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MÄSSKIT POP UP DUBBEL VÅG
Professionell exponering som är lätt att sätta upp och transportera

Våra mässkit kan anpassas utifrån dina behov, det går utmärkt att ta bort, lägga till eller byta ut produkter.
Använd produkterna var för sig eller tillsammans eller var för sig. Systemet kan återanvändas om och om igen 
du behöver bara uppdatera motivet om så önskas. Enkelt att transportera och installera, inga verktyg behövs.

MÄSSKIT POP UP DUBBEL VÅG
PRODUKTER ANTAL

POPUPVÄGG STANDARD  SVÄNGD 3x3 (B 229 cm, H 222,4 cm, D 63,9 cm) 2 st

Podiumbord S (Väska) (B 56cm, H 96 cm, D 41 cm) 2 st

LED Spotlight 4 st

Tryckteknik Digitalprint

Systemet får plats i 2 st förvaringsboxar (standardcase)
Panelerna finns som standard och premium. Premium har ett skyddslaminat och 
är mer lämpat när man ska använda väggen flera gånger. Dessa går också att 
tvätta av med mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel om de skulle bli smutsiga.OPCS 
CASE & COUNTER

 D Lätt att sätta upp, ta ner och transportera.

 D Oändliga möjligheter.

 D Kan återanvändas, motivet kan uppdateras.
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MÄSSKIT POP UP DUBBEL RAK
Professionell exponering som är lätt att sätta upp och transportera

Våra mässkit kan anpassas utifrån dina behov, det går utmärkt att ta bort, lägga till eller byta ut produkter.
Använd produkterna var för sig eller tillsammans eller var för sig. Systemet kan återanvändas om och om igen 
du behöver bara uppdatera motivet om så önskas. Enkelt att transportera och installera, inga verktyg behövs.

 D Lätt att sätta upp, ta ner och transportera.

 D Oändliga möjligheter.

 D Kan återanvändas, motivet kan uppdateras.

MÄSSKIT POP UP DUBBEL RAK
PRODUKTER ANTAL

POPUPVÄGG STANDARD  RAK 3x3 (B 224,5 cm, H 222,4 cm, D 31,5 cm) 2 st

POPUPVÄGG STANDARD   RAK 1x3 (B 77,9 cm, H 222,4 cm, D 31,5 cm) 1 st

Podiumbord L (Väska) utfälld disk (B 139 cm, H 101 cm, D 41,5 cm) 2 st

LED Spotlight 2 st

Tryckteknik Digitalprint

Systemet får plats i 2 st förvaringsboxar (Case & Counter)  
Panelerna finns som standard och premium. Premium har ett skyddslaminat och 
är mer lämpat när man ska använda väggen flera gånger. Dessa går också att 
tvätta av med mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel om de skulle bli smutsiga. ÄR 
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MÄSSKIT POP UP HÖRN
Professionell exponering som är lätt att sätta upp och transportera

Våra mässkit kan anpassas utifrån dina behov, det går utmärkt att ta bort, lägga till eller byta ut produkter.
Använd produkterna var för sig eller tillsammans eller var för sig. Systemet kan återanvändas om och om igen 
du behöver bara uppdatera motivet om så önskas. Enkelt att transportera och installera, inga verktyg behövs.

 D Lätt att sätta upp, ta ner och transportera.

 D Oändliga möjligheter.

 D Kan återanvändas, motivet kan uppdateras.

MÄSSKIT POP UP HÖRN
PRODUKTER ANTAL

POPUPVÄGG STANDARD  RAK 5x3 (B 371,1 cm, H 222,4 cm, D 31,5 cm) 1 st

POPUPVÄGG STANDARD   RAK 2x3 (B 151,2 cm, H 222,4 cm, D 31,5 cm) 1 st

POPUPVÄGG STANDARD   RAK 1x3 (B 77,9 cm, H 222,4 cm, D 31,5 cm) 1 st

Podiumbord XL Monterad disk (B 74 cm, H 101 cm, D 94cm) 1 st

Portabelt Bord (B 56 cm, H 66,5-107,5 cm, D 41 cm) 1 st

LED Spotlight 4 st

Tryckteknik Digitalprint

Systemet får plats i 2 st förvaringsboxar(Case & Counter) Gäller ej portabla bordet.
Panelerna finns som standard och premium. Premium har ett skyddslaminat och är mer 
lämpat när man ska använda väggen flera gånger, dessa går också att torka av.O
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MÄSSKIT POP UP CIRKEL
Professionell exponering som är lätt att sätta upp och transportera

Våra mässkit kan anpassas utifrån dina behov, det går utmärkt att ta bort, lägga till eller byta ut produkter.
Använd produkterna var för sig eller tillsammans eller var för sig. Systemet kan återanvändas om och om igen 
du behöver bara uppdatera motivet om så önskas. Enkelt att transportera och installera, inga verktyg behövs.

 D Lätt att sätta upp, ta ner och transportera.

 D Oändliga möjligheter.

 D Kan återanvändas, motivet kan uppdateras.

MÄSSKIT POP UP CIRKEL
PRODUKTER ANTAL

POPUPVÄGG STANDARD  SVÄNGD  (Dubbelsidig) 3x3 (B 229 cm, H 222,4 cm, D 63,9 cm) 3 st

Portabelt Bord (B 56 cm, H 66,5-107,5 cm, D 41 cm) 2 st

LED Spotlight 6 st

Tryckteknik Digitalprint

Systemet får plats i 3 st förvaringsboxar (Case & Counter) Gäller ej portabla borden borden.  
Panelerna finns som standard och premium. Premium har ett skyddslaminat och 
är mer lämpat när man ska använda väggen flera gånger, Dessa går också att 
tvätta av med mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel om de skulle bli smutsiga.O
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MÄSSKIT POP UP KVADRAT
Professionell exponering som är lätt att sätta upp och transportera

Våra mässkit kan anpassas utifrån dina behov, det går utmärkt att ta bort, lägga till eller byta ut produkter.
Använd produkterna var för sig eller tillsammans eller var för sig. Systemet kan återanvändas om och om igen 
du behöver bara uppdatera motivet om så önskas. Enkelt att transportera och installera, inga verktyg behövs.

 D Lätt att sätta upp, ta ner och transportera.

 D Oändliga möjligheter.

 D Kan återanvändas, motivet kan uppdateras.

MÄSSKIT POP UP KVADRAT
PRODUKTER ANTAL

POPUPVÄGG STANDARD  RAK 1x4 (B 77,9 cm, H 295,7 cm, D 31,5cm) 4 st

POPUPVÄGG STANDARD  RAK 1x3 (B 77,9 cm, H 222,4 cm, D 31,5 cm) 4 st

Portabelt Bord (B 56 cm, H 66,5-107,5 cm, D 41 cm) 3 st

Tryckteknik Digitalprint

Systemet får plats i 4 st förvaringsboxar (Standardcase) Gäller ej portabla borden.
Panelerna finns som standard och premium. Premium har ett skyddslaminat och 
är mer lämpat när man ska använda väggen flera gånger. Dessa går också att 
tvätta av med mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel om de skulle bli smutsiga.O
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MÄSSKIT POP UP RUM
Professionell exponering som är lätt att sätta upp och transportera

Våra mässkit kan anpassas utifrån dina behov, det går utmärkt att ta bort, lägga till eller byta ut produkter.
Använd produkterna var för sig eller tillsammans eller var för sig. Systemet kan återanvändas om och om igen 
du behöver bara uppdatera motivet om så önskas. Enkelt att transportera och installera, inga verktyg behövs.

 D Lätt att sätta upp, ta ner och transportera.

 D Oändliga möjligheter.

 D Kan återanvändas, motivet kan uppdateras.

MÄSSKIT POP UP RUM
PRODUKTER ANTAL

POPUPVÄGG STANDARD  RAK 4x3 (B 297,8 cm, H 222,4 cm, D 31,5 cm) 1 st

POPUPVÄGG STANDARD  RAK 3x3 (B 224,5 cm, H 222,4 cm, D 31,5 cm) 1 st

POPUPVÄGG STANDARD  RAK 2x3 (B 151,2 cm, H 222,4 cm, D 31,5 cm) 2 st

POPUPVÄGG STANDARD  RAK 1x4 (B 77,9 cm, H 295,7 cm, D 31,5 cm) 1 st

Podiumbord XL (Väska) (B 56 cm, H 96 cm, D 41 cm) 1 st

Portabelt Bord (B 56 cm, H 66,5-107,5 cm, D 41 cm) 2 st

LED Spotlight 6 st

Tryckteknik Digitalprint

Systemet får plats i 4 st förvaringsboxar (2 st Case & Counter + 2 st Standardcase)
Gäller ej portabla borden. Systemet har infällda hyllplan med ledbelysning.
Panelerna finns som standard och premium. Premium har ett skyddslaminat och 
är mer lämpat när man ska använda väggen flera gånger. Dessa går också att 
tvätta av med mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel om de skulle bli smutsiga.
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MÄSSKIT POP UP NIVÅ
Professionell exponering som är lätt att sätta upp och transportera

Våra mässkit kan anpassas utifrån dina behov, det går utmärkt att ta bort, lägga till eller byta ut produkter.
Använd produkterna var för sig eller tillsammans eller var för sig. Systemet kan återanvändas om och om igen 
du behöver bara uppdatera motivet om så önskas. Enkelt att transportera och installera, inga verktyg behövs.

 D Lätt att sätta upp, ta ner och transportera.

 D Oändliga möjligheter.

 D Kan återanvändas, motivet kan uppdateras.

MÄSSKIT POP UP NIVÅ
PRODUKTER ANTAL

POPUPVÄGG STANDARD  RAK 5x3 (B 371,1 cm, H 222,4 cm, D 31,5 cm) 2 st

POPUPVÄGG STANDARD  RAK 3x3 (B 224,5 cm, H 222,4 cm, D 31,5 cm) 1 st

Portabelt Bord (B 56 cm, H 66,5-107,5 cm, D 41 cm) 4 st

LED Spotlight 8 st

Tryckteknik Digitalprint

Systemet får plats i 4 st förvaringsboxar (Case & Counter) Gäller ej portabla borden.
Systemet har infällda hyllplan med ledbelysning.
Panelerna finns som standard och premium. Premium har ett skyddslaminat och 
är mer lämpat när man ska använda väggen flera gånger. Dessa går också att 
tvätta av med mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel om de skulle bli smutsiga.O
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MÄSSKIT POP UP BÅS
Professionell exponering som är lätt att sätta upp och transportera

Våra mässkit kan anpassas utifrån dina behov, det går utmärkt att ta bort, lägga till eller byta ut produkter.
Använd produkterna var för sig eller tillsammans eller var för sig. Systemet kan återanvändas om och om igen 
du behöver bara uppdatera motivet om så önskas. Enkelt att transportera och installera, inga verktyg behövs.

 D Lätt att sätta upp, ta ner och transportera.

 D Oändliga möjligheter.

 D Kan återanvändas, motivet kan uppdateras.

MÄSSKIT POP UP BÅS
PRODUKTER ANTAL

POPUPVÄGG STANDARD  RAK 2x3 (B 151,2 cm, H 222,4 cm, D 31,5 cm) 5 st

POPUPVÄGG STANDARD  RAK 1x3 (B 77,9 cm, H 222,4 cm, D 31,5 cm) 6 st

Tryckteknik Digitalprint

Systemet får plats i 5 st förvaringsboxar (Case & Counter) PC
Systemet har infällda hyllplan med ledbelysning. S CA
Panelerna finns som standard och premium. Premium har ett skyddslaminat och 
är mer lämpat när man ska använda väggen flera gånger. Dessa går också att 
tvätta av med mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel om de skulle bli smutsiga.
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Profiler för att koppla ihop två Pop Up 
Magnetic ställningar till ett hörn 90°

TILLBEHÖR MÄSSKIT POP UP
Professionell exponering som är enkel att montera

Våra mässkit kan anpassas utifrån dina behov, det går utmärkt att ta bort, lägga till eller byta ut produkter.
Använd produkterna var för sig eller tillsammans eller var för sig. Köp till tillbehör efter behov.

Transport- och förvaringsväskor som  snabbt 
och enkelt kan omvandlas till bord när du 
packat upp dina mässväggar.

Flat Sides klickas enkelt på mot magnet- 
skenorna för raka stilrena väggsidor.

Skärmfäste för medievisning.  
Maxvikt på skärm är 8 kg.

Lägg till ett infällt hyllplan, går att få 
med professionell led belysning.

Lägg till en hylla för produktvisning på 
din mässvägg. Inga verktyg behövs. 

Sätt samman flera Pop Up Magnetic 
ställningar. Välj mellan rak och 90°koppling.

Stödfötter för ökad stabilitet.

Med olika magnetskenor kan du få 2,5 
upp till 3 meters höjd på väggarna.

Skapa ett separat lagerutrymme med gardin. 

Första klassens LED belysning är standard 
i Pop Up paketen. 15W 1200 lumen.

Nylonväska (vadderad) 
med bärhandtag. 
Skyddar panelerna vid 
förvaring och transport.


