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Potykacze 
Funkcje:

 y reklama zewnętrzna i wewnętrzna
 y kierowanie ruchem pieszym i kołowym
 y oznaczenie drogi do miejsc istotnych dla komunikacji 

zewnętrznej i wewnętrznej

Wykonane z profili aluminiowych lub PCV. Grafika po-
sterowa – wymienna, wyklejana lub drukowana metodą 
UV bezpośrednio na płytach informacyjnych.
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Zadania:   
 y kierowanie ruchem kołowym i pieszym wokół bu-

dynku
 y oznaczenie drogi do miejsc istotnych dla komunikacji 

zewnetrznej i wewnętrznej
 y ułatwienie ruchu: dostawcy/odbiorcy, goście/pra-

cownicy

Wykonana z profili aluminiowych anodowanych lub 
malowanych proszkowo. Grafika wyklejana lub nadru-
kowana bezpośrednio na panelu aluminiowym lub na 
wkładce z PCV, Dibond, Pleksi etc.
Słupki okrągłe o średnicy 60mm lub 90mm, kwadrato-
we o boku 80 mm. 
Aluminiowe listwy opisowe o szerokości 100mm, 
150mm lub 250mm. 
Listwy mocujące inne wypełnienia graficzne (PCV, Di-
bond, Pleksi etc.) 32mm, 46mm, 60mm.
Oświetlenie górne z systemowej kasety aluminiowej za-
wierającej elementy oświetleniowe, lub dolne z lampy 
umieszczonej w gruncie.

Tablica rozprowadzająca ruch 
„Outdoor”

ZAMKOWA GÓRA

MuzeuM zAMKOWe

Wystawa malarstwa

S K A N S e N
1. MuzeuM

2. ChAtA

3. Kuźnia

4. Młyn

5. PaMiątKi

6. Stajnia

7. ChAtA

8. ChAtA

Muzeum 
Powozów
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Pylon informacyjno – kierunkowy

Zadania:   
 y  jasny przekaz informacyjno marketingowy w pasie 

przydrożnym w polu widzenia kierowcy
 y  budowanie marki
 y  wstępne kierowanie ruchem kołowym do i wokół 

obiektu
  
Konstrukcja:
Wykonany z profili aluminiowych anodowanych lub 
malowanych proszkowo.
Grafika wyklejana folią graficzną lub nadrukowana UV. 
Opcjonalnie dodatkowe wyplotowane plastyczne ele-
menty zamocowane na dystansach do lica pylonu.

Lico wypukłe lub płaskie z PVC (do podświetleń), płyt 
warstwowych typu Dibond, blachy aluminiowej lub sta-
lowej ocynkowanej.

Wielkości:
M:  wys. 5000 mm  szer. 1115 mm  

(panel graficzny: 4960 x 920mm)
L:  wys. 5000 mm  szer. 1360 mm  

(panel graficzny: 4960 x 1170mm)
XL:  wys. 4500 mm  szer. 1608 mm  

(panel graficzny: 4460 x 1170mm)
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Zadania:   
 y  jasne oznakowanie miejsc postojowych: Goście/Pra-

cownicy
 y  indywidualne oznakowanie pojedynczych miejsc po-

stojowych
 y oznaczenie miejsc dla niepełnosprawnych

Konstrukcja:

Tablice parkingowe „Plato”, wymiary tabliczki 500 mm 
x 120 mm (wkładka opisowa nawiązująca wyglądem do 
tablic rejestracyjnych – 500 mm x 119 mm). Tabliczka 
wykonana z profila aluminiowego z „nitami” ze stali nie-
rdzewnej. Aluminium anodowane na kolor srebrny lub 
nieanodowane. Słupek, zagłębnik do wbijania w grunt 
oraz pozostałe elementy mocowania wykonane ze stali 
ocynkowanej, odpornej na korozję. Wysokość tabliczki 
od podłoża – od 500 do 800 mm. System oznakowania 
umożliwiający mocowanie na terenie utwardzonym 
(np. asfalt, kostka parkingowa) lub nieutwardzonym 
(np. trawniki). Oznaczenia na tabliczce parkingowej 
wykonane metodą druku solwentowego na wkładzie 
z PCV lub wyklejane.

Oznaczenie miejsc postojowych  
na parkingach
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Oznaczenie miejsc postojowych 
na parkingach

Tablice parkingowe „Outdoor”, wymiary tabliczki 
500mm x 100 mm (150 mm),  wysokość dowolna. Słup-
ki o przekroju okrągłym (60mm) lub prostokątnym 
(60x60mm). Aluminium anodowane na kolor srebrny 
lub nieanodowane. Słupki mocowane na ocynkowa-
nych stalowych podstawach lub fundamentowane bez-
pośrednio. Oznaczenia na tabliczce parkingowej wyko-
nane metodą druku solwentowego na wkładzie z PCV 
(odporny na warunki atmosferyczne ), drukowane bez-
pośrednio na panelu lub wyklejane.

Oznakowanie parkingowe malowane farbą odbla-
skową Bandax Sprint Color. 
Oznakowanie malowane na asfalcie lub innej utwardzo-
nej powierzchni. Oznaczenia powierzchni miejsca po-
stojowego, miejsc specjalnych (niepełnosprawni)
Indywidualizacja – wg uzgodnionionego kodu np. 
A - 023, T – 121, Z – 002 etc. A - 023 A - 024
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Monsterframe

Funkcje:        
 y prezentacja reklam wielkogabarytowych
 y szybka i łatwa wymiana banerów graficznych

Wykonany z aluminium anodowanego lub nieanodo-
wanego. Konstrukcja zapewnia możliwość mocowania 
banerów reklamowych dowolnej wielkości. System daje 
możliwość mocowania banerów bez konieczności ich 
oczkowania. Elastyczne mocowanie zapewnia równo-
mierne i bezpieczne napięcie banera reklamowego.
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Litery blokowe;  
podświetlane i oświetlane 

Zadania:
 y efektowna i skuteczna reklama zewnętrzna lub we-

wnętrzna
 y oznakowanie obiektów 
 y promocja przestrzenna znaków towarowych

Litery blokowe niepodświetlane do zastosowań ze-
wnętrznych i wewnętrznych wycinane są na ploterze 
termicznym sterowanym komputerowo, z lekkiego ma-
teriału polimerowego – STYRODURU. 
Malowane natryskowo w pełnym zakresie kolorów wg 
palety RAL. W opcji lica z odpowiednio dobranych mate-
riałów (aluminum, stal nierdzewna, brąz, pleksi, pcv).

Minimalna wysokość znaku podświetlanego wynosi 
30 cm, maksymalna – dowolna. 

Diody led stosowane do podświetleń charakteryzują się 
niskim zużyciem energii elektrycznej przy wysokiej ży-
wotności.  
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Gabloty zewnętrzne, wewnętrzne.

Naścienne lub wolnostojące.

Zadania:
 y ochrona prezentowanych materiałów wizerunko-

wych przed uszkodzeniami mechanicznymi
 y ochrona prezentowanych materiałów wizerunko-

wych przed warunkami atmosferycznymi
 y łatwa i szybka wymiana prezentowanych treści.

Gabloty wykonane są z estetycznego, anodowanego 
aluminium. 
Gabloty występują w wersjach jedno lub dwuskrzydło-
wych. 
Skrzydła z bezpieczną, 4mm hartowaną szybą mogą 
być uchylane w lewo, w prawo, bądź przy użyciu  siłow-
ników gazowych – do góry. 
Tył gablot zabezpieczony jest stalową blachą, a front za-
mykany jest na zamek patentowy. 
Elementy konstrukcyjne i pokryciowe zależnie od po-
trzeb: stal nierdzewna, blacha aluminiowa, płyty kom-
pozytowe etc.
Kolorystyka uzgadniana indywidualnie
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Tabliczki

Zadania:   
–  czytelna i estetyczna informacja dotycząca charakte-

ru poszczególnych pomieszczeń, przynależności do 
działu, osób pracujących

–  możliwość łatwej wymiany informacji w zależności od 
zmieniających się potrzeb

–  ułatwienie komunikacji wewnątrz budynku 

Wykonane w systemie Plato 
(profile z anodowanego lub malowanego aluminium) 
informacje na łatwo wymienialnych drukowanych 
wkładkach opisowych lub wyklejane bezp. na profilu. 
Mocowane na taśmę II stronnie klejącą lub kołki mon-
tażowe.

Wykonane w systemie Indoor 
(profile z anodowanego lub malowanego aluminium) 
informacje na łatwo wymienialnych drukowanych 
wkładkach opisowych lub wyklejane na profilu.
Mocowane na taśmę II stronnie klejącą lub kołki mon-
tażowe.
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Wykonane w systemie Fisso
system dystansów ze stali nierdzewnej, aluminium lub 
poliwęglanu. Panele opisowe ze szczotkowanej stali 
nierdzewnej, mineralnego szkła bezpiecznego, szkła 
akrylowego lub innego uzgodnionego materiału. Gra-
fika wyklejana folią graficzną, drukowana bezpośrednio 
na planszach opisowych lub na transparentnych. Moco-
wane na t kołki montażowe.

Wykonane w systemie Fly 
linkowy lub rurkowy system aluminiowych dystansów 
mocujących panele opisowe z mineralnego szkła bez-
piecznego, szkła akrylowego lub innego uzgodnionego 
materiału. Grafika wyklejana folią graficzną, drukowana 
bezpośrednio na planszach opisowych lub na transpa-
rentnych ew. matowych wkładkach opisowych (efekt 
mrożonego szka). Mocowane na kołki montażowe.

Wykonane w systemie Pixquick
system przeźroczystych kaset z odpornego na zaryso-
wania poliwęglanu, łatwo wymienialna grafika na dru-
kowanych wkładkach.
Mocowane na kołki montażowe.

Tabliczki
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Stojaki informacyjne 

Funkcje:        
 y prezentacja informacji o obiekcie (produkcie)
 y łatwa i szybka wymiana wkładki informacyjnej

Stojaki wykonane ze stali malowanej proszkowo, profili 
aluminiowych lub tworzywa sztucznego.
Stojaki zapewniają łatwą i szybka wymianę informacji 
opisowych.
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Wewnętrzne pylony informacyjne

Wykonane z anodowanych lub malowanych proszkowo 
profili aluminiowych. Plansze graficzne wykonane 
z  plexi, pcv, dibond lub innego uzgodnionego 
materiału. Grafika nadrukowana lub wyklejana, możliwe 
podświetlenie.
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Stojaki multimedialne 

Funkcje:        
 y prezentacja materiałów fotograficznych i filmowych
 y dystrybucja informatorów, folderów, przewodników, map etc.

Stojaki wykonane z aluminium , płyt laminowanych i tworzywa sztuczne-
go. Wyposażone w monitory LCD 8”’, 12’’, lub 17’’.  Obsługiwane formaty: 
JPG, AVI, MPEG, Divix, Xvid, MP3.
Pamięć zewnętrzna – karty: SD, MMC, MS, USB, XD, CF.
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Wykonane w systemie Indoor 
(profile z anodowanego lub malowanego 
aluminium) informacje na łatwo wymie-
nialnych drukowanych wkładkach opiso-
wych lub wyklejane bezp. na profilu.

Wykonane w systemie Plato 
(profile z anodowanego lub malowanego 
aluminium) informacje na łatwo wymie-
nialnych drukowanych wkładkach opiso-
wych lub wyklejane bezp. na profilu. 

Wykonane w systemie Fisso
system dystansów ze stali nierdzewnej, 
aluminium lub poliwęglanu. Panele opi-
sowe ze szczotkowanej stali nierdzew-
nej, mineralnego szkła bezpiecznego, 
szkła akrylowego lub innego uzgodnio-
nego materiału. Grafika wyklejana folią 
graficzną, drukowana bezpośrednio na 
planszach opisowych lub na transparent-
nych. 

Wykonane w systemie Pixquick
system przeźroczystych kaset z odpor-
nego na zarysowania poliwęglanu, łatwo 
wymienialna grafika na drukowanych 
wkładkach.

Zadania:   
–  czytelna informacja dotycząca stanowiska, osoby, funkcji danej osoby i miejsca
–  dystrybucja informacji uzupełniających; ulotek, broszur, formularzy, folderów etc. 

Systemy informacyjne na biurko
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Tablice podwieszane

Funkcje:
 y system do prezentacji obrazów, grafik, ekspozycji przestrzennych
 y możliwość : „niewidocznej” zabudowy przestrzeni wystawienniczej
 y duży wybór możliwych rozwiązań mocowań, szyn, antyram etc.

Linkowy lub rurkowy system prezentacyjny. Elementy mocujące ze stali szlachetnej lub aluminium anodowanego,  satynowego, chromowanego lub malowanego. Możliwość 
mocowania w  na ścianie (ściana/ściana, ściana/podłoga, ściana/-) rozpinania pomiędzy sufitem a podłogą, podwieszania do sufitu a także na dedykowanych szynach nośnych.
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Zadania:   
–  czytelny i atrakcyjny graficzne przekaz informacji na 

temat konkretnych funkcji i działów w budynku
–  zapewnienie możliwości łatwej wymiany poszczegól-

nych informacji
–  ułatwienie komunikacji do poszczególnych części bu-

dynku

Tablice kierunkowe

Tablice w systemie Plato:
wykonane z „wypukłych” anodowanych, malowanych 
lub laminowanych profili aluminiowych. Grafika wy-
klejana lub na wymiennych wkładkach. Mocowane na 
ścianie, podwieszane na linkach lub mocowane sema-
forowo.

Tablice w systemie Indoor:
wykonane z płaskich anodowanych, malowanych lub 
laminowanych profili aluminiowych. Grafika wyklejana 
lub na wymiennych wkładkach. Mocowane na ścianie, 
podwieszane na linkach lub mocowane semaforowo.

Archiwum

Kasa

Informacja

Marketing

Biuro

Kurier
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Tablice Fly:
system anodowanych lub chromowa-
nych dystansów połączonych stalową, 
powlekaną linką lub rurką. Informacje 
graficzne prezentowane na planszach ze 
szkła mineralnego, lub akrylowego. Stali 
nierdzewnej lub innego uzgodnionego 
materiału. Grafika nadrukowana, wy-
klejana lub na wymiennych wkładkach. 
Mocowane na ścianie, podwieszane lub 
mocowane semaforowo.

Tablice Fisso:
system dystansów ze stali nierdzewnej, 
aluminium lub poliwęglanu. Panele opi-
sowe ze szczotkowanej stali nierdzewnej, 
mineralnego szkła bezpiecznego, szkła 
akrylowego lub innego uzgodnionego 
materiału. Grafika wyklejana folią graficz-
ną, drukowana bezpośrednio na plan-
szach opisowych lub na transparentnych. 

Tablice kierunkowe
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Barierki kolejkowe 

Funkcje:           
 y porządkowanie ruchu w pomieszczeniach
 y oddzielanie osób od wrażliwych miejsc i obiektów

Barierki kolejkowe wykonane ze stali , aluminium i tworzyw sztucznych.
W najwyższym standardzie wykończenia. Zapewniona możliwość identyfikacji systemu poprzez np. 
nadruk na taśmach oddzielających, podstawach słupków lub słupkach. Barierki kolejkowe dodatkowo 
można uzupełnić o stoliki, kieszonki na ulotki, kasety na wizytówki, bilety, etc.
W ofercie szeroka gama kolorów słupków i taśm oddzielających. W miejsce zwijanej taśmy oddzielają-
cej można zastosować ozdobną linę oddzielającą.
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Witryny wolnostojące

Funkcje:  
 y prezentacja i ochrona wystawianych eksponatów

Witryny wykonane w sposób minimalizujący użycie materiałów konstrukcyjnych innych niż szkło.
W efekcie czego zachowana jest maksymalna transparentność witryny przy maksymalnym wyeksponowaniu prezentowanych eksponatów. 
Opcjonalnie możliwość dodatkowego niskonapięciowego oświetlenia.
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Stojaki wielofunkcyjne 

Funkcje:        
 y dystrybucja poligraficznych materiałów informacyjnych
 y dodatkowe funkcje promocyjne

Stojaki łączące funkcje dystrybucji materiałów informacyjnych z uzupełniającymi informacjami promocyjnymi; 
jako prezenter posterów w systemie OWZ, na bannerach typu Roll-up, czy twardych planszach reklamowych.
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Systemy parawanowe 

Funkcje:        
 y stelaż do prezentacji materiałów ekspozycyjnych
 y duża swoboda konfiguracji systemu i wykorzystania 

przestrzeni ekspozycyjnej
 y szeroka gama rozwiązań mocowania prezentowa-

nych ekspozycji (plansze, gabloty, systemy linkowe, 
rurkowe, „rzep”, banerowe, …)

 y stelaż wysłaniający przestrzeń niedostępną

Składane systemy oparte o konstrukcje anodowanego 
lub malowanego na dowolny kolor aluminium. Proste 
w montażu, stwarzające duże możliwości konfiguracyj-
ne. Bardzo duża dowolność stosowanych wypełnień 
między słupkami nośnymi a także duża ilość sposobów 
prezentowania materiałów ekspozycyjnych.
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Systemy linkowe 

Funkcje:
 y ażurowy, system do prezentacji materiałów graficz-

nych
 y możliwość: „niewidocznej” zabudowy przestrzeni wy-

stawienniczej
 y bardzo szeroka oferta dostępnych mocowań, półek, 

antyram i innych akcesoriów rozszerzających funk-
cjonalność systemu

Linkowy lub rurkowy system prezentacyjny. Elementy 
mocujące ze stali szlachetnej lub aluminium anodowa-
nego,  satynowego, chromowanego lub malowanego. 
Możliwość mocowania w/na ścianie, rozpinana pomię-
dzy sufitem a podłogą, podwieszana do sufitu, a także 
na dedykowanych szynach nośnych.

 Cienkie i miękkie (1,2 i 1,7mm) powlekane linki stalowe. 
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