
 

Lette løsninger, der skaber synlighed
– lige til at tage med … 
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Genialt og prisrigtigt system med stor fleksibilitet 

og brugervenlighed i et stilrent design.

Formater:

Store papkakler:  59 x 59 x 6 cm

Små papkakler: 28 x 59 x 6 cm

BOX DISPLAY SYSTEM

BOX er produceret i pap og vejer 
næsten ingenting.

De enkle samlebeslag kræver 
ingen brug af værktøj.

Det er muligt at kombinere BOX 
på et utal af forskellige måder.

Den specialudviklede lampe
er nem at montere.
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PRISMA er et danskudviklet produkt med fokus på 

design, kvalitet og enkelthed. Samles let uden brug 

af værktøj og vejer kun 3,6 kg. De justerbare ben 

gør det nemt at få PRISMAbannerne til at flugte 

med hinanden, når du har flere på en række.

Formater:

Bredde: 80 cm

Højde: 196 og 240 cm

PRISMA



  

Spennare har udviklet et kvalitetsprodukt med vægt 

på gode detaljer og en høj grad af finish. Spennare  

har i tillæg flere gange modtaget den prestigefyldte 

»Red dot design award«pris.

Formater:

Bredde:  85, 100, 125 og 150 cm

Justerbar højde:  150220 cm 

Roll Up S10
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Kompakt og robust kvalitet fra verdens største 

producent af letvægssystemer. Et brugervenligt 

design med god finish, der gør det nemt at 

trans portere og opbevare. 

Formater:

Bredde:  85, 100 og 150 cm

Justerbar højde:  160225 cm 

Expand MediaScreen 1
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Den økonomiske model, hvor man får en fornuftig 

kvalitet til lavpris. Et funktio nelt system, der er vel

egnet til kampagnebrug.

Formater:

Bredde:  85, 100, 120 og 150 cm

Højde:  200 cm 

Budget Roll up
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En elegant  og fleksibel løsning med perfektion i hver samling. 

Den unikt designede fod giver både stabilitet og et eksklusivt  

udtryk med rene linjer. Har mange anvendelsesmuligheder og  

er nem at håndtere på grund af den lave vægt.

Formater:

Bredde:  60, 80, 85 og 100 cm

Højde:  196, 216 og 236 cm  

Banner Stand S10



Et flot krydsfodssystem med mulighed for enkelt  

eller dobbeltsidet eksponering. Den fjederbelastede 

fod er stabil og kan klappes sammen under transport. 

Banneret kan justeres i højden efter ønske.

Formater:

Bredde: 60, 80, 85 og 100 cm

Justerbar højde:  155220 cm

X Foot S10
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360 graders eksponering – den perfekte løsning til 

præsentationer i lille skala, når du er på farten eller 

skal performe, hvor pladsen er trang. Velegnet som 

infor mations eller samtalebord og kan bygges op 

som et tårn. Svøbet kan sammensættes på et utal 

af måder og i forskellige højder, alt efter behov. 

Formater:

Diameter: 56 cm

Bredde:  159 cm

Højde: Variabel, maks. 110 cm 

Round Up S10
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Expand 2000 giver dit budskab maximal opmærk

somhed! Fås i flere forskellige størrelser og ud

formninger. Kombiner det med transportkassen, 

som udover opbevaring under transport, også 

fungerer som en smart disk. 

Formater:

Bredde:  80375 cm

Højde:  200 og 225 cm

Expand 2000



     

1:  Expand brochureholder: Letvægtsmodel til A4.  

Rulles sammen i taske. Fylder næsten ingenting. 

2:  Expand brochurestander: Til A4 brochurer. Foldes  

sammen og transporteres i praktisk taske. 

3:  Brochureholder S10: Robust design. Brochurer  

kan blive stående på hylderne under transport. 

4:  Brochureholder S20: Dobbeltsidet fremvisning  

af brochurer. Klappes sammen og transporteres  

i aluminiumskuffert. 

5:  Vario d8 brochureholder: Højkvalitet fra Octanorm. 

Klappes sammen og transpor teres i taske. 

Gør det nemt, når du er på farten. Vi tilbyder en 

række forskellige typer brochurestandere alt efter 

situation og behov. Vælg her, hvilken der passer 

bedst til din type markeds føring.

Brochureholdere

1 2

3 4 5
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Som en del af vores sortiment, har vi hos  

Exponent Stougaard et stort og bredt ud

valg af letvægtssystemer til messestande, 

events, receptioner etc.

 Vi forhandler systemer fra forskellige leve

randører i kvaliteter, som passer til netop det 

behov, den enkelte måtte have.

Vi printer selv »budskabet« og monterer det i 

systemerne før levering. På baggrund af en 

kompetent rådgivning, får du på denne måde 

altid en rigtig løsning og en sikker levering.

Vi kan hjælpe og rådgive dig gennem hele pro

cessen – fra idé, grafisk design og kon cept

udvikling til produktion og levering/opstilling.

I denne brochure kan du se et udsnit af vores  

»lige til at tage med udstillingssystemer«, som 

inspiration til dit næste arrangement.

Du er altid velkommen til at besøge vores  

hjemmeside på www.exponent.dk eller kon

takte os på telefon 7026 3300 for yderligere 

information.

Nemt – synligt – transportabelt


