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ΣΥΣΤΗΜΑ MULTIPLO
MULTIPLO SYSTEM

Ο πιο απλός και αποτελεσµατικός τρόπος οπτικής
επικοινωνίας, σήµανσης ή διακόσµησης στο σηµείο
πώλησης. 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 ή διακόσµησης. Αναδεικνύει εικόνες
υψηλής ποιότητας και ενισχύει τις ενέργειες
επικοινωνίας σας. Σε όλες τις κατασκευές δεν
υπάρχει ορατό πλαίσιο. Τα προϊόντα διατίθενται
φωτιζόµενα ή µη.

ύφασµα
fabric

120mm

ΣΚΕΛΕΤΟΣ
FRAME

The simplest and most eﬀective way of visual
communication, for display or decoration at the
point of sale. It adapts and serves various communication needs from P.O.S display to the entire
exhibition stand. Ideal for events, visual merchandising or wherever there is a need for signage or
decoration. It highlights high-quality images and
strengthens your communication actions. In all
constructions there is no visible frame. The
products are available illuminated or not.

Το προφίλ αλουµινίου διαθέτει µεγάλη ανθεκτικότητα, είναι ελαφρύ και
σταθερό. Έχει το φυσικό χρώµα ανοδίωσης και υπάρχει η δυνατότητα βαφής
σε οποιοδήποτε RAL χρωµατισµό που το καθηστά µοναδικό.
Multiplo system is made of aluminum proﬁles. It is durable, light and stable.
Aluminum comes in silver anodized color and there is the possibility of
painting in any RAL color.

ΥΦΑΣΜΑ
FABRIC

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
LED LIGHTING

Τα υψηλής ποιότητας υφάσµατα τυπώνονται µε
µελάνια UV, φιλικά προς το περιβάλλον. Είναι από
100% polyester, αδιάβροχα και διαθέτουν
ελαστικότητα ώστε να µην ζαρώνουν τα
εικαστικά. Περιµετρικά είναι ραµµένα µε λάστιχο
σιλικόνης που βοηθάει στην εύκολη τοποθέτηση
χωρίς χρήση εργαλείων. Αυτή η µέθοδος
εκτύπωσης, επιτρέπει την αλλαγή των εικαστικών
ανά πάσα στιγµή. Τα υφάσµατα τύπου blockout
χρησιµοποιούνται για να σταµατάνε την διάχηση
του φωτός.

Ο φωτισµός είναι τοποθετηµένος στην εσωτερική
πλευρά των προφίλ. Η τεχνολογία LED έχει
χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος, καλή απόδοση
και µεγάλη διάρκεια ζωής. Με την τοποθέτηση
dimmer δίνεται η δυνατότητα ρύθµισης της
έντασης του φωτισµού.

High quality fabric are digital UV printing, with
eco friendly inks. They are made of 100%
polyester, are waterproof, ﬂame-retardant and
have elasticity to keep the graphics well ﬁtted in
frames. With silicone tape sewn around the
perimeter for easy installation without tools or
trained personnel. Very easy to replace at any
time. Block out fabrics are used to stop the
diﬀusion of light.

www.multiplo.gr

LED modules installed in back or inside edges of
aluminum proﬁle. LED technology oﬀers high
power lighting, in low power consumption and
long life use.

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
TROLLEY CASE
Εύκολη µεταφορά των προϊόντων Multiplo µε
την τροχήλατη τσάντα.
Trolley canvas hard case for the easy transport
of Multiplo products.

∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
DECORATION
Χρησιµοποιώντας το σύστηµα Multiplo ο χώρος
σας αποκτά ενδιαφέρον και ζωντάνια. Ο φωτισµός
LED αναδεικνύει το εικαστικό που θα επιλέξετε
και δηµιουργεί µία ξεχωριστή ατµόσφαιρα.
Επιλέξτε το προϊόν Multiplo που ταιριάζει στις
ανάγκες σας, από εντυπωσιακές φωτεινές
οροφές, µέχρι «ντύσιµο» κολώνας, wall panels
και πολλά άλλα.
By using the Multiplo system, your space
becomes interesting and vibrant. LED lighting
highlights the printing you choose and creates a
unique ambient. You can choose the Multiplo
product that ﬁts your needs, from spectacular
light ceilings, to pillars, wall panels and more.
Φωτεινή Οροφή Ιατρείου
Ceiling Light Box in Medical Oﬃce
Light Boxes Επιτοίχια και Οροφής
στο Νοσοκοµείο Metropolitan
Wall Light Boxes and Ceiling
Panels in Metropolitan Hospital

www.multiplo.gr

Light Box σε Oροφή Kαταστήµατος
Ceiling Light Box in Store
Light Boxes Επιτοίχια Εστιατόριο ΝΑΜΑ
Wall Light Boxes, ΝΑΜΑ Restaurant

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
SHOP FITTING
Εξοπλίστε το κατάστηµά σας µε προϊόντα Multiplo.
Τα light boxes είναι ιδανικά για τοίχους αλλά και
βιτρίνες αφού διατίθενται µίας ή δύο όψεων ώστε
να επικοινωνείτε µηνύµατα µέσα και έξω από το
κατάστηµα ταυτόχρονα. Τα banners είναι ιδανικά
για προώθηση προϊόντων ή για κατευθυντήρια
σήµανση. Με τα LED volumes είναι εύκολο να
τραβήξετε το ενδιαφέρον των πελατών, επίσης
µπορείτε να τοποθετήσετε τα προϊόντα σας πάνω
σε αυτά.
Equip your store with Multiplo products. Light
boxes are ideal for walls and showcases, as they
are available one-sided or two-sided for communicating messages in and out of the store at the
same time. Banners are ideal for product promotion or signage. With LED volumes it is easy to
capture the interest of customers, and you can
also place your products on them.

Light Box, Intersport
Αυτοστήρικτες Πλάτες σε Βιτρίνα, Optical
Backdrops in Store Window, Optical
Εντοιχισµένο Light Box, Xiaomi
Built-in Light Box, Xiaomi

Banners WMF
Banners, WMF
Σύνθεση Κύβων για Τοποθέτηση
Προϊόντων της BIRKENSTOCK
Volume Setting for Product
Placement of BIRKENSTOCK

www.multiplo.gr

ΠΡΟΩΘΗΣΗ
PROMOTION
Εντυπωσιάστε µε την παρουσία σας σε κάθε event,
συνέδριο ή οπουδήποτε αλλού θέλετε να
προβληθείτε. Εύκολα, γρήγορα, χωρίς χρήση
εργαλείων και µε εντυπωσιακό φωτισµό που ενισχύει
την παρουσία σας. Με πλάτη, promo stand και
κύβους έχετε µια δυνατή παρουσία σε οποιοδήποτε
χώρο. Κρατώντας την δοµή και αλλάζοντας την
εκτύπωση θα είστε πάντα µοναδικοί.
Impress when attending any event, conference or
exhibition. Easy, fast, tool-free and with impressive
lighting that enhances your presence. With backdrops, promo stands and cubes you have a strong
presence anywhere.

Προωθητικό Βooth Colgate
Promotional Booth, Colgate
Προωθητική Ενέργεια µε
Φωτεινά Backdrops VOGUE
Promotional LED Lighting
Backdrops, VOGUE

Προωθητικό Βooth Beat
Promotional Booth, Beat
Προωθητικό Βooth Lipton
Promotional Booth, Lipton
Προωθητικό Βooth Jowae
Promotional Booth, Jowae

www.multiplo.gr

ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
EXHIBITION STANDS
Επαναχρησιµοποιούµενες δοµές εκθεσιακών περιπτέρων,
πολλαπλών εφαρµογών, µε το πρωτοποριακό σύστηµα
Multiplo. Το σύστηµα είναι επεκτάσιµο και προσαρµόζεται
στο διαθέσιµο χώρο, στο εκάστοτε εκθεσιακό κέντρο.
Στήσιµο περιπτέρου σε µία µέρα. ∆υνατότητα εξοπλισµού
περιπτέρου µε προϊόντα Multiplo όπως καπέλα, κρεµαστοί
κύβοι, promo stands.
Reusable exhibition stands and booths for trade fairs with
the innovative Multiplo system. The system is expandable
and adaptable to any available space at any exhibition
center. Set up in only a few hours. Ability to equip stand
with Multiplo product like ceiling panels, hanging
volumes, promo stands, volumes.

Εκθεσιακό Περίπτερο
µε αποθήκη
Exhibition Stand
with Storage Room
Κύβοι Φωτεινοί Αναρτώµενοι, La Farm
Ceiling LED Volumes, La Farm
Καπέλο 10χ5 m Creta Farms
Ceiling Panel 10x5 m, Creta Farms
Εκθεσιακό Περίπτερο µε αποθήκη, DHL
Exhibition Stand with Storage Room, DHL

Σύνθεση κύβων/πυλώνων
για προϊόντα, Σέλλας
Volumes Setting, Sellas
Πυλώνας, Chameleon
Volume, Chameleon
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