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ΣΥΣΤΗΜΑ MULTIPLO

BACKDROP LED

BACKDROP

VOLUMES

ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΡΟΦΗ
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To σύστημα Multiplo είναι ένα πρωτοποριακό 
σύστημα προβολής προϊόντων και υπηρεσιών. 
Προσαρμόζεται και εξυπηρετεί διάφορες 
ανάγκες επικοινωνίας από stand προβολής 
προϊόντων μέχρι ολόκληρο εκθεσιακό 
περίπτερο. Ιδανικό για events, in-store 
merchandising, βιτρίνες καταστημάτων ή 
οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη προβολής. 
Αναδεικνύει εικόνες υψηλής ποιότητας και 
ενισχύει τις ενέργειες επικοινωνίας σας. 
Τα προϊόντα διατίθενται φωτιζόμενα ή μη.

Το προϊόν κατασκευάζεται στην Ελλάδα 
και πληροί τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΥΣΤΗΜΑ
MULTIPLO



5ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MULTIPLO

Μεγάλη γκάμα profile ανάλογα με την χρήση
Μεγάλη ανθεκτικότητα
Ελαφρύ
Επεκτάσιμο
Επισκευάσιμο
Στάνταρ χρώμα silver
Δυνατότητα βαφής του προφίλ σε 
οποιοδήποτε RAL χρωματισμό
Ανακυκλώσιμο

Πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου

Ελαστικό 
Αδιάβροχο
Λάστιχο σιλικόνης ραμμένο περιμετρικά για 
άψογη εφαρμογή
Επαναχρησιμοποιούμενες εκτυπώσεις
Αλλάζουν χωρίς τη χρήση εργαλείων ή 
εκπαιδευμένο προσωπικό
Τρόποι εκτύπωσης: UV-Eco solvent

Εκτύπωση σε ύφασμα

Συναρμολόγηση χωρίς χρήση εργαλείων
Δεν χρειάζεται εκπαιδευμένο προσωπικό
για την συναρμολόγηση
Το σύστημα είναι πτυσσόμενο και διαθέτει 
τσάντα μεταφοράς 
Απαιτείται πολύ μικρός χώρος για τη 
μεταφορά και την αποθήκευσή του

Εύκολη συναρμολόγηση/Μεταφορά

Χαμηλή κατανάλωση
Καλή απόδοση
Ομοιόμορφη κατανομή φωτός
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Χρώμα φωτισμού λευκό
Επιλογή dimmer

Φωτισμός LED

Χαρακτηριστικά
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80x180, 100x200, 150x200, 200x200
250x225, 300x225, 500x300

To Multiplo Backdrop LED είναι ένα φωτεινό σύστημα 
προβολής μεγάλων εκτυπώσεων για events,
in-store merchandising, βιτρίνες καταστημάτων ή 
οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη προβολής. Ιδανικό για να 
αναδεικνύει εικόνες υψηλής ποιότητας και να ενισχύει 
ενέργειες επικοινωνίας.

Χαρακτηριστικά

Προτεινόμενες διαστάσεις(MxY)cm

BACKDROP
LED

Φωτισμός LED τελευταίας τεχνολογίας
για υψηλή απόδοση, χαμηλή
κατανάλωση και μεγάλη διάρκεια ζωής

Εύκολη συναρμολόγηση και μεταφορά

Επεκτάσιμο

Εύκολη αλλαγή εκτύπωσης

Διατίθενται και προς ενοικίαση
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in store conferences

promotion conferences

Διατίθεται τροχήλατη τσάντα μεταφοράςΔυνατότητα τοποθέτησης οθόνης

τομή profil
αλουμινίου 15cm
PRF/0006

μέγιστο μήκος
6m

μέγιστο ύψος
3m

χωρίς χρήση
εργαλείων

φωτισμός LED βαφή αλουμινίου
με χρώματα RAL

συσκευασία
χαρτοκιβωτίου

τσάντα μεταφοράς
τροχήλατη

25χ119χ22cm
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80x180, 100x200, 150x200, 200x200
250x225, 300x225, 500x300

To Multiplo Backdrop είναι ένα σύστημα προβολής μεγάλων 
εκτυπώσεων για events, in-store merchandising,
βιτρίνες καταστημάτων ή οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη
προβολής. Ιδανικό για να αναδεικνύει εικόνες υψηλής
ποιότητας και να ενισχύει ενέργειες επικοινωνίας.

Χαρακτηριστικά

Προτεινόμενες διαστάσεις(MxY)cm

BACKDROP

Εύκολη συναρμολόγηση και μεταφορά

Εύκολη αλλαγή εκτύπωσης

Επεκτάσιμο

Διατίθενται και προς ενοικίαση
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events reception

promotionconferences

Διατίθεται τροχήλατη* ή μη** τσάντα μεταφοράςΔυνατότητα τοποθέτησης οθόνης και προβολέων

τομή profil
αλουμινίου 4,5cm
PRF/0037

μέγιστο μήκος
6m

μέγιστο ύψος
3m

χωρίς χρήση
εργαλείων

φωτισμός LED βαφή αλουμινίου
με χρώματα RAL

συσκευασία
χαρτοκιβωτίου

τσάντα μεταφοράς
  *25χ119χ22cm
**25χ25χ110cm
   25χ25χ160cm
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50x50x50, 50x50x100, 50x50x150, 
80x80x200

Φωτεινά βάθρα Multiplo για προβολή προϊόντων, μηνυμάτων 
επικοινωνίας, διακόσμηση. Ιδανικά για events, in-store 
merchandising, βιτρίνες καταστημάτων. Ο όγκος και η 
φωτεινότητα ενισχύουν το μήνυμα-προϊόν.

Χαρακτηριστικά

Προτεινόμενες διαστάσεις(MxY)cm

VOLUMES

Φωτισμός LED τελευταίας τεχνολογίας
για υψηλή απόδοση, χαμηλή
κατανάλωση και μεγάλη διάρκεια ζωής

Εύκολη αλλαγή εκτυπώσεων

Δυνατότητα τοποθέτησης αντικειμένων
με μεγάλο βάρος

Διατίθενται και προς ενοικίαση



11VOLUMES

ceiling
decoration

in store

events

promotion

promotionbooth

τομή profil
αλουμινίου 
5,4χ5,4cm
PRF/0046

αντοχή σε βάρος φωτισμός LED
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Επαναχρησιμοποιούμενες εκτυπώσεις
σε ύφασμα

Εύκολη αλλαγή εκτυπώσεων

Φωτισμός LED τελευταίας τεχνολογίας
για υψηλή απόδοση, χαμηλή
κατανάλωση και μεγάλη διάρκεια ζωής

Στήσιμο περιπτέρου σε 1 εργάσιμη ημέρα

Επεκτάσιμο

Διατίθενται και προς ενοικίαση

Επαναχρησιμοποιούμενες δομές εκθεσιακών περιπτέρων 
πολλαπλών εφαρμογών, με το πρωτοποριακό σύστημα
Multiplo. Το σύστημα είναι επεκτάσιμο και προσαρμόζεται 
στο διαθέσιμο χώρο, στο εκάστοτε εκθεσιακό κέντρο.

Χαρακτηριστικά

ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
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small

medium

medium

large

smallextra small

φωτισμός LED βαφή αλουμινίου
με χρώματα RAL

τομή profil
αλουμινίου 
5,4χ5,4cm
PRF/0046

τομή profil
αλουμινίου 4,5cm
PRF/0037

τομή profil
αλουμινίου 15cm
PRF/0006
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Επιτοίχιες εφαρμογές Multiplo για διακόσμηση και brand-
ing. Ιδανικό για σημεία λιανικής πώλησης, εισόδους 
κτιρίων, χώρους εστίασης και οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη 
επικοινωνίας. Φωτιζόμενα ή μη.

Χαρακτηριστικά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΟΙΧΟΥ

Εύκολη αλλαγή εκτυπώσεων

Ελαφριά κατασκευή

Φωτισμός LED τελευταίας τεχνολογίας
για υψηλή απόδοση, χαμηλή
κατανάλωση και μεγάλη διάρκεια ζωής

Επιλογή dimmer

Custom διαστάσεις
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πολυγωνικό σε
κοινόχρ. χώρο

κατάστημα
λιανικής

φωτιζόμενο σε
κατάστ. λιανικής

εντοιχισμένο σε
χώρο αναμονής

χώρος
μαζικής εστίασης

κατάστημα
λιανικής

χωρίς χρήση
εργαλείων

φωτισμός LED βαφή αλουμινίου
με χρώματα RAL

τομή profil
αλουμινίου 15cm
PRF/0006

τομή profil
αλουμινίου 3,4cm
PRF/0010

τομή εντοιχισμένου
profil αλουμινίου 

3,2cm
PRF/0014

τομή επιτοίχιου
profil αλουμινίου 

2cm
PRF/0049
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Εφαρμογές Multiplo για ανάρτηση από οροφή. Ιδανικά για 
σήμανση σε εκθέσεις, διακόσμηση σε βιτρίνες ή στο εσωτε-
ρικό κτιρίων. Πολύ εντυπωσιακός τρόπος επικοινωνίας για 
χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα φωτισμού 
ενισχύει ακόμη περισσότερο την προβολή σας.

Χαρακτηριστικά

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
ΑΠΟ

ΟΡΟΦΗ

Εύκολη αλλαγή εκτυπώσεων

Φωτισμός LED τελευταίας τεχνολογίας
για υψηλή απόδοση, χαμηλή
κατανάλωση και μεγάλη διάρκεια ζωής

Επιλογή dimmer

Custom διαστάσεις

Διατίθενται και προς ενοικίαση
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“καπέλο” σε
εκθεσιακό χώρο

διαχωριστικό σε χώρο
μαζικής εστίασης

διακόσμηση κρεμαστή
σε βιτρίνα

μετώπη κρεμαστή
σε εκθεσιακό χώρο

φωτεινό “ταβάνι”
σε γραφείο

φωτεινοί κύβοι
σε κατάστημα

τομή profil
αλουμινίου 4,5cm
PRF/0037

φωτισμός LED βαφή αλουμινίου
με χρώματα RAL

τομή profil
αλουμινίου 
5,4χ5,4cm
PRF/0046

τομή profil
αλουμινίου 15cm
PRF/0006
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