................................2150  .................................. 2150
Paino (kg)  ............................................ 4,8  ......................................7,2
Väri  ..................................................Hopea  ............................... Hopea

Roll Up Professional

Huippumuotoilua, helpolla kuvanvaihdolla
Roll Up Professional kuljetetaan 
nylonlaukussa, jossa on olkahihna.

Katso video Roll Up Professional -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi

Yhdistelmä #1
Roll Up Professional + Case & Counter + Brochure Stand 

Roll Up Professional on roll up vaativampaan käyttöön. Se sopii toistuvaan käyttöön kaikenlaisissa 
ympäristöissä. Sen kokoamiseen kuluu alle minuutti ja kuvavuodan vaihtaminen on helppoa. Roll Up 
Professional on saatavana myös kaksipuoleisena.

Saatavana luokkansa paras LED-valaistus ja 
nylonpussi. 15 W, 1200 luumenia.
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• Helppo kantaa ja kuljettaa
• Muunneltava kuvakorkeus ja helppo pystytys
• Aina suorassa, täysi ammattilainen

1000 x 1650–2230 mm1000 x 1650–2230 mm 850 x 2230 mm 850 x 2150 mm
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Yhdistelmä #8
Brochure Stand + Roll Up Compact + Standard Case  

Yhdistelmä #12
Roll Up Compact + Pop Up Magnetic + 
Case & Counter + Brochure Stand 

Yhdistelmä #14
Roll Up Compact + Brochure Stand +
Pop Up Magnetic + Standard Case

Lisätiedot

Parhaat yhdistelmämme (lisää yhdistelmiä www.expolinc.fi)

Katso video Roll Up Compact -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi

Leveys (mm)  .......................................850 ................................. 1000
Korkeus (mm)  ......................... 1605-2230 .......................1605-2230
Syvyys (mm) .........................................322 ................................... 322
Paino (kg) ...............................................3,4 .....................................3,7
Väri  ...................................................Hopea .............................. Hopea

Roll Up Compact

Pienikokoinen, säädettävä kuvan korkeus
Roll Up Compact on pienikokoinen ja helppokäyttöinen roll up. Pyöristetyt kulmat ja laidat helpottavat 
käsittelemistä. Säädettävä teleskooppitanko mahdollistaa kuvan korkeuden säätämisen. Kuvavuota 
on helppo kiinnittää kantta avaamatta.

Erillisessä paneeliprofiilissa on patentoitu 
lukitustoiminto.

Kuvan korkeutta säädetään 
teleskooppisella tukitangolla.

Käännettävä tukijalka takaa toimivuuden. 
Lukittuu paikoilleen.

Roll Up Compact kuljetetaan 
nylonlaukussa, jossa on olkahihna.

Lisätarvikkeet

Saatavana luokkansa paras LED-valaistus ja 
nylonpussi. 15 W, 1200 luumenia.
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• Huomio kohdistuu kuvaan eikä profiileihin
• Monta eri kokoa pienistä isoihin, tapahtumaan kuin tapahtumaan
• Kuvanvaihto on helppoa paikan päällä

700 x 1950 mm

850 x 2150 mm 1150 x 2150 mm

1450 x 2450 mm 1000 x 2450 mm

2000 x 2150 mm

550 x 1485 mm
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4 Screen Classic on kustannustehokas tapa saada 
viestisi näkymään. Sopii erinomaisesti tapahtumiin 
ja suurempiin kampanjoihin, jolloin on tärkeää 
huomioida hinta sekä aika, jossa viesti saadaan esille. 
Muotoilu on hillityn yksinkertainen ja pystytys käy 
alle minuutissa. Painotettu takakeppi tekee 4 Screen 
Classic -telineestä ehdottoman vakaan.

Yhdistelmä #10
4 Screen Classic + Stand Up 

Yhdistelmä #11
4 Screen Classic + Stand Up 

Lisätiedot

Parhaat yhdistelmämme (lisää yhdistelmiä www.expolinc.fi)

Katso video 4 Screen Classic -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi

Leveys (mm) .....................550 ..............700 ..............850 .............1000 ............ 1150 ............ 1450 ..........  2000
Korkeus (mm) ..................1485 ............ 1950 .............2150 ............. 2150 ........... 2150 .............2150 ..........  2450
Paino (kg) .............................1,9 ............... 2,2 ................2,5 ................ 2,7 ............... 4,1 ................4,7 ............... 5,3

10m mageneettiteippirulla yhdistämiseen ja  
8 lukkoa ruuveilla.

4 Screen Classic

Huomio kohdistuu 
viestiin

Lisätarvikkeet

Hillitty yläprofiili, jossa patentoitu 
lukitusjärjestelmä. Päätypalat tarvikkeina.

Paneeliprofiilin patentoidut lukitusklipsit 
pitävät huolen, että kuva ei koskaan irtoa.

Painotettu takakeppi tekee telineestä vakaan.

4 Screen Classic kuljetetaan 
nylonlaukussa pahvihylsyn kanssa.

Saatavana luokkansa paras LED-valaistus ja 
nylonpussi. 15 W, 1200 luumenia.

29www.expolinc.fi Portable display systems



Lisätiedot

Lisätarvikkeet

Hillitty yläprofiili, jossa patentoitu 
lukitusjärjestelmä. Päätypalat tarvikkeina.

Pole System kuljetetaan 
nylonlaukussa, jossa on olkahihna.

Paneeli pysyy suorassa 
jousipingoituksen ansiosta.

Pole System on valmisteltu 
kaksipuoleiseen käyttöön.

Saatavana luokkansa paras LED-valaistus ja 
nylonpussi. 15 W, 1200 luumenia.

Voit luoda helposti erilaisia ratkaisuja – varsinkin yhdessä 

muiden järjestelmien kanssa. Paneelin mittoja voidaan 

vaihdella sekä korkeus- että leveyssuunnassa. Järjestelmä 

on saatavana myös kaksipuoleisena. Pole System on helppo 

koota todella nopeasti. Tukijalat avataan yksinkertaisella 

otteella, sitten vedetään portaaton teleskooppivarsi ylös ja 

kiinnitetään yksi tai kaksi paneelia. Ei voisi olla helpompaa!

Katso video Pole System -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi

Pole System

Nosta viestisi esiin  
massasta

Toiminto  ..................................................Yksi-/kaksipuoleinen
Leveys (mm)  ......................................................550/700/850/1000
Korkeus (mm)  .................................................................... 1000-2400
Syvyys (mm)  .................................................................................. 500
Paino Travel (kg)  .........................................................2,6/2,7/2,8/2,9
Väri ............................................................................................... Hopea

• Kokoaminen onnistuu helposti ja nopeasti ilman irto-osia
• Kaksipuoleinen eri korkeuksiin ja leveyksiin
• Integroidut jalat ja tukitanko helppoon kuljetukseen
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Hillitty yläprofiili, jossa patentoitu 
lukitusjärjestelmä. Päätypalat tarvikkeina.

Portable Table

Tuo tapahtumaan  
oma pöytä
Portable Tablessa on kaksi pöytää yhdessä. Nosta baari- 
pöydäksi tai laske neuvottelupöydäksi tilanteen mukaan. 
Kaikki osat toimitetaan kantolaukussa, joka sopii Expolinc-
kuljetuslaukkuihin. Portable Tablen äärellä voit järjestää 
esityksiä tai nauttia kupillisen kahvia asiakkaittesi kanssa.

Lisätiedot

• Pienikokoinen, painaa vain 10 kg
• Kaksi korkeusvaihtoehtoa

Korkeus baaripöytänä .......................................................................... 1075 mm
Korkeus kahvipöytänä ........................................................................... 665 mm
Kokonaispaino ................................................................................................10 kg
Laukku ............................................................................................ 440x600 mm
Pöytälevy .........................................................................................410x560 mm

Portable Table kuljetetaan kantokahvoilla 
varustetussa nylonlaukussa.
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600 mm 2 x 80 mm2 x 80 mm1220 mm

• Luo muotoja jopa 19 mm paksuista levyistä (Panel Base 1220 = 26 mm)
• Helppo asennus – ei porausta
• Kumijalat suojaavat lattiaa ja luovat vaikutelman ilmassa leijuvasta jalustasta
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Yhdistelmä #30
Panel Base + Roll Up Classic + 
Case & Counter

Yhdistelmä #31
Roll Up Classic + Case & Counter + 
Brochure Stand + Panel Base

Parhaat yhdistelmämme (lisää yhdistelmiä www.expolinc.fi)

Lisätiedot

Reikiä ei tarvitse porata, sillä 
paneelin jalusta on tukeva.

Panel Base toimitetaan 
pahvilaatikossa.

Kumijalat luovat leijuvan 
efektin. Lukitusavaimelle 
paikka jalan alla. 

Lattialla seisova kaksipuoleinen esittelyjärjestelmä 

pitää kaikki jopa 19 mm paksut levyt tiukassa 

otteessa. Nopeasti ja helposti asennettava 

paneeli pysyy pystyssä vakaasti. Ei reikien 

porausta. Jalusta on niin tukeva, että koko 

järjestelmä voidaan nostaa pystyyn kuvapaneelista.

Panel Base

Levyillä ei koskaan ole ollut 
paremman näköistä jalustaa

Versio................2x80..............400...............610..............1220
Leveys (mm).............80............... 400................610.................1220
Korkeus (mm)...........60 ..................60 .................60....................60
Paino (kg)..................0,7 ...................1,7.................2,5....................7,2
Väri......................Hopea............Hopea..........Hopea.............Hopea
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• Ainutlaatuista näkyvyyttä yksinkertaisen tyylikkäällä jalustalla ja kehyksellä
• Kuva kiinnittyy magneeteilla sekunneissa
• Helposti siirreltävät, kohteessa vaihdettavat kuvavuodat

400 x 1600 mm 610 x 1800 mm610 x 1600 mm 400 x 1800 mm
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Versio  ........................400x1600  ........400x1800  ......... 610x1600  ........610x1800
Kokonaisleveys (mm)  ..............405  ......................405  ........................615  ...................... 615
Kokonaiskorkeus (mm)  ..........1600  .................... 1800  ..................... 1600  ................... 1800
Paino (kg)  .....................................1,8  .........................1,9  ........................ 2,0  ........................2,1
Väri  .........................................Hopea  ..................Hopea  .................. Hopea  .................Hopea

Parhaat yhdistelmämme (lisää yhdistelmiä www.expolinc.fi)

Magnet Frame on kaksipuoleinen kehys rullattaville, 

helposti kuljetettaville kuville. Kuva kiinnittyy tarkasti 

magneetteihin sekunneissa. Kehys on viimeistelty 

alumiininauhalla. Magnet Frame -kehystä voidaan käyttää 

myös Panel Base -jalustan kanssa.

Versio  .......................... Flat Base 400  ......................Flat Base 610
Leveys (mm)  ........................................ 412 .............................................622
Syvyys (mm)  ....................................... 260 .............................................260
Paino (kg)  ................................................ 1,1 ................................................1,7

Lisätiedot

Flat Base antaa kuvalle tyylikään, 
reunattoman jalustan.

Kaksipuoleisella kehyksellä tuplanäkyvyys.

Kuvavuodat tarttuvat helposti
magneettinauhalla.

Flat Base on suositun Magnet Frame -kehyksen uusi paras 

kaveri. Tyylikäs jalusta piilottaa ruuvit alleen.

Flat Base & Magnet Frame

Tyylikäs ratkaisu 
rullattaville kuvavuodille

Yhdistelmä #15
Flat Base & Magnet Frame + 
Pop Up Magnetic + Stand Up

Yhdistelmä #16
Flat Base & Magnet Frame + Pop Up Magnetic + 
Case & Counter + Info Stand
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Info Stand

Paikallaan seisova opastin, 
tiedotin tai ohjeistaja
Vihdoinkin tyylikäs teline, joka on siisti ja tarpeellinen – tehty viestiäksesi 
asiakkaillesi. Viestiä voi vaihtaa niin usein kuin tarve vaatii.

Yhdistelmä #16
Flat Base & Magnet Frame + Pop Up Magnetic + 
Case & Counter + Info Stand

Lisätiedot

Parhaat yhdistelmämme

• Tyylikäs ja vakaa teline yleisten tilojen viestintään
• Vino malli on täydellinen luettavaksi
• Pystysuora kaksipuoleiseen opastukseen

Info Stand angled. Viesti on suojattuna ylä- 
ja alalevyjen välissä.

Info Stand straight. Helppo tukea ja vaihtaa viestiä.

Painotettu jalka kumijaloin.

Info Stand angled ................................................................Info
Pystysuora malli (mm)  .......................................A4 (210x297)
Vaakasuora mall (mm)  .......................................A4 (297x210)
Korkeus (mm)  ..................................................................... 1020
Paino (kg)  ............................................................................... 5,2

Info Stand straight .............................................................Info
Koko (mm)  ...........................................................A3 (420x297)
Korkeus (mm)  ..................................................................... 1500
Paino (kg)  ...............................................................................4,8
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Stand Up

Kaikenkokoisiin tapaamisiin
Stand Up –tiski on luontainen kohtauspaikka erilaisissa tapahtumissa. Tiskillä voi 
vaikka kirjoittaa sopimuksia myyntitilaisuuksissa! Stand Up –tiskiä on kaksi mallia, 
suorakaide ja timantinmuotoinen. Molemmat ovat helppo koota ja rakenteeltaan 
vakaita. Kuvapinnoilla tuot näyttävästi tuotteesi esille.

Yhdistelmä #4
Brochure Stand Double + Roll Up Professional + Stand Up

Lisätiedot

Vakiopakkaus

Parhaat yhdistelmämme

• Helppo kuljettaa ja koota
• Kaikki paneelit ovat paikallaan  
 järjestelmässä
• Erittäin vakaa rakenne tuote-
 esitteille ja –näyttelyille 
• Iso tila viestille, joka on 
 helposti vaihdettavissa

Stand Up -pakkaus sisältää rungon, pöytälevyn, 
sisähyllyt ja pehmustetun nylonkassin olkahihnalla.

Lisätilaa käden ulottuvilla.

Kuvavuodat ovat paikoillaan kuljetuksen aikana.

Nimi  ......................................Universal  .............................. Info
Leveys (mm)  ...................................... 1206 ...................................790
Korkeus (mm)  .................................... 1022 ..................................1022
Syvyys (mm)  ....................................... 528 ................................... 370
Paino (kg)  ............................................. 17,5 .................................... 9,5
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Erilaisia lippuja on ollut saatavilla jo pitkään. Lipuilla viestit tehokkaasti ja 
näyttävästi ulkotiloissa. Expolincin Flag Systemissä saat kaksi erilaista lippua 
yhdessä järjestelmässä. Valitse oikea muoto käyttökohteen mukaan:  
kaareva tai suorakulmainen.

Katso video Flag System -tuotteesta osoitteessa www.expolinc.fi

• Kaareva tai suorakulmainen lippu samassa järjestelmässä
• Sopii kaikkiin maastoihin, valitse maapiikki tai x-jalka
• Turvallinen ja vakaa runko kestää koviakin sääoloja

Suorakulmaisen lipun koko  ............................ 3000x1000
Kaarevan lipun koko  ........................................ 4500x1000
Paino x-jalalla (kg)  ...........................................................9,5
Paino maapiikillä (kg)  .....................................................3,0

Flag System x-jalka –paketti sisältää 
kahvallisen kuljetuskassin, taitettavan 
x-jalan ja lipputangon osat.

Flag System maapiikki –paketti sisältää 
kahvallisen kuljetuskassin, maapiikin 
ja lipputangon osat.

Lisäpaino sijoitetaan x-jalkaan (lisätarvike).

Korota suorakulmaisen lipun 
korkeutta metrillä (lisätarvike).

Maapiikin sisältävä pakkaus

X-jalan sisältävä pakkaus

Lisätarvikkeet

Flag System

Suorakulmainen- tai kaareva lippu
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Flag System maapiikki –paketti sisältää 
kahvallisen kuljetuskassin, maapiikin 
ja lipputangon osat.

Prosessin valvonta 
Suunnittelemme ja kehitämme tuotteemme itse. Valvomme koko 
valmistusprosessia. Nykyaikaisen varastomme ja logistiikkajärjestelmämme 
ansiosta saat tuotteet, varaosat ja tarvikkeet kaikkialle. 

Laatua, designia ja elinikäinen takuu  
Voidaksemme varmistua siitä, että telineitämme voidaan käyttää aina vain 
uudelleen, harjoi tamme jatkuvaa laadunvalvontaa omassa tuotannossamme 
ja toimittajiemme osalta. Tarkkaan harkittu ja toimiva muotoilu on tärkein 
tavoitteemme tuotekehittelyssä. Luotamme telineidemme toimivuuteen ja 
laatuun, joten annamme kaikille tuotteille elinikäisen takuun. 

Näin se toimii 
Telineemme on kehitetty siten, että niitä on helppo käsitellä ja ne voidaan 
koota ilman työ kaluja. Varmuuden vuoksi mukana on aina yksinkertaiset 
kokoamisohjeet. Voit ladata nämä PDF-muodossa nettisivuiltamme.

Jälleenmyyjät 
Tuotteiteemme ovat edeustettuna yli 35 maassa jälleenmyyjäverkostomme 
kautta. Autamme sinua löytämään parhaan ratkaisun, joka vastaa toiveitasi  
ja tarpeitasi. 



www.expolinc.fi

Sinun Expolinc jälleenmyyjä:


