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  Dopasuj 
wsparcie w zakresie 
komunikacji 
 w czasach kryzysu

>

W tych niespokojnych czasach Twoi partnerzy oraz klienci muszą mieć możliwość 
skorzystania z Twojego wsparcia w zakresie INFORMACJI oraz KOMUNIKACJI. 

W tej krótkiej broszurce znajdziesz propozycje systemów, które pozwolą Ci dostosować 
komunikat do okoliczności tak, aby był on jak najbardziej czytelny. 
Produkty podzielono na 4 kategorie: wydzielanie przestrzeni (w budynku jak i na zewnątrz), 
informowanie i wskazywanie drogi, stworzenie recepcji oraz  zagospodarowanie przestrzeni. 
Świetnie sprawdzą się do przekazywania bieżących informacji oraz procesów.
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la mise en situ

Wydzielanie przestrzeni Barierki kolejkowe 

Listwa 1000 mm UB214-1000   1140 (szer.) mm

Listwa1500 mm UB214-1500   1940 (szer.) mm

Listwa 2000 mm UB214-2000   2440 (szer.) mm

Podstawa UB214B   360 (szer.) mm

Słupek UB214P   960 (wys.) mm

Klipsy (para) UB214-SC

Zestaw Basic Leader
(Czarny słupek - Taśma 
Czerwona/
Szara/Czarna)

SP-800B-R/G/B   910 (wys.) x 2000 (szer.) x 350 (gł.) mm

Zestaw Basic Leader
(Srebrny słupek - Taśma 
Czerwona/
Szara/Czarna)

SP-800S-R/G/B   910 (wys.) x 2000 (szer.) x 350 (gł.) mm

Znak stopu 

A2 VF204-A2   925 (wys.) x 465 (szer.) x 675 (gł.) mm

A1 VF204-C   1060 (wys.) x 638 (szer.) x 825 (gł.) mm

A0 VF204-C-A0   1440 (wys.) x 883 (szer.) x 835 (gł.) mm

B1 VF203   1220 (wys.) x 848 (szer.) x 925 (gł.)  mm

B0 VF203A   1620 (wys.) x 1128 (szer.) x 1025 (gł.) mm

Niezależnie od kryzysu z jakim się zmagasz, 
wymusza on zachowanie rygoru i perfekcyjnej 
organizacji. 
Przestrzeń musi być tak zaaranżowana, aby 
było wiadomo od razu jak się poruszać i 
gdzie nie wolno wchodzić. Dzięki barierkom 
kolejkowym oraz potykaczom w łatwy sposób 
wyodrębnisz sektory i stworzysz bezpieczny 
dystans.
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la mise en situ

Ścienna ramka OWZ

A4 AT401-C   328 (wys.) x 241 (szer.) x 13 (gł.) mm

A3 AT402-C   451 (wys.) x 328 (szer.) x 13 (gł.) mm

A2 AT403-C   625 (wys.) x 451 (szer.) x 13 (gł.) mm

A1 AT404-C   872 (wys.) x 625 (szer.) x 13 (gł.) mm

A0 AT405-C   1220 (wys.) x 872 (szer.) x 13 (gł.) mm

Potykacz

A1 UB207   1165 (wys.) x 780 (szer.) x 500 (gł.) mm

A0 UB207-A0   1554 (wys.) x 1010 (szer.) x 625 (gł.) mm

B1 UB207-B1   1350 (wys.) x 1000 (szer.) x 620 (gł.) mm

Mini roll up 

Stojak na telewizor

A4 UB162-A4   320 (wys.) x 231 (szer.) x 78 (gł.) mm

A3 UB162-A3   444 (wys.) x 312 (szer.) x 78 (gł) mm

Stojak na telewizor LN250   1030-1530 (wys.) x 850 (szer.) x 730 (gł.) mm

W sytuacji kryzysowej, niezbędne
 jest dostarczenie właściwych informacji 
i wiedzy, które należy przekazać 
odwiedzającym.

Przedstawione rozwiązania 
od roll upów przez standy po ścianki 
informacyjne są przenośne 
i ekonomiczne. To łatwy sposób 
na komunikację. 
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Ramka OWZ na nóżceStand rurowy z grafiką tekstylną

Roll up StandardProsta ścianka rurowa z grafiką 
tekstylną

A3 SL103   1075 (wys.) x 245 (szer.) x 326 (gł.) mm

A4 SL104   1005 (wys.) x 245 (szer.) x 326 (gł.) mm

800 mm FORM-MON-ECO-800   2009 (wys.) x 800 (szer.) x 378 (gł.) mm

1000 mm FORM-MON-ECO-1000   2009 (wys.) x 1000 (szer.) x 378 (gł.) mm

800 mm UB197   2105 (wys.) x 860 (szer.) x 285 (gł.) mm

850 mm UB196   2105 (wys.) x 910 (szer.) x 285 (gł.) mm

1000 mm UB197-1000   2105 (wys.) x 1060 (szer.) x 285 (gł.) mm

1200 mm UB197-1200   2105 (wys.) x 1260 (szer.) x 285 (gł.) mm

1500 mm UB197-1500   2105 (wys.) x 1560 (szer.) x 285 (gł.) mm

2000 mm UB197-2000   2105 (wys.) x 2060 (szer.) x 285 (gł.) mm

2400 mm FORM-STR-24   2380 (wys.) x 2350 (szer.) x 400 (gł.) mm

3000 mm FORM-STR-30   2380 (wys.) x 2950 (szer.) x 400 (gł.) mm

4000 mm FORM-STR-40   2380 (wys.) x 3950 (szer.) x 400 (gł.) mm

5000 mm FORM-STR-50   2380 (wys.) x 4950 (szer.) x 400 (gł.) mm

6000 mm FORM-STR-60   2380 (wys.) x 5950 (szer.) x 400 (gł.) mm

Ścianka teleskopowa 

Ścianka teleskopowa UB165-S   1000-2515 (wys.) x 1429-2540 (szer.) x 442 (gł.) mm
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Stwórz lub oznacz recepcję, która 
będzie widoczna dla każdego.

Wybierz spośród flag o różnym 
kształcie, lad lub meeting podów.

Recepcja Lada magnetyczna z grafiką tekstylną

Recepcja z 
fryzem PC607   2195 (wys.) x 805 (szer.) x 450 (gł.) mm Lada magnetyczna FORM-MOD-CNTR   1015 (wys.) x 800 (szer.) x 600 (gł.) mm

Półka FORM-MOD-CNTR-02   9 (wys.) x 770 (szer.) x 571 (gł.) mm

Prywatna przestrzeń

Prywatna 
przestrzeń FORM-MPOD-01   2100 (wys.) x 2900 (szer.) x 2550 (gł.) mm
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Flaga Edge

Flaga Quill

Flaga Feather Flaga Crest

Extr Large  UF-ZME-EXLA   5070 (wys.) x 770 (szer.) mm

Large  UF-ZME-EXL   4010 (wys.) x 770 (szer.) mm

Medium  UF-ZME-ME   2900 (wys.) x 770 (szer.) mm

Medium  UF-ZME-SM   2020 (wys.) x 770 (szer.) mm

Extra Large  UF-ZM-EXLA   4660 (wys.) x 920 (szer.) mm

Large  UF-ZM-LA   3440 (wys.) x 1100 (szer.) mm

Medium  UF-ZM-ME   2750(wys.) x 1140 (szer.) mm

Small  UF-ZM-SM   2180 (wys.) x 580 (szer.) mm

Extra Large UF-ZM-EXLA   5030 (wys.) x 910 (szer.) mm

Large UF-ZM-LA   5030 (wys.) x 910 (szer.) mm

Medium UF-ZM-ME   5030 (wys.) x 910 (szer.) mm

Small UF-ZM-SM   5030 (wys.) x 910 (szer.) mm

Extra Large UF-ZM-EXLA   5020 (wys.) x 860 (szer.) mm

Large UF-ZM-LA   3950 (wys.) x 730 (szer.) mm

Medium UF-ZM-ME   3130 (wys.) x 600 (szer.) mm

Small UF-ZM-SM   2470 (wys.) x 540 (szer.) mm

Łuk

Łuk ZOOM+ARCH   2500/3000 (wys.) x 4000 (szer.) mm

Podstawa UF-ZMSWB   162,5 (wys.) x 642 (szer.) mm
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Bez względu na to, jaka przestrzeń zostanie wyposażona lub jakie będą Państwa wymagania w zakresie komunikacji i informacji, 
modułowe rozwiązania spełnią te potrzeby. Jest to najlepszy kompromis, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb.
Odkryj 3 elastyczne, konfigurowalne, wielokrotnego użytku rozwiązania umożliwiające szybkie i łatwe wydzielenie przestrzeni.

Stopa 
stabilizująca 

• Konstrukcja z aluminiowych ram
• Poprzeczki wzmacniające
• Sztywne panele
• Montaż za pomocą klucza imbusowego

• Konstrukcja z aluminiowych ram 
• Grafika tekstylna
• Montaż za pomocą klucza imbusowego
• Modułowe  rozwiązanie
• Dostępne akcesoria

Ścianki działowe n°1

Ścianki działowe n°2
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Magnetyczne ścianki działowe

Dostępne akcesoria (opcja dodatkowa)

Składany namiot 

Rama 2x2 ZT22-XAF   3160 (wys.) x 2000 (szer.) x 2000 (gł.) mm

Rama 3x3 ZT33-XAF   3160 (wys.) x 2920 (szer.) x 2920 (gł.) mm

Rama 3x4,5 ZT345-XAF   3160 (wys.) x 4300 (szer.) x 2920 (gł.) mm

Rama 3x6 ZT36-XAF   3160 (wys.) x 5800 (szer.) x 2920 (gł.) mm

Dach ZTXX-CTB/K/R/W Kolory: Niebieski/Czarny/Czerwony/Biały

Ściana ZTXX-FWB/K/R/W Kolory: Niebieski/Czarny/Czerwony/Biały

Pół ściana ZTXX-HWB/K/R/W Kolory: Niebieski/Czarny/Czerwony/Biały

• Standardowe moduły z aluminiowych rur
• Grafika tekstylna z zamkiem błyskawicznym
• Montaż bez użycia narzędzi (system magnetyczny)
• Bardzo modułowy i łatwy w montażu
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4. Ścianki działowe z pleksi*

• Osłona z pleksi
• Otwarte na dole dla łatwej komunikacji
• Dwie opcje: przenośne z nogami w zestawie lub bez nóg (wymaga 

nawiercenia otworów w ladzie)
• Dostosowane do indywidualnych potrzeb

*Przedmiotem oferty są ramy. Pleksi nie jest dostarczana w zestawie.
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Nasze propozycje:

Czy chcesz zoptymalizować i wykorzystać istniejące media? Spraw, aby meble ewoluowały w kierunku narzędzia 
komunikacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Flagi w wybranych przez Ciebie rozmiarach, obrusy do 
przykrycia stołu, lady lub banery do powieszenia na ścianach lub na barierki ochronne.
Druki wykonane na zamówienie oferują wszechstronność i skuteczną komunikację.

* dostępnych jest wiele rodzajów wykończenia grafiki. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółów.  



+48 505 429 674
zuzanna.walicka@ultimadisplays.pl

+48 505 429 532
  paulina.czerwinska@ultimadisplays.pl

   Skontaktuj się z nami>


