PROJEKTY INDYWIDUALNE
PRODUKCJA NA ZAMÓ WIENIE

Od ponad 20 lat produkujemy i oferujemy na rynku polskim i zagranicznym innowacyjne rozwiązania
wspierające promocję produktów oraz marek. Specjalizujemy się w produkcji rozwiązań indywidualnych
- „szytych na miarę” naszych Klientów.
Własny park maszynowy umożliwia realizowanie nowoczesnych i skutecznych materiałów.
Przy produkcji dostosowujemy się do otrzymanych wytycznych lub korzystamy z naszego biura projektowego.
Budujemy konstrukcje metalowe, aluminiowe, drewniane lub z innych dostępnych tworzyw takich jak PMMA,
PP, PCV, HIPS czy DIBOND. Dobór konstrukcji uzależniamy od ilości i wagi produktu który ma być eksponowany.
Nasze rozwiązania pełnią funkcją sprzedażową jak i reklamową. Solidnie wykonany ekspozytor reklamowy
lub regałproduktowy zwiększy szanse na zainteresowanie Państwa produktem i zachęci do jego zakupu.
Doradzamy również przy doborze odpowiednich materiałów POS, wysyłamy bezpłatnie próbki.
Sprawdź nas!
Zapytania prosimy kierować na adres: info@poptime.pl
Zapraszamy do naszego biura handlowego w Warszawie, ul. Matuszewska 14 bud. C6, 03-876.
tel.: +48 22 678 81 25, +48 22 677 70 60, fax: +48 22 678 69 76
Zapraszamy na www.poptime.pl

O R G A N I Z E R Y, U R N Y, P O J E M N I K I P L E X I

Pojemnik na produkty. Wymiary 200 x 200 x 200 mm.
Opakowanie: 1 szt. ( 2 części )
200

Kształt pojemnika umożliwia postawienie jednego na drugi,
co pozwola na zaoszczędzenie miejsca.

200

200

KOD
MATERIAŁ
FORMAT
CUBE200 Plexi odlewana
-

WYMIARY
szer. 200 x 200 mm

WYSOKOŚĆ
wys. 200 mm

Pojemnik kulowy na produkty. Średnica kuli 200 mm.
100

Kula składa się z dwóch części do samodzielnego montażu.
200

Górna półkula z uchwytem do prostopadłego mocowania informacji.
Opakowanie: 1 szt. ( 2 półkule)

KOD
MATERIAŁ
FORMAT
KULA200 Plexi odlewana
-

WYMIARY
średnica 200 mm

WYSOKOŚĆ
wys. 200 mm

Pojemnik kulowy z nóżką. Średnica kuli 300 mm.

300

Kula składa się z dwóch części do samodzielnego montażu .

Opakowanie: 1 szt. ( 2 półkule + nóżka)

KOD
MATERIAŁ
FORMAT
KULA300 Plexi odlewana
300

WYMIARY
średnica 200 mm

WYSOKOŚĆ
wys. ? mm

Prostokątny pojemnik na produkty, zamykany (ukośna klapka wraz
z rączką). Inne rozmiary na zamówienie.
Możliwość obrendowania logo lub inną grafiką.

200

Opakowanie: 1 szt.

200

KOD
MATERIAŁ
BOX300SNV Plexi klejona

FORMAT
-

WYMIARY
szer. 200 x 300 mm

WYSOKOŚĆ
wys. 200 mm

Pojemnik z plexi na produkty, wykorzystywany najczęściej w strefie
przykasowej. Przegrody wyjmowane.

107

Inne rozmiary na zamówienie.

60

Możliwość obrendowania logo lub inną grafiką.
Opakowanie: 1 szt.
227

227

KOD
RACK

MATERIAŁ
Plexi gięta

FORMAT
-

WYMIARY
szer. 227 x 227 mm

NA ZAMÓ WIENIE wykonujemy różnego typu:
- pojemniki na produkty, pudełka, organizery,
- urny oraz kuwety z tworzyw, głównie z plexi (PMMA).

Powyższe produkty mają szerokie zastosowanie, wspierają i ułatwiają sprzedaż w każdej strefie Klienta,
pomagają wyeksponować i posegregować produkty.
Przy produkcji naszych rozwiązań dostosowujemy się do Państwa wytycznych.

WYSOKOŚĆ
wys. 60 mm

