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Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na 
personalizowane meble reklamowe.

Nasze produkty wyróżniają się wyjątkową 
możliwością dopasowania do indywidualnych 

potrzeb odbiorcy, poprzez malowanie na 
wybrany kolor, nadruk, grawer lub nawet 

wycięcie zadanej grafiki czy logotypu.

Wykonane z metalu, tworzyw sztucznych 
bądź sklejki, z widocznie wyeksponowanym 

logo, idealnie nadają się do barów na 
świeżym powietrzu, restauracji, przestrzeni 

gastronomicznych w centrach handlowych czy 
na imprezy sponsorowane.

Wszystkie meble są produkowane w UE.

STOLIKI

1. STOLIK KOKTAJLOWY FI 500MM
2. STOLIK BAROWY Z PODNÓŻKIEM
3. STOLIK RESTAURACYJNY
4. STOLIK PLAŻOWY PUSZKA
5. STOLI K PLAŻOWY PUSZKA ZE SCHOWKIEM
6. STOLIK Z TACKĄ
7. MAŁY STOLIK KAWOWY
8. SKŁADANY STOLIK BISTRO
9. STOLIK DREWNIANA SKRZYNKA

BLATY
1. Z WERZALITU
2. Z MDF FOLIOWANEGO
3. ZE SKLEJKI
4. Z METALU

KRZESŁA
1. HOKER TAPICEROWANY
2. HOKER STANDARD
3. HOKER GIĘTY
4. LEŻAKI DREWNIANE
5. MAŁE SIEDZISKO KAWOWE
6. SKŁADANE KRZESŁO BISTRO
7. HAMAK ZE STALOWYM STELAŻEM
8. SIEDZISKO DREWNIANE SKRZYNKA

ZESTAWY MEBLI
1. INDUSTRIALNY WYSOKI
2. INDUSTRIALNY NISKI
3. ZE SKLEJKI
7. BECZKI

OSŁONY OCHRONNE
1. MOBILNA OSŁONA
2. MOBILNA OSŁONA LEKKA
3. OSŁONA PRZECIWWIATROWA

STOJAKI ROWEROWE

INNE
1. WÓZEK BAROWY
2. BARIERKI RESTAURACYJNE Z BANEREM

p.3

p.8

p.16

p.10

p.18

p.19

SPIS 
TREśCI

p.14



3

STOLIK KOKTAJLOWY 
FI500MM
STANDARD
 
• Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na wybrany kolor  
 (możliwe zastosowanie podkładu cynkowego);
• Różne opcje blatu; blaty personalizowane:
 - z woodopornego MDF, foliowany, z obrzeżem ochronnym 
 (do zastosowań wewnętrznych);
 - ze sklejki, lakierowany (do zastosowań wewnętrznych);
• Do samodzielnego montażu;

Wysokość stolika: ~1100mm
średnica blatu: 500mm
Minimalna ilość zamówienia: 8 sztuk

Indeks produktu: TABL.001

STOLIKI

STOLIK KOKTAJLOWY 
FI500MM
Z POJEMNIKIEM
• Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na wybrany kolor  
 (możliwe zastosowanie podkładu cynkowego);
• Pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego; posiadają 
 3 kieszenie; nie przepuszczają wody;
• Różne opcje blatu; blaty personalizowane:
 - z woodopornego MDF, foliowany, z obrzeżem ochronnym 
 (do zastosowań wewnętrznych);
 - ze sklejki, lakierowany (do zastosowań wewnętrznych);
• Do samodzielnego montażu;

Wysokość stolika: ~1100mm
średnica blatu: 500mm
Głębokość kosza: 210mm
Minimalna ilość zamówienia: 8 sztuk

Indeks produktu: TABL.002
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STOLIK RESTAURACYJNY 

• Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na wybrany kolor  
 (możliwe zastosowanie podkładu cynkowego);
• Różne opcje blatu; blaty personalizowane:
 - z Werzalitu (do zastosowań zewnętrznych);
 - z woodopornego MDF, foliowany, z obrzeżem ochronnym 
 (do zastosowań wewnętrznych);
 - ze sklejki, lakierowany (do zastosowań wewnętrznych);
• Do samodzielnego montażu;

Wysokość stolika: ~750mm
Wielkość blatu - w zależności od jego kształtu:
 - okrągły: fi 700mm
 - kwadratowy: 700 x 700mm
Minimalna ilość zamówienia: 5 sztuk.

Indeks produktu:  TABL.004

STOLIK BAROWY 
Z PODNÓŻKIEM 
• Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na wybrany kolor  
 (możliwe zastosowanie podkładu cynkowego);
• Obłożenie nogi stołu wykonane z rury PCV wyklejonej folią 
 w wybranym kolorze/z zadaną grafiką;
• Podstawa stalowa, malowana proszkowo, z podnóżkiem;
• Różne opcje blatu; blaty personalizowane:
 - z Werzalitu (do zastosowań zewnętrznych);
 - z woodopornego MDF, foliowany, z obrzeżem ochronnym 
 (do zastosowań wewnętrznych);
 - ze sklejki, lakierowany (do zastosowań wewnętrznych);
• Do samodzielnego montażu;

Wysokość stolika: ~1000mm
średnica blatu: 800mm
Minimalna ilość zamówienia: 5 szt. (50szt. dla blatów z Werzalitu)

Indeks produktu: TABL.003
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STOLIK PLAŻOWY PUSZKA
STANDARD
• Stolik imitujący puszkę, wykonany z tworzywa;
• Na blacie nadrukowany kapsel od puszki, boki zadrukowane  
 dowolną grafiką (druk w technologii cyfrowej);

Wysokość stolika: 410mm
średnica blatu: 380mm
Minimalna ilość zamówienia: 9 sztuk

Tworzy zestaw z leżakami drewnianymi (SEAT.005).

Indeks produktu: TABL.005

STOLIK PLAŻOWY PUSZKA 
OTWIERANY, Z IZOLACJĄ
• Stolik imitujący puszkę, wykonany z tworzywa;
• Na blacie nadrukowany kapsel od puszki, boki zadrukowane  
 dowolną grafiką (druk w technologii cyfrowej);
• Wieko otwierane; w środku schowek z izolacją termiczną;

Wysokość stolika: 410mm
średnica blatu: 380mm
Minimalna ilość zamówienia: 9 sztuk
.

Tworzy zestaw z leżakami drewnianymi (SEAT.005).

Indeks produktu: TABL.006
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STOLIK Z TACKĄ
• Przenośny, funkcjonalny stolik wyposażony w rączkę z blatem 
 w formie tacki;
• Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na wybrany kolor;
• Tacka-blat wykonany z metalu;
• Możliwość wykonania dowolnego nadruku na blacie/tacce;

Wysokość stolika: ~450mm
średnica blatu:  380mm
Minimalna ilość zamówienia: 18 sztuk

Tworzy zestaw z leżakami drewnianymi (SEAT.005).

Indeks produktu:  TABL.007 

MAŁY STOLIK KAWOWY
• Konstrukcja stalowa, ocynkowana;
• Blat wykonany z woodopornego MDF, foliowany, z obrzeżem 
 ochronnym (do zastosowań wewnętrznych);
• Boki stolika wyklejone folią z zadrukiem; 
• Szerokie możliwości personalizacji poprzez naniesienie dowolnej
 grafiki na boki i blat stolika;
• Do samodzielnego montażu;

Wysokość stolika: ~430mm
średnica podstawy stolika: ~390mm
średnica blatu: 540mm
Minimalna ilość zamówienia:  6 sztuk
 
Tworzy zestaw z małymi siedziskami kawowymi (SEAT.008).

Indeks produktu:  TABL.008 
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SKŁADANY STOLIK BISTRO
• Konstrukcja oraz blat stalowe, malowane proszkowo na wybrany
 kolor (możliwe zastosowanie podkładu cynkowego);
• Stoły są składane, co ułatwia ich przechowywanie; 
• Szerokie możliwości personalizacji wyglądu poprzez zastosowanie
 nadruku na blacie;
• Produkt wysyłany w całości;

Wysokość stolika: ~755mm 
Wymiary blatu: 620 x 520mm 
Minimalna ilość zamówienia: 6 sztuk

Tworzy zestaw ze składanymi krzesłami bistro (SEAT.009).

Indeks produktu: TABL.009

STOLIK DREWNIANA 
SKRZYNKA
• Wykonana z heblowanych i szlifowanych desek z drewna 
 sosnowego;
• Logo grawerowane po obu stronach stolika;

Wysokość stolika: 400mm 
Wymiary blatu: 600 x 400mm 
Minimalna ilość zamówienia: 10 sztuk

Tworzy zestaw z siedziskiem drewnianym skrzynka (SEAT.010) lub 
leżakami drewnianymi (SEAT.005).

Indeks produktu: TABL.010
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Z WERZALITU
• Uniwersalny, do zastosowań na zewnątrz oraz wewnątrz;
• Wytrzymały na zmienne warunki atmosferyczne;
• Możliwość nadruku personalizowanej grafiki;
• Standardowo w kształcie koła;

średnica blatu: 700 mm
 80 0mm 
Minimalna ilość zamówienia: 50 sztuk

Indeks produktu: TTOP.001

Z MDF FOLIOWANEGO
• Do zastosowań wewnątrz (na zewnątrz z pewnymi 
 ograniczeniami);
• Wykonany z wodoodpornego MDF, foliowanego, z obrzeżem  
 ochronnym;
• Możliwość nadruku personalizowanej grafiki;

średnica blatu: 500 mm
             700 mm
          ~800 mm
Minimalna ilość zamówienia: 25 sztuk

Indeks produktu: TTOP.002 

BLATY
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ZE SKLEJKI LAKIEWOWANEJ
• Do zastosowań wewnątrz (na zewnątrz z pewnymi ograniczeniami);
• Możliwość nadruku i/lub wygrawerowania personalizowanej  
 grafiki;
• Dostęny w różnych kształtach;

Wymiary blatu - w zależności od kształtu:
 - okrągły:  fi 500mm 
   fi 700mm 
   fi ~800mm
 - kwadratowy:  500 x 500mm
   700 x 700mm
                      ~800 x 800mm
Minimalna ilość zamówienia: 25 sztuk

Indeks produktu: TTOP.003

Z METALU
• Uniwersalny, do zastosowań na zewnątrz oraz wewnątrz;
• Możliwość nadruku personalizowanej grafiki;

Wymiary blatu:  500mm 
   700mm
                      ~800mm
Minimalna ilość zamówienia: 25 sztuk

Indeks produktu: TTOP.004
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KRZESŁA

HOKER TAPICEROWANY  
GIĘTE NOGI
• Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na wybrany kolor 
 (możliwe zastosowanie podkładu cynkowego);
• Siedzisko z oparciem;
• Siedziska i oparcia personalizowane – możliwość nadruku 
 na materiale;
• Obicie siedziska i oparcia wykonane z ekoskóry (do zastosowań  
 wewnętrznych);
• Produkt wysyłany w całości;

Wysokość hokera: ~700mm
średnica siedziska: 300-350mm
Minimalna ilość zamówienia: 25 sztuk

Indeks produktu: SEAT.001

HOKER TAPICEROWANY
PROSTE NOGI
• Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na wybrany kolor 
 (możliwe zastosowanie podkładu cynkowego);
• Siedzisko bez oparcia;
• Siedziska personalizowane – możliwość nadruku na materiale;
• Obicie siedziska wykonane z ekoskóry (do zastosowań   
 wewnętrznych);
• Produkt wysyłany w całości;

Wysokość hokera: ~700mm
średnica siedziska: 300-350mm
Minimalna ilość zamówienia: 25 sztuk

Indeks produktu: SEAT.002



11

HOKER 
STANDARD
• Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na wybrany kolor  
 (możliwe zastosowanie podkładu cynkowego);
• Siedzisko z oparciem;
• Różne opcje siedziska; siedziska personalizowane:
 - z Wersalitu (do zastosowań zewnętrznych);
 - z woodopornego MDF, foliowane (do zastosowań wewnętrznych);
 - ze sklejki, lakierowane (do zastosowań wewnętrznych);
• Produkt wysyłany w całości;

Wysokość hokera: 980mm
Wysokość siedziska: 755mm
średnica siedziska: ~340mm
Minimalna ilość zamówienia: 25 szt. (50 szt. dla siedzisk z Werzalitu)

Indeks produktu: SEAT.003

HOKER GIĘTY 
• Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na wybrany kolor  
 (możliwe zastosowanie podkładu cynkowego);
• Siedzisko z oparciem lub bez-;
• Różne opcje siedziska; siedziska personalizowane:
 - z Wersalitu (do zastosowań zewnętrznych);
 - z woodopornego MDF, foliowane (do zastosowań wewnętrznych);
 - ze sklejki, lakierowane (do zastosowań wewnętrznych);
• Produkt wysyłany w całości;

Wysokość hokera z oparciem: ~900 mm
Wysokość siedziska: ~750 mm
średnica siedziska: ~340mm
Minimalna ilość zamówienia: 25 szt. (50 szt. dla siedzisk z Werzalitu)

Indeks produktu: SEAT.004

LEŻAKI DREWNIANE
• Stelaż wykonany z drewna bukowego, bez sęków;
• Elementy ruchome łączone za pomocą nitów;
• Trzy pozycje regulacji kąta oparcia;
• Siedzisko wykonane z poliestru z certyfikatem OEKOTEX;
• Spersonalizowany nadruk full kolor;
• Nadruk jednostronny na całej powierzchni tkaniny zgodnie z  
 kolorystyką Pantone lub CMYK;

Szerokość siedziska: 550mm
Wymiary po złożeniu: 1250 x 540 x 32mm
Minimalna ilość zamówienia: 10 sztuk

Indeks produktu: SEAT.005
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MAŁE SIEDZISKO KAWOWE
• Konstrukcja stalowa, ocynkowana;
• Siedzisko tapicerowane; tapicerka wykonana z ekoskóry 
 (do użytku wewnętrznego);
• Boki siedziska wyklejone folią z zadrukiem (personalizacja poprzez
 nadruk dowolnej grafiki);
• Produkt wysyłany w całości;

Wysokość siedziska: ~480mm
średnica siedziska: ~390mm
Minimalna ilość zamówienia: 6 sztuk

Tworzy zestaw z małym stolikiem kawowym (TABL.008).

Indeks produktu: SEAT.008

SKŁADANE KRZESŁO BISTRO
• Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo na wybrany kolor
 możliwe zastosowanie podkładu cynkowego);
• Krzesła są składane, co ułatwia ich przechowywanie;
• Szerokie możliwości personalizacji wyglądu poprzez zastosowanie
 cięcia laserowego na oparciu;
• Produkt eysyłany w całości;

Wysokość krzesła: 
Wysokość siedziska:
Wielkość siedziska: 
Minimalna ilość zamówienia:

Tworzy zestaw ze składanym stolikiem bistro (TABL.009).

Indeks produktu: SEAT.009
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HAMAK 
ZE STALOWYM STELAŻEM 
• Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na kolor wybrany z 
 palety (możliwe zastosowanie podkładu cynkowego);
• Konstrukcja piaskowana przed malowaniem 
 (zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne);
• Hamak z poprzeczką, wykonany z tkaniny ze spersonalizowanym  
 nadrukiem;

Długość całkowita: 3200mm
Wysokość: 1200mm
Szerokość: 1200mm
Nośność: 120kg
Waga: ~17kg
Minimalna ilość zamówienia: 5 sztuk

Indeks produktu: SEAT.006

SIEDZISKO DREWNIANE 
SKRZYNKA 
• Wykonane z heblowanych i szlifowanych desek z drewna 
 sosnowego;
• Logo grawerowane po obu stronach siedziska;
• Siedzisko tapicerowane wodoodporną tkaniną imitującą len 
 (w kolorze wybranym z palety;)

Wysokość: 350mm
Wielkość siedziska 500 x 400mm
Waga: ~ 8kg 
Minimalna ilość zamówienia: 10 sztuk

Tworzy zestaw ze stolikiem drewniana skrzynka (TABL.010).

Indeks produktu: SEAT.010
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ZESTAWY MEBLI

INDUSTRIALNY WYSOKI
• W skład zestawu wchodzi stół i 4 krzesła;
• Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na wybrany kolor 
 (możliwe zastosowanie podkładu cynkowego);
• Blat oraz siedzisko wykonane z foliowanego MDF lub lakierowanej  
 sklejki;
• Szerokie możliwości personalizacji wyglądu zestawu poprzez 
 zastosowanie grawerowania, sitodruku, nadruku cyfrowego;
• Zestaw wysyłany w całości;

Wysokość stolika: ~1000mm
Wymiary blatu: 700 x 700mm
Wysokość siedziska: 700mm
Wymiary siedziska: 300 x 300mm

Minimalna ilość zamówienia: 4 komplety

Indeks produktu: SETO.001

INDUSTRIALNY NISKI
• W skład zestawu wchodzi stół i 4 krzesła;
• Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na wybrany kolor 
 (możliwe zastosowanie podkładu cynkowego);
• Blat oraz siedzisko wykonane z foliowanego MDF lub lakierowanej  
 sklejki;
• Szerokie możliwości personalizacji wyglądu zestawu poprzez 
 zastosowanie grawerowania, sitodruku, nadruku cyfrowego;
• Zestaw wysyłany w całości;

Wysokość stolika: ~750mm
Wymiary blatu: 700 x 700mm
Wysokość siedziska: 450mm
Wymiary siedziska: 300 x 300mm

Minimalna ilość zamówienia: 4 komplety

Indeks produktu: SETO.002
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ZE SKLEJKI
WERSJA NR 2
• W skład zestawu wchodzi stół i 2 krzesła;
• Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na wybrany z palety  
 kolor (możliwe zastosowanie podkładu cynkowego);
• Blat, siedzisko oraz oparcie wykonane z lakierowanej sklejki;
• Szerokie możliwości personalizacji wyglądu zestawu poprzez 
 zastosowanie grawerowania, sitodruku, nadruku cyfrowego;
• Zestaw wysyłany w całości;

Wysokość stolika: ~750mm
Wymiary blatu: 700x700mm
Wysokość siedziska krzesełka: 450mm

Minimalna ilość zamówienia: 4 komplety

Indeks produktu: SETO.004

BECZKI
• W skład zestawu wchodzi stolik i 2 fotele imitujące beczki po oleju;
• Konstrukcja z blachy stalowej z przetłoczniami malowana 
 proszkowo na wybrany z palety kolor;
• Możliwość personalizacji poprzez wyklejenie dowolną grafiką;
• Różne opcje personalizowanych blatów 
 (do zastosowań wewnętrznych):
 - z płyty wiórowej (dostępne różne kolory);
 - z woodopornego MDF, foliowany, z obrzeżem ochronnym;
 - metalowy, z obrzeżem ochronnym;
 - ze sklejki, lakierowany;
• Siedzisko fotela obite ekoskórą w wybranym kolorze;
• Stolik i fotele wyposażone w 4 regulowane stopki;
• Zestaw wysyłany w całości;

Wysokość stolika: 460mm
średnica podstawy stolika: 390mm
średnica blatu: 540mm
Wysokość fotela z oparciem: 790mm 
Wysokość siedziska fotela: 400mm
średnica fotela: 550mm
Minimalna ilość zamówienia: 5 kompletów

Indeks produktu: SETO.010
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OSŁONY OCHRONNE

MOBILNA OSŁONA
• Spełnia wymagania narzucone przez Ministerstwo Rozwoju dla  
 -każdego stolika, który nie jest wyższy niż 80 cm;
• Nadaje się do zastosowania na zewnątrz;
• Wykonana z wytrzymałego poliwęglanu litego (z certyfikatem CE) i  
 - malowanej proszkowo stali;
• Odporna na uderzenia (w przeciwieństwie do osłon z plexi);
• Stopy malowane z podkładem cynkowym 
 (lepsza ochrona przed rdzewieniem przy użyciu na zewnątrz/ 
 w środowisku wilgotnym);
• Stabilna konstrukcja stalowo-aluminiowa;
• Może być dezynfekowana środkami zawierającymi alkohol 
 (w przeciwieństwie do osłon z plexi);
• Możliwość personalizacji poprzez wykonanie nadruków;
• Prosty, samodzielny montaż; 
• Elementy dostarczane w oryginalnej folii ochronnej, w częściach;

Wysokość osłony: 1500mm
Szerokość osłony: 700mm
Minimalna ilość zamówienia: 5 sztuk

Indeks produktu: COVE.001

MOBILNA OSŁONA LEKKA
• Wykonana z wytrzymałego poliwęglanu litego (z certyfikatem CE);
• Odporna na uderzenia (w przeciwieństwie do osłon z plexi);
• Stabilna, lekka konstrukcja;
• Może być dezynfekowana środkami zawierającymi alkohol 
 (w przeciwieństwie do osłon z plexi);
• Możliwość personalizacji poprzez wykonanie nadruków 
 (o wymiarze do 200x500mm);
• Prosty, samodzielny montaż; 
• Elementy dostarczane w oryginalnej folii ochronnej;

Wysokość osłony: 1600mm lub 1800mm
Szerokość osłony: 700mm
Wysokość szyby: 1255mm
Minimalna ilość zamówienia: 5 sztuk

Indeks produktu: COVE.002
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OSŁONA 
PRZECIWWIATROWA
• Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych;
• Istnieje możliwość kotwienia konstrukcji do podłoża; 
• Szyba wykonana z 6mm szkła bezpiecznego; 
• Możliwość personalizacji poprzez wykonanie nadruków na 
 elementach konstrukcji (nadruk na folii; o wymiarze do   
 400x400mm);
• Osłona dostarczana w całości;

Wysokość osłony: 1500mm
Szerokość osłony: 2000mm
Minimalna ilość zamówienia: 5 sztuk

Indeks produktu: COVE.003
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STOJAKI ROWEROWE

STOJAK ROWEROWY
4-STANOWISKOWY
• Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej ogniowo, malowana 
 proszkowo na wybrany z kolor;
• Pole reklamowe wykonane z płyty Dibond 3mm; możliwość 
 personalizacji poprzez wykonanie na niej dowolnego nadruku 
 (po jednej lub obu stronach);
• Możliwość kotwienia do podłoża;
• Wysyłane do samodzielnego montażu lub zmontowane;

Długość stojaka: 1380mm
Wysokość stojaka: 1200mm
Głębokość stojaka: 530mm
Wymiary panelu reklamowego: 290 x 1330mm
Minimalna ilość zamówienia: 5 sztuk

Indeks produktu: BIKE.004

STOJAK ROWEROWY
5-STANOWISKOWY
• Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej ogniowo, malowana  
 proszkowo na wybrany z kolor;
• Pole reklamowe wykonane z płyty Dibond 3mm; możliwość  
 personalizacji poprzez wykonanie na niej dowolnego nadruku  
 (po jednej lub obu stronach);
• Możliwość kotwienia do podłoża;
• Wysyłane do samodzielnego montażu lub zmontowane;

Długość stojaka: 1800mm
Wysokość stojaka: 1200mm
Głębokość stojaka: 530mm
Wymiary panelu reklamowego: 290 x 1755mm
Minimalna ilość zamówienia: 5 sztuk

Indeks produktu: BIKE.005



19

INNE

WÓZEK BAROWY
• Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na wybrany kolor 
 (możliwe zastosowanie podkładu cynkowego);
• ściany boczne wykonane z tworzywa sztucznego, mocowanego do  
 profili;
• Możliwość personalizacji poprzez wykonanie dowolnego nadruku  
 na ścianach bocznych;
• Blat wykonany ze sklejki lub drewna litego;
• Dwie półki wewnątrz; półki wykonane z laminowanej płyty   
 wiórowej (możliwość regulacji wysokości półki środkowej)
• 2 koła skrętne;
• Wózek dostarczany w całości;

Długość: 1100mm
Szerokość: 500mm
Głębokość: 925mm
Minimalna ilość zamówienia: 5 sztuk

Indeks produktu: CART.001

BARIERKI RESTAURACYJNE 
Z BANEREM
• W skład zestawu startowego wchodzą 2 słupki i 1 baner; 
• W skład zestawu rozszerzającego wchodzi 1 słupek i 1 baner;
• Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo na wybrany kolor, 
 z podkładem cynkowym; 
• Baner wykonany z tkaniny blockout z personalizowanym 
 nadrukiem;
• Baner nadaje się do prania;

Wysokość słupków: 1000mm 
Rozmiar baneru: 1400 x 760mm 
rozstaw słupków: 1500mm 
Minimalna ilość zamówienia: 5 zestawów 

Indeks produktu: FENC.001
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Dziękujemy za zapoznanie się z naszymi propozycjami 
personalizowanych mebli reklamowych. 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą przy stworzeniu 
mebli dostosowanych do Państwa potrzeb, 

zachęcamy do kontaktu. 
Wszelkie pytania prosimy kierować do: 

Katarzyna Bogusz-Tryburska
mail: kbt@key-co.com.pl

telefon: +48 602 388 820

Ryszard Młynek
mail: ryszard.mlynek@key-co.com.pl

telefon: +48 606 323 666

Marcin Brzosko
mail: marcin.brzosko@key-co.com.pl

telefon: +48 533 966 161




