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גלגל מזל קוטר 80 ס"מ עם חצובת מתכת טלסקופית מתקפל.
הגלגל מחולק ל 24 פלחים ,עיצוב בהתאם לדרישה, ניתן להחליף את עיצוב הגלגל בהתאם לדרישה. 

בסיס הגלגל בנוי מחצובת מתכת חזקה ויציבה, החצובה מתקפלת ומתפרקת ומאד נוחה לאיחסון והובלה. 
גוף הגלגל עשוי מלוח עץ מחורץ ו24 פינים בולטים מורכב על 2 מיסבים להבטחת סיבוב חלק וארוך. 

בראש הגלגל סמן פלסטיק גמיש לקביעת הפלח הזוכה המייצר צליל נקישה חזק, הרעש מושך את תשומת לב
הסובבים לבניית ציפייה לזכיה עד העצירה.

מתאים מאד לתערוכות, לכנסים, לנקודת המכירה וגם למבצעי תמריצים ולאלמות מכירות ושרות לקוחות. 
גלגל המזל מהוה כלי נהדר למשיכת קהל, למבצעי קד"מ, לביתן בתערוכה או כנס, חלוקת פרסים עם גורם צפייה

וזכייה בפרסים על פי שיקול מוקדם.

 

גלגל מזל

תיבת משוב / הגרלה
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תיבת משוב שקופה מפרספקס
גודל התיבה 30*30 ס"מ גובה 40 ס"מ 

בתיבה חריץ עליון להשחלה + מכסה נפתח ומפתח 
התיבה מתאימה מאד לתערוכות, כנסים ולמשיכת קהל 

מתאימה להצבה על שולחן, אופציה לתיבה על גבי מעמד רצפתי 
אופציה למיתוג

 

 

 
 
 

ייצור מבחר מתקני תצוגה למטרות שונות ממגוון סוגי קרטון:
קרטון כוורת, קרטון גלי ועוד. 

המיתוג בהדפסה יישירה על גבי הקרטון. 
ניתן להזמין מוצרים שונים (בהזמנה כמותית)ניתן ליצור מוצרים כגון:

שער מקרטון, דלפקי תצוגה, מעמדי מוצרים, סטנדים מעוצבים מקרטון, מוביילים ועוד.

 

מוצרי קרטון
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מגש נישא עם רצועות
אופציה להעמדה ע"ג עגלת סופר 

אופציה למיתוג
 

מגשי דיילת

מיתוג עגלות

מיתוג עגלות בנקודות המכירה באמצעות חיפוי צדדים חזית ו/וגב 
באמצעות לוחות פי וי סי מודפסים בכיפוף, 

מתאים להתקנה מהירה ופשוטה ושרידות גבוהה. 
ניתן למתג גם כלובים וכל אמצעי קימעונאי אחר הנמצא בנקודות המכירה.  

ניתן להוסיף דגלון בהתקנה נפרדת ליצירת בולטות נפרדת ולחשיפה גבוהה. 
האמצעים מתוכננים ומיוצרים להתקנה עצמית ע"י הלקוח / דיילת או החנות.
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לפרטים נוספים והזמנה השאירו פרטים ונחזור בהקדם!

ניידמייל *שם מלא *

אני מאשר/ת קבלת דיוור במייל

www.hezikdm.co.il

שלח

דף נחיתה מאת smoove - דיוור אלקטרוני


