TOPADVERT

Prosvětlené mobilní reklamní panely

Flexibilní
modulární systém

FLEXIBLNÍ
A ELEGANTNÍ

FLEXIBLE
AND ELEGANT

představte svůj produkt
v revolučním prezentačním
systému vynikající kvality

showcase your product
in a revolutionary display
system of superb quality

LED UP je vaše volba, kdekoli a kdykoli budete
potřebovat bez námahy sestavit a přeměnit prostředí
na jedinečnou prezentaci.

LED UP is your display of choice, wherever
and whenever you need to effortlessly set up
a hight impact display.

Snadná manipulace, bez použití nářadí a přitom s výbornou
stabilitou. Panel se skládá z částí, které lze snadno složit.
Display můžete použít pro různé možnosti a potřeby

E a s y to move , a s s e mble d without tools , ye t s ta ble .
The display consists of components that can easily be
configured for different display options and needs –
be it for your Point of Sale display, at a tradeshow, as
an advertising board or for customer traffic guidance
systems. With LED UP, you will make a great impression.

prezentace – ať už je to pro zobrazení na P.O.P panelech,
na výstavě nebo jako reklamní plocha,
ale i jako informační systém pro zákazníky.

Digitalní tisk může být, za pomocí silikonového lemování okraje,
rychle a snadno obměněn.
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flexible
modular system

Digital prints can quickly and easily be exchanged, thanks
to the silicon lip edging technology.
3

4

ULTRALEHKÝ
A BRILANTNĚ
OSVĚTLENÝ

ULTRALIGHT
AND BRILLIANTLY
ILLUMINATED

vysoká kvalita LED technologie
(OSRAM) prezentuje vaše
sdělení v tom nejlepším světle

high quality OSRAM LED
technology presents your
message in the best light

Vysoká úroveň jasu a rovnoměrné osvětlení činí z LED UP
špičku mezi světelnými panely. Nastavením světelných
bodů nebo kombinací několika modulů dosáhnete
individuální prosvětlení – jenž umožňuje vytvořit
úžasnou atmosféru, a to i ve velkých místnostech.

A high level of brightness and an even illumination makes
LED UP a champion among illuminated displays.
Set up decorative focal points or combine several modules
for larger, illuminated displays – both allow you to create
sophisticated mood elements, even in big rooms.

Díky několika jednoduchým dotykům je zaručen
působivý vzhled. Kompaktní design a sofistikovaný
kartonový box umožní skladování a přepravu všech
komponentů včetně grafiky.

With just a few easy touches, an impressive appearance
is guaranteed. A compact design and a sophisticated
cardboard carrier allow for optimal storage and transport
of both components and digital prints.

Aby vaše zpráva mohla oslovit vaši cílovou skupinu,
je důležité správné osvětlení.

For your message to reach your target audience, the right
illumination matters.
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ELEGANTNÍ
A VK USNÝ D ESIGN

LED UP je vyroben z kvalitního
eloxovaného hliníku s UV odolností.
Nízká hloubka a design jsou nadčasovými
a elegantními prvky každé prezentace.
Díky precizní finální úpravě jsou hrany při doteku
bezpečné a spoje téměř neviditelné.
Vaše tisky budou vypadat atraktivně ze všech úhlů.

ELEGANCE
AND SOPHISTICATED DESIGN

LED UP is made of high quality anodized
aluminum and are UV resistent. The design and shape
are very slim and timelessly elegant.
With a meticulous finish, even the edges are pleasant to
the touch. The connectors are almost invisible after set-up.
Your digital prints will look appealing from all angles.
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assembly
without tools

montáž bez
nářadí

JEDNODUCHOST
DÍKY INOVATIVNÍMU SPOJI

LED UP se skládá ze sedmi částí a lze jej rychle sestavit
bez jakéhokoliv nářadí. Konektory mezi sebou umožňují rychlé
a snadné spojení. Silikonové pásky na okraji umožňují snadné použití,
jednoduchou výměnu a složení tiskových médií.
Jednoduše vytáhněte součásti z přepravní tašky, spojte je a zastabilizujte
podstavnými nohami. Osaďte grafikou a máte hotovo!

SIMPLICITY
THANKS TO AN INNOVATIVE PIN
CONNECTOR SYSTEM

LED UP consist of just seven parts and can be quickly assembled
without tools. Both allow for quick and easy use. Simply pull out the components
from the carrier, connect them and set up the preassembled base tracks – done!
Easy to use silicon lip edging allows for easy, flat mounting of your print media and
can be easily exchanged.
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lightness
lehkost

LEHKOST

DÍKY INTELIGENTNÍMU DESIGNU
A K O NSTRUKCI
LED UP je neuvěřitelně lehký panel,
při rozměrech 100x200 cm váží pouhých 8.7 kg.
Přenosný box je vyroben z ekologicky šetrné lepenky, je lehký
a snadno se zabalí do jakéhokoliv osobního vozidla.

LIGHTWEIGHT
BECAUSE OF A SMART DESIGN
AND CONSTRUCTION
LED UP is surprisingly light: a display of 100x200
centimeters weighs in at just 8.7 kilograms which is made possible by a
sophisticated design and construction with stable aluminum frames that
do not require additional connectors.
The carrier is made from environmentally friendly cardboard and is a
featherweight as well, and is easily packed into any passenger vehicle.
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SÍLA SVĚTLA
POMOCÍ VYSOKÉ KVALITY
LED TECHNOLOGIE OSRAM

LED UP je bezkonkurenční ve své třídě,
pokud jde o živé a rovnoměrné osvětlení.
Vysokovýkonné LED moduly OSRAM, se silným
světelný tokem, zaručují rovnoměrné osvětlení bez stínu
a energetické náročnosti. Téměř bezúdržbová technologie LED
činí z LED UP spolehlivého promo partnera,
který bude sloužit dlouhá léta.

THE POWER
OF LIGHT
THANKS TO HIGH QUALITY
OSRAM LEDS

LED UP is unbeatable, when it comes to a vivid and even illumination.
High-efficiency OSRAM LED modules with strong radiance output
guarantee an even and shadow-free illumination, yet are energy
efficient. Almost maintenance free LED technology makes Flex Frame
a dependable promotional companion, and will serve your display
needs for years.
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STABILITA
ZARUČENÁ SPOLEHLIVOST

LED UP je mimořádně stabilní, i přes nízkou hmotnost.
Lehká konstrukce, stabilní hliníkový rám, s jedinečnými pinovými
konektory, zajišťují rámy vždy v pravém úhlu.
Jednoduchý a téměř neviditelný spojovací systém umožňuje
sestavit i několik panelů pro velké prostorové efekty.

STABILITY
RELIABILITY YOU CAN DEPEND ON

LED UP is extraordinarily stable, despite their light
weight. The lightweight construction, stable aluminum frames and
our unique pin connectors ensure the greatest stability. Additionally,
the design ensures that frames are positioned at right angles at all
times. A simple and almost invisible connector system allows you to
assemble several elements for large areal eects.
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MONTÁŽNÍ NÁSTROJ

TOOL-LESS ASSEMBLY

Pomocí inovativního a jedinečného systému
je rámeček sestaven během několika sekund.
Vyjměte součásti z pouzdra a zasuňte je do sebe.
Připojte grafiky a je hotovo.

By using an innovative, unique and tool-less interlock
system the frame is set up within seconds. Take the
parts out of the case and slide them together without
tools. Attach the fabric panels – finished.

Kromě toho můžete panely vzájemně kombinovat
a vytvářet tak nekonečné stěny pomocí přímých
nebo 90° konektorů.

In addition you can combine the systems to create
endless walls by using straight - and/or 90° connectors.
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BALENÍ
A GRAFICKÝ PANEL
Kartonové obaly jsou samy o sobě jedinečné. Patentovaný uzamykací
systém umožňuje jeho použití ve dvou různých velikostech.
Při balení rámu a grafického panelu můžete box zvětšit
a vytvořit oddělenou část pro grafické panely (druhá uzamykací poloha).
Karotnový box je dodáván s popruhem, který usnadňuje transport.

PACKAGING
AND FABRIC PANELS
85x200 cm
85x245 cm

The cardboard packaging in itself is unique. The patented locking
system makes it possible to use it in two different sizes. When using
it for system and fabric panels you can enlarge the box to create a
separate compartment for the fabric panels (second locking position).
The box comes with a carrying strap making it easy to transport.

ROZMĚR RÁMU
FRAME SIZE

visuals

stopper

100x200 cm
100x245 cm

85 x 200 cm

85 x 245 cm

100 x 200 cm

100 x 245 cm

CELKOVÁ VÝŠKA SYSTÉMU
TOTAL SYSTEM HEIGHT

202 cm

247 cm

202 cm

247 cm

HMOTNOST SYSTÉMU
SYSTEM WEIGHT

8,4 kg

9,4 kg

8,7 kg

9,7 kg

85 x 38 cm

85 x 38 cm

100 x 38 cm

100 x 38 cm

GST90A24-P1M

GST120A24-P1M

GST90A24-P1M

GST120A24-P1M

82 Watt

100 Watt

82 Watt

100 Watt

VELIKOST BALENÍ BEZ TEXTILNÍHO
PANELU /
SIZE OF PACKAGING
FABRIC PANEL NOT INCLUDED

116 x 29 x 11

116 x 29 x 11

116 x 29 x 11

116 x 29 x 11

VELIKOST BALENÍ VČETNĚ TEXTILNÍHO
PANELU /
SIZE OF PACKAGING
INCLUDING FABRIC PANE

116 x 41 x 11

116 x 41 x 11

116 x 41 x 11

116 x 41 x 11

KOMPLETNÍ ROZMĚRY
COMPLETE DIMENSIONS
ZDROJ
DRIVER
NAPÁJENÍ
POWER INPUT

stopper
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frame your inspiration

