


Ние непрекъснато се стремим да ви предложим най-добрите решения 
и да предложим иновативни продукти.
Тези промени могат да засегнат продуктите, предлагани в този каталог.
Всички размери са необвързващи и предоставени само за информация.
Възможно е да има незначителни промени или печатни грешки.
Всички конструкции на Modulate™ са с гаранция 5 години.

Ластично захващане 
на профилите



Решение за 
привличане на 
вниманието
Modulate™ представлява комплект 
от рамки, изработени от алуминиеви 
тръби, покрити с пано от стреч плат. 
Тези рамки могат да бъдат свързани 
заедно с помощта на мощни магнити 
вградени във всеки елемент на 
системата.

Въз основа на този прост магнитен 
принцип, различните рамки 
Modulate™ се комбинират, за да 
създадат перфектната конфигурация 
за всяко място: търговски обекти, 
изложения, изложбени щандове, офиси 
или като лесно решение за разделяне 
на пространства.
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Лесен монтаж с 
номерирани части 
на рамката

Самозаключваща се 
система с ластик и 
пружинни бутони

Двустранно стреч пано с цип

Опция 400 мм 
удължители за 
промяна на височина

Централен укрепващ профил 
(18 мм диаметър)

Две стабилизиращи 
пети Twist & Lock 
предоставени с всяка 
рамка

ModulateTM транспортен сак 
със специални отделения 
за петите и паното

360° MagLink конектор 
на всеки профил

Иновативна система

Всички елементи на Modulate™  са изра-
ботени от алуминиеви тръби с диаметър  
30 мм, което ги прави леки и издръжливи.

Тази нова серия продукти се отличава от 
други съществуващи решения с редица 
уникални характеристики чрез система-
та MagLink и системата Twist & Lock.

Искате да променяте

С мощните 360° магнити, системата 
MagLink улеснява сглобяването на рам-
ките  Modulate™  без допълнителни 
крепежи и инструменти. Тези вградени 
магнитни и удължителите от 40см ви 
позволяват да променяте височината на 
конструкциите, което прави Modulate™ 
много гъвкаво решение.

Спестете време

Системата ModulateTM е създадена за да 
ви улеснява максимално при сглобява-
нето и: секции с номерация, отделни 
цветове в зависимост от модула, лас-
тични сглобки на тръбите, лесни за ин-
сталиране крака. Не са необходими ин-
струменти! Монтажа на ModulateTM е като 
детска игра, която ви позволява да про-
меняте конфигурацията си за секунди.

ModulateTM r
е  с 5 годишна гаранция

Конструкциите са снабдени с 
двойка стабилизиращи крака
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Стабилно захващане 
със системата Twist & Lock

Интуитивно сглобяване 
без инструменти

Как да монтирате 
Twist & Lock петите ?

Сглобяването на конструкциите Modulate™ не 
изисква никакви инструменти. Всяка секция е 
обозначена с номер и цветен код за по-лесно 
сглобяване чрез пружинен бутон.

След като конструкцията е сглобена, 
краката Twist & Lock могат да бъдат монтирани 
на място чрез завъртане на една четвърт оборот 
за идеално стабилна свободно стояща рамка.
Добавете отпечатаното пано от стреч плат, 
проектирано да пасва перфектно на рамката.

Modulate™ разполага с иновативна система за монтаж на петите, 
без да се налага да използвате каквито и да е инструменти.  
Със системата Twist & Lock просто поставете петата под 
конструкцията, завъртете и заключете! Тази система спестява време 
при инсталиране на вашите Modulate™ конструкции.
Има и опция за половин пета когато е необходимо (по избор).

Опция за 
половин пета 

ПАТЕНТОВАНА
ЗАКЛЮЧВАЩА
СИСТЕМА

31 2 3 4Сглобете отделните 
елементи чрез 
пружинен бутон

Добавете централния 
укрепващ профил и свържете 
всички елементи съгласно 
номерацията

Монтирайте Twist & Lock 
петите чрез завъртане

Използвайте ръкавици
при поставяне на паното 
върху рамката

Позиционирайте Завъртете Заключете
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360°

Конструкции с промяна 
на размерите

За да добавите по-голяма гъвкавост към вашите 
Modulate™ структури, можете да добавите 400 
мм тръбен удължител, което ви позволява да 
променяте височината на рамката от 2000 мм 
до 2400 мм.
Лесно вмъкнато между две секции, това 
разширение ви позволява да използвате една 
и съща рамка с две различни височини.

2000мм 2400мм

MOD-EXT400MM Ø 30 x 400 мм

ModulateTM 400 мм 
Удължители за промяна 
на височината на вашите 
конструкции

MagLink конектори: 
просто и бързо 
за различни 
конфигурации

Бъдете креативни с комбиниране на 
различните размери и форми на рамките 
Modulate™.

Благодарение на иновативната MagLink 
магнитна система, вградена в конструкцията, 
можете да свържете отделните модули, като 
просто ги докоснете един до друг.

360°
360° MagLink система. Всяка 
конструкция включва 4 магнита, 
които ви позволяват да свържете 
отделните модули заедно без нужда 
от инструменти.

Просто позиционирайте 
отделните модули 
под желания ъгъл

ПАТЕНТОВАНА
МАГНИТНА
СИСТЕМА

1. Конструкция 
2. Опция за промяна на височината
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ModulateTM  модули

Modulate™ съдържа 11 различни алуминиеви модула с тръбни  
рамки (Ø30 мм) върху, които можете да изпъвате пано от стреч плат.

Тези модули могат да се използват сами или да се комбинират, за да 
създадат стотици възможни конфигурации. Различните модули са 
класифицирани според тяхната ширина или форма. Всеки модул от 
системата е обозначен с отделен цвят.

Всички модули на Modulate™ се предоставят с транспортна чанта, в 
която има отделение за петите и паното.

ModulateTM

Straight 810
MOD-S-810

   800 x 1000 x 400 мм

ModulateTM

Straight 820
MOD-S-820

   800 x 2000 x 400 мм

ModulateTM

Straight 824
MOD-S-824

   800 x 2400 x 400 мм

ModulateTM

Straight 1820
MOD-S-1820

   1800 x 2000 x 400 мм

ModulateTM

Straight 1824
MOD-S-1824

   1800 x 2400 x 400 мм

ModulateTM

Curved 820
MOD-C-820

   800 x 2000 x 400 мм

ModulateTM

Curved 824
MOD-C-824

   800 x 2400 x 400 мм

ModulateTM

Slope 1
MOD-SS-824-01

   800 x 2300 x 400 мм

ModulateTM

Slope 2
MOD-SS-824-02

   800 x 2400 x 400 мм

ModulateTM

Straight 420
MOD-S-420

   400 x 2000 x 400 мм

ModulateTM

Straight 424
MOD-S-424

   400 x 2400 x 400 мм
Двуцветен  ModulateTM 
  транспортен сак
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Комбинирайте 
и съчетавайте

ModulateTM   предлага иновативни 
решения за оформление на 
рекламни площи и усилва  
въздействието на вашето рекламно 
послание отпечатано на стреч плат.

Изберете вашите рамки ModulateTM  

от формите и размерите които 
се предлагат. Свържете ги чрез 
вградените магнити под произволен 
ъгъл с помощта на изключителната 
система MagLink.

Можете да използвате различните 
модули, за да създавате нови 
конфигурации или да ги променяте, 
за да отговарят на вашите нужди.

Можете а промените обикновена 
стена за снимки в изложбения щанд
само за няколко минути!

Всяка рамка съдържа система за 
надписване за по-лесно сглобяване. 
Не са необходими инструменти!

Рекламното пано е много лесно 
за поддръжка, благодарение на 
еластичността си и опцията за пране

Всяка ModulateTM рамка се предоставя 
в изискан транспортен сак.

С променливи 
размери

Kонфигурируем

100% Модулно 
100% Modulate

Лесно 
за сглобяване
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Височина: 2400 мм

1 x  Modulate Straight 420
1 x  Modulate Straight 424
2 x  Modulate Slope 1

1600 мм

830 мм

Двустранни изображения, 
за максимално въздействие

Решения за 
търговски обекти

Многофункционалността 
и разнообразието от рамки 
Modulate™, ги прави идеален избор 
за декориране на интериорни 
пространства.

Същите рамки могат да бъдат 
подредени по различни начини, 
за да проектирате вашата
реклама в точката на продажба. 

Използвайте с или без стабилизиращи крака, 
в зависимост от вашата конфигурация

Скрита конструкция
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Модулни изложбени 
щандове

Лесни за транспорт и сглобяване, 
Modulate™ модулите ви позволяват 
да сглобите различни по вид щандове. 

Modulate™ предлага свободата да 
променяте щанда си толкова пъти, 
колкото искате, като гарантира 
отлична възвращаемост на вашата 
инвестиция.

Осветете ModulateTM конструкциите с LED 
осветителни спотове (опция)

Идеално решение за изграждане 
на модулни щандове

4 x  Modulate Curved 824
3 x  Modulate Straight 1824
1 x  Modulate Straight 824 Височина: 2400 мм

4000 мм

3000 мм

12 м²

9 м2
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Комбинирайте различни 
ъгли за получаване на 
овални форми

Височина: 2400 мм Височина: 2400 мм

Рекламни стени 
за събития

Използването на 
широкоформатни графики 
е особено подходящо 
за събития и промоции.

1 x  Modulate Straight 1824
2 x  Modulate Curved 824
2 x  Modulate Slope 1
2 x  Modulate Straight 420

5300 мм 4000 мм

1000 мм 2600 мм

Ако е необходимо да монтирате 
вашата конструкция пред стена, можете 
да ползвате половин пети ModulateTM

MOD-HALF-FOOT-P 80 x 215 x 6 mm (unit)
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2 x  Modulate Straight 824
4 x  Modulate Slope 2
2 x  Modulate Curved 820
3 x  Modulate Straight 1820
1 x  Modulate Straight 420

Pop-up дисплеи

Създайте уникални визии с 
елементите на  Modulate™.

Поставени на стратегически 
места, те предлагат на 
преминаващите оригинално 
и запомнящо се изживяване.

Създавайте различни зони 
за срещи и разговори

Използвайте различни 
височини за да разчупите  
външния вид на щанда

Височина: 2400 мм Височина: 2400 мм

6000 мм 6000 мм

4000 мм 4000 мм

Създавайте самостоящи 
щандове
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Височина: 2400 мм

1 x  Modulate Straight 424
1 x  Modulate Straight 820
2 x  Modulate Straight 420
2 x  Modulate Straight 810

2900 мм

400 мм

Витринна и POS 
реклама

Привлечете повече внимание 
към витрините на вашият 
търговски обект.

Modulate™ предлага широка гама от 
отлични решения за организиране 
на търговски площи, което ви 
позволява да изложите вашето 
рекламно послание в наличното 
пространство 
по най-различни начини.

ModulateTM  удължителите 
ви позволяват да добавяте височина 
на конструкциите по най-лесния начин

MOD-EXT400MM Ø 30 x 400 мм
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Оформяне на 
работно място

Създавайте различни офис 
пространства и приемни 
с Modulate™ модули. 

Голямата рекламна площ 
на паната предлага големи 
възможности за реклама 
на вашата марка.

2 x  Modulate Slope 2
2 x  Modulate Straight 1820
2 x  Modulate Curved 820

Височина: 2400 мм

3500 мм 900 мм 900 мм

3200 мм 2600 мм

Създавайте с лекота 
различни прегради 

Един прост и оригинален 
начин за създаване на 
работни пространства и 
разделяне на отделни зони



Отпечатайте 
вашите идеи 

Сублимацията на мастила е 
екологично чист процес на печат, 
който използва чувствителни на 
топлина водоразтворими мастила. 
Тези мастила се превръщат в газ при 
нагряване и се абсорбират 100% в 
полиестерната основа.

Ние предлагаме директен печат, за 
да отговорим на всяка ваша нужда. 
Процесът на сублимация на мастилата 
осигурява ненадминати цветове и 
невероятно трайни резултати.

Вашите пана ще бъдат отпечатани в 
голям формат върху леко разтеглива 
материя, проектирана така, че да пасва 
на формата на вашата конструкция 
Modulate™.

Съвети за гарантиране на 
най-добри резултати при 
печат
 
Качеството на печат на паната зависи от качеството 
на предоставения файл за печат. Ето някои основни 
принципи за осигуряване на оптимални резултати:

•  Следвайте графичните шаблони и инструкции, които 
предоставяме, за да създадете вашите файлове за печат.

•  Подготвяйте вашите файлове на не по-малко от 200 
Dpi в режим CMYK, а не RGB. Текстовете трябва да бъдат 
вградени във файла или обърната в криви.

•  Запазете произведение с помощта на предварително 
зададен Adobe PDF PDF / X-4: 2010 и изберете от падащото 
меню [High Quality Print].



София, жк. Гоце Делчев 
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