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När du köper en Expand-produkt får du en högkvalitativ event-display, som är enkel att använda och som  
klarar att sättas upp och tas ner många gånger utan att slitas. 

Kvalitet lönar sig i längden. Produkten kommer med en produktgaranti. Den har lång livstid och du använder  
den under flera år. När du behöver uppdatera ditt budskap beställer du bara en ny bild - både miljövänligt och  
kostnadseffektivt långsiktigt. 

Kvalitet är mer än hållbara produkter. Expand är en av de ledande tillverkarna i världen inom portabla  
event-displayer och startade redan 1978. Med Expand-kontor i sju länder, återförsäljare i över 60 länder samt stora lager på 
flera platser i världen erbjuder vi global distribution och snabba och säkra leveranser. Vårt kärnvärde är “att vara intelligenta 
och innovativa i allt vi gör” - från research, produktutveckling, tester och design till leverans och kundservice. Vi satsar på att 
ständigt utveckla hållbarhets- och miljötänket i hela processen. 

Expands ISO 9001-certifikat, produktgaranti, etiska riktlinjer, kvalitetspolicy & miljöpolicy hittar du på  
www.expandmedia.com.
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Expand PodiumCase

Expand BrochureStand
Expand GrandFabric

Powerful Event Stand
Ett populärt kit som passar för roadshows eller för att välkomna gäster på events

Expand GrandFabric är en stor dubbelsidig backdrop i tyg, vilket gör att du kan variera ditt budskap  
genom att bara vända på väggen eller välja att exponera ditt budskap i två riktningar. 

Disken fungerar också som en transportbox på hjul och broschyrstället  
fyller du på med broschyrer innan du åker från kontoret.

Expand PodiumCase
Packa din Expand GrandFabric 
eller Expand MediaWall XL  
i Expand PodiumCase, vår  
transportbox på hjul som du 
enkelt gör om till en rymlig disk.

Portable BarMaximum Impact Flexible Exhibition StandTextile Display Quick Impact Display

Minimontrar - idéer för ditt event eller din mässa
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360 degrees Digital SignageImpact Value Display Dynamic DisplayVersatile Exhibition Stand

Expand PodiumCase

Expand BrochureStand

Expand MonitorStand XL
Expand MediaWall XL

High Visual Impact
Kombinera en gigantisk bildvägg med digital presentation

Med både en gigantisk printad bild och digital presentation får du stor genomslagskraft.  
Den extra stora pop-up väggen, Expand MediaWall XL, är 460 cm bred och 264 cm hög. 

I kitet ingår även ett stabilt broschyställ. Med hjälp av stativet till din plattskärm, Expand MonitorStand XL,  
kan du visa digital presentation eller film. En loggo-matta i valfri färg ger en fin inramning.  
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Den får plats i bagage- 
utrymmet på din bil.

Expand PodiumCase
Transportbox som enkelt förvandlas till en rymlig disk

För att skapa en disk öppnar du bara boxen och lägger på 
den tillhörande bordsskivan. Disken erbjuder en stor bords-
yta att samlas kring vid ditt event.

Expand PodiumCase är perfekt för att 
transportera våra pop-ups och de flesta 
av våra andra produkter.
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Storlekar:
Bredd: öppen 123 cm (stängd 65 cm)
Höjd: öppen 99 cm (stängd 97,5 cm)
Djup: öppen 61 cm (stängd 43,5 cm)

Vikt: 10 kg

Tillbehör: 
Hyllor, bordsskiva, monitorhållare, Expand Header & Expand BrochurePocket

Inuti finns löstagbara hyllor där du kan förvara 
broschyrer, demoprodukter och dryck.

Den kan också användas som 
en stängd box, då med en 
mindre bordsskiva (i björk, 
aluminium och ek). 

Bordsskivor i ek, björk, aluminium, svart, vit samt svart plast.  
Skivan i svart plast väger mindre och passar även för utomhusbruk.

Häng på broschyrfacket  
Expand BrochurePocket.

Använd vårt skylt-kit Expand Header 
för att skapa ett promotion stand. 

Använd vår monitorhållare för att 
visa film eller presentation på din 
plattskärm.
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En svart bordsskiva i två delar,  
som levereras i två vadderade väskor.

Expand PodiumCase XL
En superrymlig disk - och 2 transportboxar

Denna rymliga disk är perfekt för produktdemonstrationer,  
events, mässor och som portabel bar. Öppna de två boxarna  
och lägg på bordsskivan, sätt på bild på fronten och hyllor på 
insidan. Din disk är klar!

Mått: 
Bredd: 218 cm 
Höjd: 98 cm 
Djup: 106 cm

Vikt: 
Expand PodiumCase x2: 20 kg 
8 hyllor: 6,8 kg 
Stor bordsskiva (i två delar)  
inkl. väskor: 16 kg

Tillbehör:
Hyllor, bordsskiva, monitorhållare,  
Expand Header & Expand BrochurePocket

Åtta löstagbara hyllor 
finns som tillbehör till 
disken. Perfekt för att 
förvara broschyrer, dryck, 
demo-produkter etc.
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Stora bildväggar/pop-ups
En stor bildvägg är det perfekta valet om du vill skapa extra uppmärksamhet.  
Med en pop-up från Expand sätter du snabbt och enkelt upp en stor bild.

• Stora bildväggar skapar extra uppmärksamhet 
• Mycket snabba och enkla att sätta upp, trots storleken 
• Enkel att transportera (levereras i transportbox eller väska med hjul)
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Storlekar & former 
Raka eller svängda former,
(tre olika radier) i olika bredder.  
 
Höjd: 240 och 318 cm.

Expand GrandFabric
En högkvalitativ och flexibel backdrop i tyg 

En rak eller svängd backdrop med ditt budskap på. Vi erbjuder tio olika backdrops med din bild printad på högkvalitativt stretch-tyg. 
Eftersom tyget alltid täcker både fram- och baksida kan du välja att ha print på båda sidorna, samma eller olika motiv. 

Alla ramar är hopfällbara vilket gör den enkel och smidig att hantera. Hela systemet tar mindre än tio minuter att sätta upp.

Du tar med Expand GrandFabric i nylonväskan på hjul – eller i vår Expand PodiumCase,  
en transportbox på hjul som fälls ut till en disk.

Superenkel att sätta upp! Montera ihop ramdelarna, på med bild och fötter. Klar!
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Storlekar:
Bredd: 80-456 cm 
Höjd: 230 cm
Vikt: 5 kg <

Tillbehör:  
Spotlight, Expand PodiumCase,
väska med hjul

Transportera den i nylonväska eller Expand PodiumCase, vår kombinerade transportbox/disk.

Expand MediaFabric
En stor pop-up vägg i tyg som du sätter upp på mindre än en minut

Din bild trycks på tyg som sitter fast på produkten, vilket betyder att du inte behöver 
sätta fast bilden på ställningen varje gång du sätter upp den. Din bild sträcks  
automatiskt ut till en slät yta. Vid behov byter du enkelt ut bilden som sätts fast med 
kardborreband. Perfekt vid snabba events.

Finns även i svängd version.
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Storlekar & vikt    

Expand PodiumCase
Packa din Expand MediaWall i 
Expand PodiumCase, vår  
transportbox på hjul som enkelt 
förvandlas till en rymlig disk. 

Nylon bag
Den kan också packas i  
vår nylonväska på hjul  
(storlekarna 1x3-4x3).

Expand MediaWall
Vår populära pop-up vägg

Har en mycket öppen svängd form för att ditt budskap ska synas så bra som möjligt från olika håll. Trots sin storlek,  
är den snabb och enkel att sätta upp. Den är också en av de lättaste pop-up väggarna på marknaden. 

Den finns i fem olika storlekar, både rak och svängd form, för att möta olika behov, beroende på lokal, budget och  
målgrupp., beroende på lokal, budget och målgrupp. Används till events och mässor och passar perfekt som back- 
drop. Komplettera din Expand MediaWall med vår kombinerade transport-box och disk - Expand PodiumCase.

5x3
Bredd: 405 cm
Höjd: 230 cm
Djup: 100 cm
Vikt inkl. bild: 18,6 kg

4x3
Bredd: 337 cm
Höjd: 230 cm
Djup: 72 cm
Vikt inkl. bild: 15,9 kg

3x3
Bredd: 270 cm
Höjd: 230 cm
Djup: 56 cm
Vikt inkl. bild: 13,1 kg

2x3
Bredd: 203 cm
Höjd: 230 cm
Djup: 52 cm
Vikt inkl. bild: 10,4 kg

1x3
Bredd: 125 cm
Höjd: 230 cm
Djup: 35 cm
Vikt inkl. bild: 7,7 kg

5x3 Expand PodiumCase
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Vikt:
4,5 kg (inkl. väska)

Maxvikt i vitrinen:
15 kg

Tillbehör:  
Hyllor
LED-lampor Lägg till hyllor

Till vitrinen finns det hyllor,  
som du kan placera plant eller vinklade  

(endast plant i den raka varianten av Expand MediaWall).  
Hyllan kommer i en skyddande nylonpåse.

Vitrinen kommer ihop- 
fälld i en nylonväska. 

Fäll ut vitrinen och klicka  
den på plats på bara 
några sekunder.

Belys det du visar i vitrinen. 
Lampan klickas enkelt på 
ovanpå vitrinen.

Vitrin & hyllor till Expand MediaWall
Allt i en lösning: Kommunicera ditt varumärke & visa dina produkter

Integrera dina produkter i din mässvägg genom att addera en eller 
flera vitriner till pop up-väggen Expand MediaWall, för att både  
kommunicera ditt varumärke och visa dina produkter. Vitrinen  
kan placeras högst upp, i mitten eller längst ner i väggen.
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Storlekar & vikt    

Expand PodiumCase
Packa din Expand MediaWall XL  
i Expand PodiumCase, vår  
transportbox på hjul som enkelt 
förvandlas till en rymlig disk.

Expand MediaWall XL
Gigantisk pop-up vägg

Ditt budskap kommer att synas bättre än konkurrenternas. Den är både bredare och högre än 
traditionella pop-ups. Trots sin imponerande storlek sätter du enkelt upp den själv.

Du packar den i vår Expand PodiumCase - en transportbox på hjul som du enkelt gör om till en 
rymlig disk. Belysning finns som tillbehör för att ytterligare förstärka ditt budskap.

Med Expand MediaWall XL får du 33 procent större bildyta jämfört med 
vår vanliga Expand MediaWall.

5x3
Bredd: 460 cm
Höjd: 264 cm
Djup: 108 cm
Vikt inkl. bild: 23,7 kg

4x3
Bredd: 390 cm
Höjd: 264 cm
Djup: 80 cm
Vikt inkl. bild: 20,4 kg

5x3 Expand PodiumCase
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Storlek:
Bredd: Flexibel
Höjd: 225, 300, 370 cm

Tillbehör:  
Spotlight, hyllor, Expand PodiumBox eller  
Expand PodiumCase

L-form S-form U-form

Expand 2000
Det flexibla bildsystemet med oändliga möjligheter

Expand 2000 är ett av de mest flexibla bildsystemen på marknaden. Systemet gör det möjligt 
att kombinera mängder av former och storlekar för att skapa din egen unika bildvägg. Perfekt 
för mässan.

Vitriner för att visa produkter.
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Storlekar:
Diameter: 66 cm 
Höjd: 225, 300 cm 

Tillbehör:  
Spotlight, ljusrör

Skapa extra effekt genom att 
belysa Expand Tower inifrån.

Expand Tower
Cylinderform som drar till sig extra uppmärksamhet 

Expand Tower är en effektfull budskapsbärare för dig 
som vill skapa extra uppmärksamhet. På en liten  
golvyta erbjuder denna spännande form möjligheter 
till annorlunda och kreativa lösningar för ditt budskap 
och din logotyp. 

Levereras i en nylonväska för enkel transport.
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Expand MonitorStand XL
Expand  MonitorStand XL är ett extra stort stativ till monitorer och plattskärmar upp till cirka 42 kg 
eller 60”. Det kan användas fristående eller integreras i våra större bildväggar Expand MediaWall XL och 
Expand LinkWall. När stativet används med dessa produkter gör man en utskärning i bildvåden för att 
fäste och fot ska passa. Stången har en kanal där du enkelt döljer kablar och sladdar. Stativet är mycket 
stabilt och transporteras i en väska. Totalt väger den endast 17 kg. Monitor ingår inte. 

Storlek & vikt:
Storlek golvyta: 762 x 762 mm
Vikt: 20,2 kg (inkl. väska)
Flexibel monitor-höjd *: 160, 170, 180 & 190 cm.

* Höjderna avser hålen för att fästa monitorn på stativet.  
Monitorns höjd varierar beroende på monitorns storlek och placering.

Tillbehör:  
Laptop-hylla

Den stabila foten viks enkelt ihop för smidig 
transport och förvaring. När du ska använda den, 
vänd den upp och ner  
och vik ut benen.

Din plattskärm monteras med hjälp av fästet som har universell VESA-standard 200 x 200 upp till 400 x 600.
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Storlekar:
Bredd: flexibel 
Höjd: 220 & 250 cm bildhöjd  
(total produkthöjd är 228 & 258 cm). 

Tillbehör:
Spotlights 
Monitorhållare
(för plattskärmar upp till 4 kg, stöder VESA 75 & 100).

Expand LinkWall
Expand LinkWall kan du använda på olika sätt från ett event till  
ett annat. Du ändrar enkelt formen för att passa lokalen eller  
mässutrymmet. Gör den större eller mindre genom att  
ta bort eller lägga till bildpaneler. 

Detta flexibla display system består av Expand LinkWall-enheter 
(produkt av bannerstand-typ) som kopplas ihop med flexibla  
bildpaneler med hjälp av en patenterad magnetlösning. Den 
flexibla panelen har en gummiprofil som gör det möjligt att 
ändra formen. Kombinera så många du vill för att skapa din  
egen Expand LinkWall.

Skapa uppmärksamhet med en unik monter

Skapa uppmärksamhet med denna imponerande monter med två integrerade platt-
skärmar, disken Expand PodiumCase, matta och spotlights.
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Ändra form & storlek
Satsa på en Expand LinkWall som du kan använda på 
olika sätt från ett event till ett annat. Du ändrar enkelt 
form och storlek för att passa ditt specifika event- eller 
mässutrymme.

Med 7 Expand LinkWall, 6 flexibla paneler & 3 sidopaneler kan du 
skapa samtliga konfigurationer nedan.

Sidopanel
Sätt dit sidopaneler  
för att skapa en  
tredimensionell känsla.

U-form

Serpentin

L-form Triangeltorn

StjärnformVälvd väggÖppen U-form
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Packa i väska...

I vår väska kan du packa 2 Expand LinkWall-enheter & 1 flexibel 
panel samt spotlights. Du får även plats med en extra flexibel panel 
om du vill packa större konfigurationer i flera väskor.

Rak vägg

Kombinera så många Expand LinkWall-enheter du vill för att skapa 
en helt rak display-vägg. Kan även göras dubbelsidig: här med  
sido-paneler för en tredimensionell känsla.

...eller i Expand PodiumCase

I den kombinerade disken & transportboxen kan du packa  
4 Expand LinkWall-enheter, 1 flexibel panel & spotlights.  
Du får också plats med bordsskiva & hyllor till disken. 
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Matta
Med din logotyp eller bild 

Rama in ditt event eller din mässmonter. Du kan få din matta med 
logga eller annat motiv. Vi erbjuder olika typer av mattor såsom 
engångsmattor, expo-mattor, entrémattor och tvättbara mattor för 
långvarigt bruk. Med eller utan langettering.

Entrémattor med logga och bild

Engångsmatta Tvättbar matta med langettering

Expo-matta som ramar in din monter
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Roll-ups (rullgardinssystem)

Enkla att använda och våra mest populära produkter

• Snabba och enkla att sätta upp – du får upp ditt budskap på 30 sekunder 
• Perfekta när du behöver sätta upp och ta ner ditt budskap ofta
• Levereras i väska för enkel transport
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Expand MediaScreen 1
Kostnadseffektiv roll-up med teleskoppinne

Med sin kompakta form och strömlinjeformade design, 
passar den in i nästan alla miljöer. Den har en utfällbar 
stödfot för att garantera stabilitet. 

Expand MediaScreen 1 är utrustad med teleskop-pinne, 
vilket gör det enkelt att justera höjden.

Storlekar:
Bredd: 85, 100 & 150 cm
Höjd: Flexibel mellan 160-225 cm

Tillbehör:  
Spotlight

Finns också i 150 cm bredd, perfekt som backdrop.
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Expand MediaScreen 2
Dubbelsidig roll-up för dubbel exponering

Expand MediaScreen 2 är perfekt i miljöer där människor 
passerar från olika håll. Visa samma budskap på båda 
sidor eller två olika budskap. 

Expand MediaScreen 2 finns också för utomhusbruk.  
Läs mer under utomhusprodukter, sid 39.

Storlekar:
Bredd: 85,100 cm
Höjd: 200, 220 cm

Tillbehör:  
Spotlight
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Expand QuickScreen 3 
Finns i sju olika färger 

Matcha displayen med ditt budskap – den finns i sju 
olika färger. Den attraktiva och unika designen ger en  
extra dimension av exklusivitet, som stärker ditt  
budskaps genomslagskraft. 

Expand QuickScreen 3 har också ett smart system  
med separata bildkassetter som gör det möjligt att  
enkelt variera ditt budskap på några minuter  
genom att byta bildkassett.

Storlekar:
Bredd: 50, 85, 100 cm 
Höjd: Flexibel mellan 160-225 cm

Tillbehör:  
Spotlight
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Expand M2
Snabbt och enkelt bildbyte

Denna roll-up passar perfekt när du behöver  
byta budskap ofta eller vill variera mellan olika  
budskap i din display. Din marknadsföring blir  
mer kostnadseffektiv eftersom du kan göra  
det på egen hand.

Bilden som du inte använder, 
skyddas i pappersröret.

Att byta budskap tar bara någon minut
Öppna chassit, plocka ut bildrullen och sätt dit en ny.

SilverSvart

Storlekar:
Bredd: 85 & 100 cm.
Höjd: Flexibel mellan 160-225 cm

Tillbehör:  
Spotlight
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Set up – Expand PromoRollup

Expand PromoRollup
En kostnadseffektiv & enklare roll up för större kvantiteter

Denna rollup passar utmärkt när du behöver ett större antal, som exempelvis till en kampanj eller produktlansering.  
Den har en enklare design, men håller samma höga kvalitet som våra övriga roll ups i hållbarhet och funktion.

Storlek:
Bredd:  85 cm
Höjd: 200 cm
Vikt: 3,5 kg

Expand PromoRollup  
levereras i en nylonpåse
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Expand MediaScreen XL
En extra hög och bred roll-up

Med Expands patenterade magnetkoppling kan du kombinera flera Expand MediaScreen XL 
för att skapa en extra stor backdrop. Levereras i en nylonväska. Eller använd flera och packa 
dem i Expand PodiumCase, vår kombinerade disk och transportbox på hjul. 
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Storlekar:
Bredd: 100, 120 cm
Höjd: 200, 218, 250, 300 cm

Tillbehör:  
Spotlight

En stor backdrop i en box
Expand MediaScreen XL är snabb och enkel att sätta upp. Magnetkopplingen 
gör att du enkelt kan koppla ihop flera displayer med ett “klick”. Denna 3x3  
meter stora backdrop får plats i Expand PodiumCase - vår transportbox som 
enkelt görs om till en rymlig disk.

Packa din Expand MediaScreen XL 
i Expand PodiumCase, vår transportbox 
på hjul som du enkelt förvandlar till en 
rymlig disk.

Expands patenterade magnetkoppling.

Fungerar även som fristående roll-up.
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Banner-displayer

Lättviktiga displayer i olika storlekar och utseenden 

• Hopfällbar (saknar rullgardinsfunktion) 
• Tar bara en minut att sätta upp 
• Perfekt när du inte behöver sätta upp och ta ner ditt budskap ofta
• Levereras i väska för enkel transport
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Expand BannerStand
Lättviktig bannerdisplay med diskret design 

Finns i 20 olika storlekar för att passa olika behov. 
Du kan enkelt skapa en backdrop/stor bild genom 
att sätta ihop flera displayer med vår patenterade 
magnettejp.

Storlekar:
Bredd: 40, 60, 70, 80, 100 cm 
Höjd: 140, 180, 200, 220, 250 cm 

Tillbehör:  
Spotlight
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Expand SmartStand
Lättviktig, dubbelsidig bannerdisplay

Med Expand SmartStand lyfter du ditt budskap från 
golvet. Den är utrustad med teleskop-pinne, vilket 
gör det enkelt att ändra höjden och anpassa  
bildstorleken till ditt budskap.

Expand SmartStand finns även som dubbelsidig  
variant. Perfekt i miljöer där människor passerar  
från olika håll.                             

Storlekar:
Bredd: 50, 60, 70, 80 cm
Höjd: Flexibel mellan 160-210 cm

Tillbehör:  
Spotlight
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Storlek & vikt 
Bredd: 26 cm
Höjd: 140 cm (17,5 cm ihopfälld)
Höjd: 173 cm (20,5 cm ihopfälld)
Golvyta: 26 x 40 cm
Vikt: 4,3 kg eller 4,9 kg

Tillbehör 
Bildhållare

Storlek & vikt
Bredd: 25 och 50 cm. 
Höjd: 136 cm.
Vikt: 1,5 kg

Tillbehör
Spotlight

Expand BrochureStand
Ett stabilt och användarvänligt broschyrställ

Expand BrochureStand är ett praktiskt broschyrställ 
som är lätt att bära med sig. Facken är rymliga och tar 
olika typer av broschyrstorlekar upp till A4-format.  

Noggrant utvalda material och högsta precision i  
utförandet ger ett problemfritt användande och en 
lång livslängd. Samtliga komponenter kan återvinnas. 

Levereras med en slitstark väska.

Expand BrochureHolder
Broschyrställ som väger lite

Detta broschyrställ väger lite och är enkelt att sätta 
upp. Båda versionerna levereras i praktisk nylonväska.

Kan fyllas med broschyrer  
även när den är ihopfälld.

Magnetkopplingen gör 
broschyrstället enkelt att flytta 
i uppfällt läge.
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Expand Spotlights
Förstärk ditt budskap

Med lampor förhöjer du utseendet och färgerna på din bild. Vi erbjuder 
både halogen- och LED-lampor. LED är framtidens ljus med en livslängd 
på 50 000 timmar (halogen: 2000 timmar) - både kostnadseffektivt och 
miljövänligt.

Till våra pop ups

Expand Spotlight (LED)  
• Mijövänlig & kostnadseffektiv - lång livstid & låg  
 energiförbrukning (19 W)
• Följer kraven enligt CE, UL och CSA
• Levereras i nylonväska

Expand Spotlight (150W) 
• Halogen
• S-märkt
• Levereras i nylonväska

Till våra roll-ups, banner-displayer och Expand BrochureHolder 

Expand Spotlight (50W)
• Justerbar - kan riktas åt olika håll
• Säkerhetscertifierad
• Levereras i hård väska

Till vår vitrin 

Expand Spotlight (LED)
• Justerbar - kan riktas åt olika håll
• Säkerhetscertifierad
• Leveras i nylonpåse
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Utomhusprodukter

Utomhusdisplayer för alla 
typer av utomhusevent,  
kampanjer eller säljaktiviteter  

Våra utomhusprodukter har genomgått  
noggranna tester för att klara av olika  
väderförhållanden, vind och utomhusslitage.

Samtliga utomhusprodukter är bärbara och  
levereras i väska för enkel transport. 

Till våra roll-ups, banner-displayer och Expand BrochureHolder 

Expand Spotlight (50W)
• Justerbar - kan riktas åt olika håll
• Säkerhetscertifierad
• Levereras i hård väska
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Storlek:
Bredd: 120 cm
Produkthöjd: 550 cm

Expand FlagStand XL finns i två utföranden; fot med vattensäckar och 
fot med viktplattor.

Expand FlagStand XL
Extra hög och robust flaggställning för utomhusbruk 

Expand FlagStand XL är en stabil och bärbar flagg- 
ställning. Den har en flaggstång med teleskopfunktion, som 
gör det möjligt att variera höjden upp till 5,5 meter. 

Den enkla konstruktionen med mycket få lösa delar  
förenklar transport och gör att produkten går snabbt att 
montera och sätta upp. 
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Storlekar:
Bredd: 100 cm
Produkthöjd: 210, 310  & 410 cm

Flaggan kan varieras i
olika former och storlekar

Expand FlagStand 1
Stabil och bärbar flagga för utomhusbruk

Expand FlagStand 1 är en lättviktig, bärbar flagga som passar 
perfekt till alla typer av event och kampanjer utomhus. 

Expand FlagStand 1 är mycket stabil även i stark vind och 
finns antingen med X-formad fot eller med ett jordspett som 
kan användas på nästan alla underlag. 
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Expand PromoFlag
Kostnadseffektiv & enklare flagga för större kvantiteter

Beach-flagga är en enklare flagga för dina event som du snabbt sätter upp.  
Välj mellan droppflagga och hajfensflagga och höjderna 2, 3 eller 4 meter. 
Finns med kryssfot, markplatta eller jordspett.

Storlek:
Bredd: 62 cm 
Höjd: 58 cm 
Längd: 200 cm

Storlek:
Form: Hajfena
Höjd: 3, 4, och 4,5 m
Form: Droppe
Höjd:  2,5, 3 och 4m

Montering:
X-formad fot
Markplatta 
Jordspett

Allt du behöver göra är att öppna väskan, 
Expand DisplayTunnel gör resten själv!

Expand DisplayTunnel
Unik utomhusdisplay med fjäderkonstruktion

Expand DisplayTunnel är en effektfull budskapsbärare för dig som vill 
skapa extra uppmärksamhet. Denna bärbara utomhusdisplay passar 
utmärkt till event och säljaktiviteter i alla typer av miljöer. 

Produkten är uppbyggd kring en unik fjäderkonstruktion som gör att den 
fäller ut sig själv och fälls ihop med några enkla handgrepp.
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Storlek:
Bredd: 85 cm 
Höjd: 180, 200 cm

Tillbehör:
Stödfötter

Expand MediaScreen 2 outdoor
Den första verkligt portabla roll-upen för utomhusbruk

Denna dubbelsidiga roll-up är utrustad med stödfötter och 
en fjädrande stödpinne för att garantera stabilitet även vid 
starkare vindar. Den är av mycket hög kvalitet för att stå emot 
slitage av väder och vind och kan användas på nästan alla 
underlag, som sand, snö, gräs och asfalt. 

Expand MediaScreen 2 outdoor har en patentsökt lösning 
och är det perfekta valet för alla typer av utomhusevent.
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Expand Tent
Event-tält av hög kvalitet – stabila & enkla att sätta upp

Tält är den perfekta lösningen när du behöver synliggöra ditt budskap och samtidigt skapa en naturlig  
samlingsplats för kunder och personal vid ett event. Din logotyp eller varumärke syns tydligt ovanför besökarna  
och tältet skyddar för väder och vind. Välj till print eller sydd applikation på väggar och/eller tak, efter just ditt behov.

Tillbehör:  
Till tälten finns en massa tillbehör såsom bänkskiva för att skapa en disk, infravärme,  
lampor, fastsättnings-kit, viktpåse & transporthjul.
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3 x 3 m 4,5 x 3 m 6 x 3 m

Hög kvalitet
Våra tält är stabila, hållbara och har  
ett högkvalitativt print. 

Väggar och tak fästs med Velcro som  
gör att de sitter ordentligt och att  
tyget får en sträckt och slät yta. 

Velcro-fästet gör också att tältet blir mer 
slutet och hindrar att det blåser in.

Designa ditt tält utifrån ditt behov: 
   1. Välj färg - 12 bakgrundsfärger (din egen färg kan även printas)

   2. Välj väggar (eller beställ ditt tält med endast tak)

   3. Lägg till din logga, text eller bild

UV-skyddat  
& vattentätt

Polyester 250D




