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מבחר פתרונות לקיר צילום או קיר חסויות בגדלים שונים ופתרונות תצוגה מגוונים. 
אנו מציעים מגוון פתרונות לפי צרכים ותקציב, קיר פופאפ בד או שמשונית, מולטיקיוב, קיר טראס ועוד כפתרון לקיר

צילום. 
כל המתקנים המוצעים מתקפלים בקלות הרכבה פשוטה ומהירה ומסופקים עם מארז לטרולי. 

מתאים גם לקיר חסויות. 
 

שירות מקיף למציגים בתערוכות מא' ועד ת' כולל ייעוץ בקידום הדוכן או הביתן, עיצוב, תכנון כולל הדמיה, אספקת
ציוד ואביזרים, הקמה פיקוח ופירוק

 
קיר צילום מולטיקיוב:

קיר צילום מודולרי מתקפל לתוך מארז שרוול הדפסה ע"ג בד לא קמיט 
מורכב בקלות לרוחב עד 2.70 מטר לגובה 2.90 ס"מ 

הדפסה איכותית ע"ג בד סאטן משובח הנותן מראה של קיר חסויות או צילום איכותי. 
קל להרכבה ולניוד, נכנס בקלות לתא המטען של מכונית פרטית

 

 

קירות תצוגה / צילום

פופאפ בד

קיר תערוכה גדול ומרשים במחיר נמוך.
ניתן לשלב כקיר צילום באירועים .

מסגרת קפיצית הנפתחת ונסגרת בקלות ועליה מותקנת יריעת בד מודפסת ומוצמדת למסגרת בסקוצ'ים.
 

הערות:
המערכת מגיעה עם מארז קשיח ההופך לדלפק וגם הוא ממותג גרפית. 

המערכת מגיעה עם 2 פנסים המורכבים בקלות בראש המתקן ונותנים הבלטה נוספת לתצוגה.
המערכת ניתנת לניוד במארז הקשיח עם גלגלי הסעה בדומה לטרולי,

משקלה הכולל כ 25 ק"ג וניתנת להובלה גם ברכב פרטי.
 

פופאפ מגנטי
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מסגרת קפיצית V נפתחת ונסגרת בקלות ועליה מתקנים פאנלים עם הדפסה גרפית
המותקנים אליה עם מחברים מגנטיים.

המערכת מגיעה עם מארז קשיח ההופך לדלפק וגם הוא ממותג גרפית. 
המערכת מגיעה עם 2 פנסים המורכבים בקלות בראש המתקן ונותנים הבלטה נוספת לתצוגה.

 
הערות:

במערכת ניתנת לניוד במארז הקשיח עם גלגלי הסעה בדומה לטרולי משקלה הכולל כ 35 ק"ג
וניתנת להובלה גם ברכב פרטי.

עקב שיטת ההדפסה על גבי הפנלים לא מומלץ להציגה בחוץ.  
המערכת הזו מתאימה לתצוגה רק במקומות סגורים שאינם חשופים לשמש ולגשם.

 

 

 
קיר הטראס נבנה בעיקרון על בסיס מבנה משלדת אלומיניום פרופיל 10*10

קיר מודולרי מבוסס פרופיל מתכת 10*10 ומתיחת שמשונית כולל מיתוג גרפי. 
לבינוי תצוגות, ביתנים ומבנים בעיקר לתצוגות פנים ופרופיל 30*30 המתאים יותר לתנאי חוץ. 

מיתוג המבנים מתבצע באמצעות בדים, שמשוניות וחומרים נוספים, ניתן להוסיף תליית מסכים, מדפים וכו'. 
ייחוד המערכת היא שניתן לבנות ממערכות הטראס מגוון ביתנים, מבנים במספר רב של אפשרויות. 

המערכות קלות לשינוע ולהרכבה. 
קיר הטראס מתאים לאירועים, כנסים תערוכות ועוד. 

ניתן לקבל מבנים בגדלים שונים ולמגוון צרכים. 
ניתן להתקנה לתנאי חוץ ופנים.

 

קיר טראס 10

(Easy Wall) איזי וואל
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קיר תצוגה קל ופשוט לתפעול, בעיצוב דקיק
וחדשני,

מגיע עם תאורה מובנית למראה מושלם של
הגרפיקה המודפסת, 

מגיע עם תיק נשיאה קומפקטי ונוח, 
איזי וואל פתרון משולם לתערוכות וכנסים ואפילו

לנסיעות לחו"ל.

 

רולאפ רחב

הרולאפ הרחב מאד בולט בשטח בעיקר בשל גובהו 2.30 מטר והנו בעל נראות גבוהה מאוד. 
ניתן להזמין בגדלים שונים החל מרוחב 1.5 מטר, 2.00 מטר 2.40 מטר ו 3.20 מטר. כולם בגובה 2.30 מטר

רול אפ רחב ואמצעי תצוגה נוספים המציגים את כרזותיך נוחים מאוד לשימוש במקומות בעלי מרחב פרסום מוגבל,
העמדה במקום הנכון תכסה שטח פרסום נרחב ביותר

בשל עלויות נמוכות יחסית של אמצעי התצוגה , יש באפשרותך לשנות את התצוגה שלך לעיתים קרובות.

כשיש לך מוצר חדש, מכירה מיוחדת או אינפורמציה חדשה להציג ללקוחותיך 
גדלים שונים החל מרוחב 1.5 מטר, 2.00 מטר 2.40 מטר ו 3.20 מטר. 

כולם בגובה 2.30 מטר 
נפתח בקלות עד רוחב 3.20 מטר לגובה 2.30 ס"מ. 

הדפסה ע"ג שמשונית איכותית שנותנת מראה של קיר ממותג , 
קל להרכבה ופשוט לנסיעה 

מתאים לכל סוגי הכנסים והתערוכות

קוליסות שימשונית

מבנה קוליסה מעץ ומתיחת שמשונית. 
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שלח

מתאים לקירות תצוגה, לתערוכות, כנסים ואירועים. 
ניתן לאספקה בכל גודל.

www.hezikdm.co.il

ניידמייל *שם מלא *

אני מאשר/ת קבלת דיוור במייל

דף נחיתה מאת smoove - דיוור אלקטרוני


