Expand GrandFabric system
Skapa en unik monter till varje mässa eller event

Ett portabelt & modulärt montersystem – framtagen för alla dina event- och mässbehov
Detta modulära system ger dig stor flexibilitet för att passa dina olika behov (och nya som kan uppstå!). Systemet består av
ramar i lättviktsaluminium som täcks av ett sublimeringstryckt stretchtyg av hög kvalitet. Tyget träs över ramen och täcker
både fram- och baksida, vilket ger dig exponering åt två håll. Modulerna finns i olika storlekar i både raka och svängda varianter.
Med de olika stödfötter och kopplingslösningar kan du mixa och skapa unika lösningar
i olika storlekar och former varje gång du ställer ut.
Koppla ihop flera moduler och skapa en monter - lägg till förråd och tillbehör som
spotlights, hyllor och mulitmedia - och transportera allt i bilen.

Storlekar:
Bredd: flexibelt
Höjd: 240 & 318cm (eller anpassat)

Tillbehör:
Spotlight
Hyllor
Bord
Broschyrhållare
Monitorhållare
(for skärmar upp till 4 kg, stödjer VESA 75 & 100)

Kombinera väggmodulerna efter ditt behov
Med tre moduler får du upp till sex ytor att kommunicera ditt budskap på.
Skapa en stor backdrop, en orm, en T-konfiguration, en öppen ö-formation,
en L- eller U-formad monter.

Skapa utrymmen eller rum med tak
Modulerna kan också sättas upp horisontellt
och användas som takmoduler.
Med de olika konnektorerna och fötterna kan du
skapa utrymmen och rum, om du t.ex. vill ha en
lounge eller ett mötesrum, i din monter.

Lägg till ett förråd – och få obegränsade möjligheteter
Med ett 1 kvm förråd får du ännu fler möjligheter att skapa olika monteralternativ
Modulerna som används för att skapa förrådet kan kopplas ihop med alla
Expand GrandFabric-moduler eller användas separat som enskilda backdrops.

Tillbehör
Tillbehör för Expand GrandFabric-systemet, Spotlights,
Spotlights, hyllor, bord, broschyrhållare och monitorhållare.
Alla tillbehör kan användas på både raka och svängda
moduler och finns i varianterna vänster och höger.

Addera en ljuslåda
Vår portabla Expand LightBox består, precis
som montersystemet Expand GrandFabric, av
ramar i lättviktsaluminium vilket gör det enkelt
att integrera den i en Expand GrandFabric-monter.

Enkel att transportera
Packa ditt Expand GrandFabric system i vår transportbox,
Expand PodiumCase - som är en två-i-ett lösning. Den
praktiska transportboxen på hjul är också en rymlig disk.
Två mindre eller en stor väggmodul ryms i en box.

